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Midsommarafton vid 
hembygdsgården  

Midsommarfirandet i Örsås har 
verkligen blivit en publikdragande 
tradition. Blomstersmyckandet på 
förmiddagen lockade rekordmånga 
deltagare (långt fler än i Sven-
ljunga) och eftermiddagens firande 
drog, trots regn, runt 350 besökare. 
Olle Paulin, Lennart Nilsson med 
döttrarna Marie och Lena, Göran 
Adolfsson och Eje Andersson stod 
för musiken och Kindsnejdens 
Folkdanslag för dansen.  

Grillkväll 

19 Augusti 

Traditionen med en 

trevlig grillkväll för 

alla Örsåsbor forts-

ätter. 

Även i år blir det en-

klare musikunder-

hållning. För mer 

information se sepa-

rat inbjudan alt hem-

sidan. Prata gärna 

med era grannar och 

påminn varandra. 

Alla Örsåsbor är 

välkomna 

Metar-

tävling 

12Augusti 
Kl.15 samlas vi 

vid vindskyddet i 

Risa/Åstarp. Ta 

med eget metspö, 

fikakorg och mat 

för kvällen, grill 

finns. 

Ca kl.17 går star-

ten för fisket. 

25kr/pers barn 

under 15 gratis 

Vid frågor ring 

Mattias 0706-

526423 
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Tankar från ordföranden 

Ni sitter nu med det 40:e Örsåsbladet i er hand, hoppas de gett er en del trevlig 

läsning men framförallt information om vad som är på gång i vår hembygd. Det 

är anledningen till att byalaget startade upp vårt nyhetsbrev att alla örsåsbor 

skulle kunna få samma information. 

Det är roligt att fått höra flera positiva kommentarer om vår badplats efter de 

senaste förändringarna. Hoppas vi ses där på grillkvällen den 19/8. 

Arbetet med kulturstigen fortsätter och jag vill passa på att tacka alla som hjälpt 

till med det. 

Anders Pettersson 0739-791746  

Kulturstigen 

Arbetet med att göra kulturstigen 

tillgängligare fortgår och tills detta 

skrivs har det körs ut 6 dumperlass 

grus och lagts ner över 150 timmar 

ideellt arbete på leaderprojektet.  

Vi har mer arbete kvar att 

göra så om ni är intresserade 

av att utföra ideellt arbete i 

trevligt sällskap hör av er!!!                             

Ni är alla lika välkomna att 

delta i arbetet efter egen för-

måga. 

För mer information Kontakta 

Paul Karlsson 070-6296540      

 Eller  

 Karl-Åke Carlén 073-5331592 

Midsommarfirandet                                  

Förutom när inte besökarna själva slet sig 
från kaffe med dopp och lottköpande för 
att avverka små grodordansen med mera.  

På bilden nedan ser ni svensk midsom-

maridyll i form av Anna-Lena Lagerqvist 

och Anna Christopherson och blandade 

blommor.  
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0325-62 71 50 

070-375 06  62 

Ulla Schillerås 

Ring för 

tidsbeställning             

Kindsvägen2 Svenljunga 

Läsvagnen kommer till Ör-

såsgården 

Detta händer 

veckorna 40-41 

Sagostund-

Bokcafe– Pub-

kväll-

Författarbesök-

Läs å spelkväll 

för yngre 

Kåserier ute på böggda med Ingegerd Samu-

elsson 5 oktober kl.17.00-19.00 entré med fika 

50kr 

Mer information  kommer senare 

på www.orsas.se 

Nyfiken på 
MediYoga? 

MediYoga i Ör-
såsgården 

Start 5/9 17.30 

För mer                 
information ring/
kontakta Lena 

Tel. 0730-283550 

Mejl.  
info@lenalinnea.se 



FÖRENINGSKALENDER 

Har du inte fått Örsåsbladet, kontakta ditt roteombud! 

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 

12/8 Metartävling i Risa/Åstarp 

19/8 Grillkväll vid Örsåssjön 

2-15/10 Läsvagnen till Örsåsgården 

5/10 Kåserier ute på Byggda i Ör-

såsgården 

28/10 Tacoskväll 

11/11 julmarknad i strömsfors 

Bingo i Örsåsgården onsdagar jämna 

veckor, Sedvanligt Bingospel med 

Chans på Jackpott 10 000 kr. Ibland 

”kryddar” vi med extravinster! kl. 

19.00-22.00. Välkomna !!! 

Tänkvärt 
Pojken du slog i hallen idag, han     begick 

självmord några minuter efter. Flickan ni 

kallade hora, var oskuld. Pojken du kallade 

tråkig, måste arbeta varje natt för att försörja 

sin familj.  Flickan du knuffade, hon är redan 

slagen i hemmet.  Flickan du sa var fet, hon 

försökte att svälta sig till döds. Den gamle 

mannen du gjort narr av han har ett otäckt ärr 

över sitt ansikte, han kämpade för sitt äls-

kade land. Den pojke du mobbade så att han 

grät, hans mor är intagen på sjukhuset och är 

i fara. Du tror att du vet allt om dem, men 

det gör du inte! Är du emot mobbning??? 

LED-belysning 

www.ryberg5.se 

0705-261594 

Tacokväll 
Boka taco-kväll i bygdegården 

28/10 

En familjekväll för oss i Örsås, 

alla välkomna, även barnen 

Mer info kommer 

 

Arr. ÖrsåsBygdegårdsförening 

Kommande  

Örsåsblad 2017 

Det blir 6 nummer vårt ju-

bileumsår. De kommer de-

las ut jämna månader. 

Manusstopp är senast den 

tjugonde i föregående ojämn 

månad.  

http://www.ryberg5.se

