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Tänkvärt

Grillkvällen 22/8

Jimi Hendrix När kärlekens
makt övervinner
kärleken till makten kommer världen finna fred.

Kvällen inleddes med en tipspromenad där frågorna var
hämtade från
Örsåsboken och
Örsås hemsida.
Vann gjorde
Marina Spijk.

Mahatma Gandhi
- Den omtanke
som visas idag,
kan bära frukt i
morgon.

Sen grillades å
pratades det. Ett
stort tack till er
alla som kom
och gjorde kvällen trevlig för
oss alla. Tips för hur vi kan göra grillkvällen ännu bättre
och attraktivare för fler mottages gärna! Hör gärna av er
till någon i byalaget.

Mahatma Gandhi
- Det finns tillräckligt för allas
behov men inte
för en enda mans
girighet.

Vi hoppas att vi ses på grillkvällen nästa år, både ni som
kom i år och ni andra med anknytning till Örsås. Vi som
var där saknade er som inte kom.
www.orsas.se

Tankar från Ordföranden
Vad gör byalaget och vad är det till för?
Byalaget är en ideell förening som har som uppgift, att agera remissinstans
gentemot kommunen för att förbättra för oss här på landsbygden.
Alla som bor i Örsås är medlemmar i byalaget och det finns ingen medlemsavgift.
Vårt mål är att försöka öka gemenskapen i bygden och vara en central punkt i
vårt område genom att försöka hitta gemensamma aktiviteter där alla kan känna
sig välkomna och umgås på ett enkelt sätt.
Vi har också en hel del måsten gentemot kommunen. Tex. måste vi ge ut 4 örsåsblad per år.
Glöm inte att besöka vår hemsida som vi har gemensamt med övriga föreningar
i Örsås www.orsas.se Vi tar tacksamt emot tips på texter, bilder, förbättringar
eller om ni anser att något saknas.
Vi försöker gemensamt att hålla sidan uppdaterad och där går det även att läsa
örsåsbladet både nya och gamla blad finns där.
Har ni synpunkter eller förslag på vad vi mer kan göra för vår bygd, tveka inte!
Ta kontakt med mig eller någon annan i styrelsen eller något av roteombuden.
Önskar er alla en härlig höst med mycket mys i stugorna nu när vi går mot mörkare tider.
Vid tangentbordet: Carina Gullander

Grannsamverkan
Det har varit en del stölder i vår bygd i sommar, två robot gräsklippare, en del
diesel stölder m.m,
Vi som arbetar med grannsamverkan är beroende av alla er som bor i Örsås!
Bifogat med bladet finns en lista med kontaktombud för grannsamverkan, som
ni kan se saknas det kontaktpersoner på några områden! Engagera er för er, era
grannars och er hembygds skull.!!! Det går även bra att förstärka där det redan
finns någon kontakperson.
För att hålla skyltarna i så bra skick som möjligt tar vi tacksamt emot tips på
trasiga eller dåliga skyltar.
Har ni frågor gällande grannsamverkan, kontakta: Carina Gullander tel. 032530012 alt. gullander@netatonce.net
www.orsas.se

Natur-lig

Pubkväll
När:
Var:
Hur:

3 Oktober

Örsåsgården

Som vanligt, god mat och bar med bra priser

Varför:
Tema:
Utrustning:

Varför inte?
Jakt/grönt

-Gärna gröna kläder

- Gärna Partytåliga barn, övriga lämnas med fördel hemma

Pris:

150:-/pers

o.s.a 27 sept
Arr: Örsås Bygdegårdsförening
Anmälan till Anette Bengtsson,
0705-828035.
anettemagnus@gmail.com
ev. matallergier meddelas

www.orsas.se

Inspirationsdagen 25/10
Världsmästare, en f d riksdagspolitiker och en skrattmästare.
Det bjuder årets upplaga av Inspirationsdagen i Örsås på.
Denna mässa för kropp och själ arrangerar Örsås Revesjö Röda
Korskrets nu tredje gången gillt i Örsåsgården.
När dörrarna till bygdegården slås upp söndagen den 25 oktober
klockan 11 finns naturligtvis även ett 20-tal utställare på plats. Besökarna kan pröva på såväl allergitestning som silversmide och manikyr. Men även skaffa sig många nya kunskaper inom vitt skilda
områden som tårtdekorationer, kransbindning, virkning, smink, fotvård, hälsoprodukter...
Under dagen hålls tre olika föreläsningar, som som ska ge kropp och
själ nya intryck.
Först ut är systrarna Lilian och Anneli Druve, som numera bor i
Hid. Klockan 12 beskriver dessa två flerfaldiga världsmästare i
Racketlon hur deras engagemang för det de brinner för har hjälpt
dem igenom olika livssituationer. Kanske främst när Anneli drabbades av en massiv hjärnblödning 2011. Systrarna ger också smakprov
på sina roller som musiker, sångerskor och friskvårdare.
Klockan 13 är tanken att hela bygdegården ska fyllas av skratt. Då
ska skrattomologen Lena Thornander få hela bygdegården att må
bra i ett skrattgympapass.
Klockan 14 är det dags för Sonja Fransson att hålla sin föreläsning.
Hon bor i Holsljunga och är f d socialdemokratisk riksdagspolitiker.
Hon ska berätta om hur det lilla samhället tar emot flyktingar och
vilken hjälp och vilket stöd Holsljunga ger.
Inspirationsdagen är även tänkt som ett avbrott i vardagen, som en
dag för umgänge, avkoppling, reflektioner, en stunds fika och lotterier. Kafeterian har förutom smörgåsar, bullar och kakor den numera så omtyckta Röda Korsbakelsen.

www.orsas.se

Entrén till mässan är 50 kronor. Entrébiljetten är även en lott med
chans till många fina vinster.
Allt överskott från Inspirationsdagen går oavkortat till Röda Korsets
Katastrofhjälp.
Det finns mer information på Facebook, där Örsås Revesjö Röda
Korskrets nu har en egen sida.

