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Skogsbingon 2018

Är årets

Det var fint väder och trevlig stämning när årets skogsbingo gick av stapeln. Med bingonummer, lekar och frågor gavs det många chanser att vinna, vann frågetävlingen
gjorde Anne , lekarna Lennart och bingon Emmy . Frågorna var blandade, frågor om skyltar/saker längs leden,
ett par rebusar och kluriga frågor hittade på nätet, frågorna och svaren finns i mittuppslaget.

Grillkväll
för alla
Örsåsbor
vid
Örsåssjöns
Badstrand
Tipspromenad
Vi står för glöden
Ni för sällskap
och gott humör!

ta med något att De som blev kvar efteråt fick en bingobricka och sen spegrilla till er själva lades det bingo med Magnus som utropare.
www.orsas.se

Tankar från Ordföranden
Då var sommaren här, vart tog våren vägen? När jag skriver detta längtar jag efter regn, hoppas ni är blöta när ni läser detta.
Det är med glädje jag kan meddela att arbetet med att göra kulturstigen mer tillgänglig kom leden runt före skogsbingon, det är och kommer förbli ett arbete att
underhålla/utveckla den. Om ni går den med barnvagn och finner några passager
som ni upplever svårare att ta sig fram på tala gärna om det så vi kan försöka förbättra den.
Skogsbingon fortsätter dra folk, för tredje året, ett gott exempel på att samarbete
mellan föreningar är positivt, tack Anette och Eva-Lena för ni kom med förslaget. Nästa samarbetes evenemang är väl grillkvällen 18/8 hoppas vi ses där vid
Örsåsjönsstrand.
Under våren hackade någon vår hemsida, två gånger fick alla å ä ö återställas,
hoppas vi lyckades återställa den men saknar ni något hör av er.
Svenljunga kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan som kommer finnas
på svenljunga.se från 1/6 , läs gärna den och fundera på om/hur det påverkar Örsås, så vi gemensamt kan försöka påverka den, åsikter ska vara inlämnade senast
31/8
Anders Pettersson mejl anders.c.pettersson@outlook.com tel.0739-791746

Midsommarfirande vid Hembygdsgården
På midsommarafton den 22 juni firas midsommar traditionsenligt.
Kom och var med och klä stången. Vi börjar kl 09.00 . Tag med blommor!
Kl. 14.30 öppnar kaffestugan, där det serveras kaffe med hembakat dopp.
Stången reses kl 15.00. Underhållning med sång och musik. Kindsnejdens
folkdanslag har uppvisning. Dans kring stången.
Tombola och glassförsäljning!

VÄLKOMNA
www.orsas.se

Sommaröppet på Strömsfors Bruk
15-17 juni
Fredag 15 juni kl. 13.00-16.00
Lördag 16 juni kl. 11.00-16.00
Söndag 17 juni kl. 11.00-16.00
Alla dagar:
Filmvisning: Pyttebanan och reklamfilm ”Svenske”
Vernissage: Anita Johansson, Svenljunga
Servering med våffelcafé.
Fri entré.

Söndag 17 juni kl. 13.00-16.00
Thomas Johansson, Antik & Antikvariat Tranan (Limmareds Auktionshall)
värderar dina antikviteter. Max 3st/person.

Kaffe Söndagar
Följande söndagar är kaffestugan
öppen i sommar:
1/7, 8/7, 15/7, 22/7 och 29/7.
Då serveras kaffe med hembakat
dopp kl 15.00-17.00.

VÄLKOMNA!
www.orsas.se

Sommarjobb
Gräsklippning på
fastighet i Axelfors.
Vid intresse hör av
dig till 0707 616446.
Krister Skoog

Skogsbingo frågorna
Fråga 1
Vilket djur? Rebus (Örsås- en bild på såsskål)x2=? Trana, Ör står för grus, tranans latinska namn är Grus grus
Fråga 2
Vilken ö i Sverige har flest invånare? Hisingen. Med drygt 140 000 invånare är Hisingen
Sveriges klart folkrikaste ö. Gotland som är Sveriges till ytan största ö, har under de senaste
åren legat stabilt på ca 57 000 invånare.
Fråga 3
Vilken är den längsta månaden i Sverige? Frågan kan uppfattas som en aning märklig men
det korrekta svaret är oktober. Varför just oktober, den har 31 dagar precis som sex andra av
årets månader? Förklaringen är att oktober är en timme längre än de övriga sex månaderna
på grund av omställningen till vintertid.
Fråga 4
Vilket var världens högsta berg innan Mount Everest upptäcktes?

Mount everest

Fråga 5
Under hur länge har det bott människor och brukat marken i området, enligt texten på skylt
1? Närmare 4000år
Fråga 6
Jag lever inte, ändå kan jag växa. Jag har inga lungor, ändå behöver jag syre för att leva.
Jag har ingen mun, ändå kan jag drunkna. Vem är jag?

