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Hantverksjul på Strömsfors
Bruk 14Nobvember

Det var tredje året i rad, som Örsås Revesjö Röda Korskrets arrangerade denna mässa för kropp och
själ. Besökarna var färre än tidigare år.
Men de som var på plats i Örsåsgården söndagen den 25 oktober hade stor behållning av de tre
givande föreläsningarna.
Där var systrarna Anneli och Lilian Druve, som numera bor i Hid.
De två hade mycket intressant att
berätta om sina liv och sitt engagemang som har hjälpt dem igenom två olika livssituationer. De
gav även smakprov på sång och
musik. Forts. sid3

Det kom drygt 1500 besökare för att titta på de
105 hantverkarnas arbeten och handla en del. Besökare som ville, bussades till Strömsfors från
både Svenljunga och Tranemo.
Strömsforsgruppen vill tacka alla besökare, hantverkare och volontärer för ännu en lyckad julmarknad och önskar God Jul
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Tankar från ordförande
Det lackar mot jul men med allt regn och blåst som varit sista tiden så är det svårt att få det till
vinter, men än finns det lite tid kvar för vädret att ändra sig och jag hoppas att vi kan få lite snö
även denna vinter.
I år skulle jag vilja ge en stor ros och en rejäl klapp på axeln till Anders Pettersson som har gjort
mycket i och för byalaget när han har kämpat med både hemsidan och vårt Örsås Blad, då jag
har haft ett mycket kämpigt år som gjort att jag själv inte har kunnat vara speciellt delaktig i
byalagets arbete under året.
Har ni synpunkter eller förslag på vad vi 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 vinter med mycket mys i stugorna 
Vid tangentbordet: Carina Gullander

Grannsamverkan

Nu går vi med stormsteg mot jul och vi får hoppas att tjuvarna kan hålla sig borta från våra hus,
ladugårdar och uthus. Som jag har sagt tidigare så hoppas jag att det kommer lite snö för det brukar ha en viss avskräckande effekt på inbrottstjuvar!
I jultider när en del är bortresta är det ännu viktigare att grannar och vänner hjälper till att hålla
koll på hus som står tomma. Be alltid grannar eller vänner att besöka ert hus så det ser bebott ut.
Om det har kommit snö, skotta och tänd lampor och sätt på radion eller TV:n ibland, använd
gärna sensorstyrda lampor utomhus och/eller timer. Timer fungerar till t.ex. radio och lampor
inomhus.
Gå gärna in på www.samverkanmotbrott.se och läs mer om grannsamverkan och få lite fler tips
om hur man kan göra för att motverka brott.
Tips och observationer som kan sättas i samband med brott lämnas till polisen, på telefon
114 14 vid PÅGÅENDE brott ring 112.
Om alla hjälps åt kanske vi kan mota bort de som objudna försöker ta sig in.
Har ni frågor gällande grannsamverkan, kontakta: Carina Gullander tel. 0325-30012 alt. gullander@netatonce.net

Byalagspengen
15 Mars är sista ansökningsdag för vårens ansökningar. Information om riktlinjer och ansökningsblanketter finns på Svenljunga kommuns hemsida. Om ni vill ha hjälp med att få fram informationen eller har frågor om byalagspengen kontakta Anders Pettersson 0739-791746/
anders.c.pettersson@outlook.com
Läs igenom riktlinjerna och tänk efter om ni har någon aktivitet/investering på gång som ni kan
ansöka om pengar till. Av de beviljade pengarna 2015 gick knappt en sjättedel till Örsås.
Den totala potten för Byalagspengen är 200 000 kronor per år. Året är uppdelat i två ansökningsperioder; höst och vår. Sista ansökningsdatum är alltid den 15/3 och den 15/9. Alla är välkomna
att söka Byalagspeng.
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Inspirationsdagen 25 Oktober
Ett annat sorts liv berättade Simon Almsaddi om tillsammans med Holsljunga kvinnan Sonja
Fransson. Simon kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. I Holsljunga mötte
han Sonja Fransson och nu bor Simon med sin familj i Svenljunga. Samtalet mellan de två
berörde åhörarna.
Skrattomologen Lena Thornander kom också att beröra lyssnarna. Hon fick dem att skratta
högt på många olika sätt.
Precis som tidigare fanns det också gott om olika utställare i bygdegården. Ett 20-tal olika
var på plats. Besökarna kunde pröva på olika ting som allergitestning, massage och manikyr.
Men även lära sig mera om exempelvis olika hälsoprodukter, virkning, silversmide. Och
även handla en rad olika produkter.
Precis som det var tänkt blev Inspirationsdagen ett avbrott i vardagen och ett tillfälle för umgänge, avkoppling och reflektion.
Årets upplaga av Inspirationsdagen lockade runt 100 besökare. Behållningen från mässan
blev 5 000 kronor. En summa som oavkortat sändes vidare till hjälp för flyktingar.

Tjugonaknutsfest 10/1 i Örsåsgården Kl. 15.00
Kaffeservering, pilkastning, danskring granen, tomtebesök.

Alla traktens barn och vuxna är välkomna

Ring för

0325-62 71 50

tidsbeställning

070-375 06 62

Kindsvägen2 Svenljunga

Ulla Schillerås
www.orsas.se

LED-belysning
www.ryberg5.se
0705-261594

FÖRENINGSKALENDER
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

10/1 Tjugonaknutsfest i Örsåsgården kl 15.00

Kommande
Örsåsblad

Bingo i Örsåsgården jämna veckor Sedvanligt Bingospel med Chans på Jackpott 10 000
kr. Ibland ”kryddar” vi med extravinster!
Vår nr 2016 planeras delas ut un- Onsdagar kl. 19.00-22.00. Välkomna !!!
der andra halvan av Februari maStavgång i Strömsfors varje tisdag kl.10.00
nusstopp 31/1
Start vid anslagstavlan Välkomna !
Sommar nr 2016 planeras delas
ut första halvan av Juni. MaVår gemensamma hemsida
nusstopp 15/5.
Vi ser gärna att ni kommer med förslag och
synpunkter hur vi kan utveckla vår hemsida.
Vill ni ha med något i bladen
skicka det till
an- Har ni bilder som visar upp vår fina hembygd
så kan vi kanske få visa dem på hemsidan.
ders.c.pettersson@outlook.com
Kontakta Anders tel.0739-791746 eller anKom ihåg att om ni vill ha inders.c.pettersson@outlook.com eller någon
formation om aktiviteter utskick- representant för hembygds el bygdegårdsförad med infomejlen SKA de varit eningen så kan vi hjälpas åt att göra den
med i Örsåsbladet och på hembättre. Se även till att aktiviteter kommer
sida
med under ”händer i Örsås”på hemsidan

God Jul & Gott Nytt År
Önskar vi er alla från oss alla
Har du inte fått Örsåsbladet,kontakta ditt roteombud!