Utställare, hittills har sagt ja:
* Ann Hansson, Flickorna i köket www.flickornaikoket.se
* Anna Andersson, Smycken 4U, gör ett eget smycke!www.smycken4u.com
* Susanne Hultén, Tupperware, www.mytupperware.eu/susanne.hulten
* Annika Jonasson, akupunktör, visar allergitestning med bioresonans.
* Helen Bok, medicinsk fotterapeut, Helens fotvård, visar kinotejpning och sulor
samt ger råd.
* Konstnären Titti Ragnhage, Svenljunga.
* Svenljunga Handelsträdgård www.svenljungahandelstradgard.se
* Ulla Bengtsson, Massagerummet Ambjörnarp, och Gunilla Knutsson, GU
NICO, www.spa-ambjornarp.com
* Anette Emanuelsson, Ljungsarp, Nettans Under, inredning och kläder.www.nettansunder.se
* Anita Gadell, Svenljunga, virkade konstverk.
* Gull-Britt Öbohm, Svenljunga, textilhantverk där bland annat jeanstyg återanvänds.
* Eva N Edgren med kollegor, Mary Kay.
* Lena Åberg, Helande Andrum, helare och medium,www.helandeandrum.se
* Kicki Brånell, Kloka Gubben & Sanslösa Tanten, Naturläkemedel och hälsokost www.klokast.com
* Inger Johansson, rapsoljeprodukter, www.lifebody.se
* Camilla Snygg, Relaxen, manikyr, www.relaxensvenljunga.com
* Pernilla Larsson, Forever Living, Aloe Vera- produkter för skönhet och hälsa.
* Lena Thornander, Skrattomolog, www.skrattgympa.se
* Lilian & Anneli Druve, TLC Viktminskning & Detox www.joinlilian.com, Nikken www.magnetprodukter.com

www.orsas.se

Informationsmejl för Örsås
Vi har skapat en mejllista som ska vara ett komplement till Örsåsbladet och Örsås hemsida, när det gäller att sprida information av samhällsnyttig och föreningslivskaraktär.
T.ex.


Misstänkta bilar / iakttagelser



Efterlysningar av folk å fä



Påminnelser för evenemang som är annonserade i Örsåsbladet och
på orsas.se. eller strömsfors hemsida om de äger rum lite längre efter
Örsås-bladets utdelningar.



Inbjudan till aktiviteter som bestäms och är mellan Örsåsbladens utdelningar



Information från kommunen till byalagen t.e.x byalagspengen om det behöver ut före nästa blad

För er som vill få något utskickat med mejllistan
Inbjudan/påminnelser för aktiviteter/evenemang SKA ha varit publicerade i Örsåsbladet OCH på orsas.se eller Strömsfors hemsida före om någon möjlighet
funnits.
Misstänkta bilar och efterlysningar av folk å fä skickas ut snarast möjligt
Informationsmejlen kommer skickas ut vid "behov". Till en början relativt restriktivt för att känna oss för.
Kontakta oss via info@orsas.se när ni önskar få något utskickat, vid brådskande
ärenden ring Christer eller Anders.
Efter startmejlet har vi skickat ut för, påminnelse om trädgårdsmässan i Strömsfors m.m, för flera stölder i Borred och vindkraftsinformation inför kommunens
beslut.
Vill ni vara med på listan gå in på orsas.se och registrera er eller skicka ett mejl
till info@orsas.se om att ni vill vara med.
Anders Pettersson och Christer Ryberg
www.orsas.se

Hantverksjul på Strömsfors Bruk
14 November
11.00-16.00
Tomten delar ut godis
till alla barn.
Välkomna!

Ring för

0325-62 71 50

tidsbeställning

070-375 06 62
Ulla Schillerås
www.orsas.se

FÖRENINGSKALENDER

LED-belysning
www.ryberg5.se

Vill din förening vara med här bjuder vi på denna
plats.
Kontakta Anders Pettersson 628119/0739-791746
Eller mejla på anders.c.pettersson@outlook.com

0705-261594

3/10 Pubkväll i Örsåsgården se annons sidan 3

UTHYRES

25/10 Inspirationsdag I Örsåsgården
arr. Röda korset

Minigrävare 1.5 Ton

14/11 Hantverksjul på Strömsfors
bruk Kl.11.00-16.00

Markvibrator 100 Kg

Bingo i Örsåsgården jämna veckor
Sedvanligt Bingospel med Chans på
Jackpott 10 000 kr. Ibland ”kryddar”
vi med extravinster! Onsdagar kl.
19.00-22.00. Välkomna !!!

LILJAS ENTREPRENAD
Thomas Pohl
070-2656003
kartsnas@gmail.com

Stavgång i Strömsfors varje tisdag
kl 10.00 Start vid anslagstavlan Välkomna !

Kommande Örsåsblad
Jul-vinter numret planeras delas ut under första halvan av december. Manusstopp 15/11
Vår nr 2016 planeras delas ut under andra halvan av Februari manusstopp 31/1
Vill ni ha med något i bladen skicka det till anders.c.pettersson@outlook.com

Vi ber er att respektera datum för manus stopp. Om det är
problem meddela före om ni vill försöka få med något senare.

Har du inte fått Örsåsbladet,kontakta ditt roteombud!