Elden

Fråga 7
Nämn något djur som enligt benfynden ätits här förr som nämns på skylt 2? Skogshare, får
Fråga 8
Vilken färg var det på termosen vid skylt 3? Var ingen termos där, de stod vid skylt 2 och 4
Fråga 9
1+4=5
2+5=12
3+6=21
8+11=?
Vad blir svaret? Med viss logik kan man få det till både 40 å 96 varav 96 kanske får anses
vara mest korrekt. Men... Hmm... Vad fick du egentligen lära dig i skolan? Jo, summan till
vänster om likhetstecknet ska vara samma som summan till höger. Vill du däremot vara exakt så är 8+11=19.Du kan peppra en sida med en massa ovidkommande siffror och uppgifter, men svaret på vad 8+11 är alltid samma sak. 19.

www.orsas.se

Fråga 10
Vilken färg hade halsduken på björken mellan skylt 2 och 3?
och en brun i furor å en blåvit i en gran

Blå, det hängde en orange

Fråga 11
Om du har mig vill du dela med dig. Om du delar med dig så har du mig inte vem är jag?
En hemlighet
Fråga 12
Du är fast i en labyrint. Framför dig har du tre dörrar. Den första leder dig till ett brinnande
helvete. Den andra till en lönnmördare med uppgift att döda dig. Den tredje till ett lejon som
inte har ätit på tre månader. Vilken dörr bör du välja? Den tredje, lejonet är troligen dött.
Fråga 13
Vad kan vända på allt utan att röra något? Spegeln
Fråga 14
En gång i veckan ser du mej, två gånger i minuten. Den gåtan var väl knepig, säg, Men kan
du lista ut den? Bokstaven N
Fråga 15
I texten på skylt 8 nämndes en liten göl, vad kallas den? Nedanför gravhöjden finns en liten göl, en tidigare mosse som kallas »Kalles pöl».
Fråga 16
Vilket spannmålsslag odlades främst under järnåldern enligt skylt 9? Korn
Fråga 17
Vad hette torpet vid skylt 12? Kronäng
Fråga 18
Optimisten ser ett halvfullt glas. Pessimisten ser ett halvtomt glas.
Vad ser ingenjören? Ett onödigt stort glas/ett förstort glas
Fråga 19
En del av Örsås? rebus med bilder på strömkontakt+s-kurva+ assmaforsen
Strömsfors
Fråga 20
Nämn något som är upplagt på taket till Raststugan? Jord, gräsfrö, takpapp, ficklampa

www.orsas.se

Byalagspeng
Varje år avsätts 200 000 kronor till lokalutveckling i form av Byalagspeng. Byalagspengen är ett sätt att stimulera lokala initiativ som bidrar till lokal utveckling så vi tillsammans kan utveckla vår kommun.
NYA ANSÖKNINGSDATUM: 15/2, 15/5, 15/9, 15/11
Byalagspengen är tänkt att vara ett enkelt och smidigt stöd att söka för
de som har idéer som kan utveckla vår kommun.
För mer information, ansökning och återrapporterings blanketter se
www.svenljunga.se
Ni som har fått pengar glöm inte att skicka in återrapporteringens blanketten till kommunen!!! Annars riskerar ni bli återbetalningsskyldiga!!!

Kommunen vill veta vad ni tycker!
Svenljunga kommun har arbetat fram ett förslag till översiktsplan som under sommaren skickas på samråd för insamling av synpunkter från invånare, föreningar
och näringsliv med mera. Förslaget till översiktsplan kommer finnas på svenljunga.se från 1/6. Läs gärna igenom den och kontakta någon i byalaget om ni
tycker vi bör lämna in några gemensamma synpunkter på den från Örsås.

Höstens kursutbud hos Vuxenskolan www.sv.se/sjuharad
Har du idéer tveka inte att
ringa oss
0325-10414 eller 0325-10415

www.orsas.se

Loppis i Örsåsgården
Söndagen 5 Augusti kl.10-14
Välkommen att hyra ett bord
eller sälj från bilen för 100 kr
per bord/plats.
Även i år kommer Nylanders
auktioner att hålla auktion
Arr. Örsås bygdegårdsförening.
Servering finns.
Bokning Anne Larsson tel. 070-2835468 begränsat med platser "först
till kvarn"

0325-62 71 50

Ring för

070-375 06 62

tidsbeställning
Kindsvägen2 Svenljunga
www.orsas.se

Ulla Schillerås

FÖRENINGSKALENDER

LED-belysning

Vill din förening vara med här bjuder vi på denna
plats.
Kontakta Anders Pettersson 628119/0739-791746

www.ryberg5.se
0705-261594
Uthyrning av
byggnadsställning
Ring och boka
Christer Ryberg 0705261594

Örsåsbladet
Kommande Örsåsblad
kommer delas ut jämna
månader med manusstopp
den tjugonde månaden
före. Vill ni ha med något i
bladet kontakta Anders,
tel. 0739-791746 eller
mejl: anders.c.pettersson@outlook.
com

Eller mejla på anders.c.pettersson@outlook.com

15-17/6 Sommaröppet på Strömsforsbruk 11-16
22/6 Midsommarfirande vid hembygdsgården
1/7 Kaffesöndag vi hembygdsstugan
kl. 15-17
8/7 Kaffesöndag vi hembygdsstugan
kl. 15-17
15/7 Kaffesöndag vi hembygdsstugan
kl. 15-17
22/7 Kaffesöndag vi hembygdsstugan
kl. 15-17
29/7 Kaffesöndag vi hembygdsstugan
kl. 15-17
5/8 Loppis i Örsåsgården kl 10-14
18/8 Grillkväll
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.
Stavgång i Strömsfors har sommar
uppehåll

Har du inte fått Örsåsbladet, kontakta ditt roteombud!

