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Tänkvärt
“Tro på att du kan
och du är halvvägs
där.” – Theodore
Roosevelt

Grillkvällen 2018
Det blev en grillkväll med eldningsförbud och regn,
kanske inte det optimala men de som kom hade det trevligt till bra musik av Helgesons. Benny bjöd på sin egna
version av Vill du vara min Margareta (Anna-Carin).

“Du missar 100%
av möjligheterna
du inte tar.” –
Wayne Gretzky
“När vi uttrycker
tacksamhet, får vi
inte glömma att
den ultimata tacksamheten är inte
att uttryckas med
ord, utan att leva
efter dem.” – John
F. Kennedy

Som vanligt var det tipspromenad med lite knepiga frågor
om Örsås vann gjorde Bengt Larsson., frågor med svar
finns i bladet.
www.orsas.se

Tankar från Ordföranden
Nu har hösten kommit, för mig och flera en tid med både skördande och jakt..
Det var tack vare byalagspengen som vi kunde få bidrag till musikunderhållningen på grillkvällen. Använd gärna möjligheten att ansöka om byalagspeng
om ni har något på gång som stämmer överens med kriterierna.
Sture Thorsson och jag var på möte om kommunens nya översiktsplan, vi fick
ett långt å trevligt samtal med kommunens tjänsteman. Tyvärr verkade det som
att intresset från kommunens invånare för den framtida utvecklingen inte varit
så stor.
Gå inte hemma och undra varför ingen gör det ena eller andra för Örsås kom
istället och se vad vi gemensamt kan göra! Jag tror vi måste hjälpas åt att aktivt
arbeta för vår hembygd idag och inför framtiden! Ni är alla välkomna att engagera er för Örsås efter egen förmåga i Örsåsbyalag!
Anders Pettersso tel. 0739-791746 mejl anders.c.pettersson@outlook.com

Strömsfors kapell
Den 7 Oktober avkristnades Strömsfors kapell. Därmed gick en drygt 100årig
epok i graven. Den
första predikan i kapppellet hölls
den18Mars
1917 av
kyrkoherde
Hjalmar
Lindblom

www.orsas.se

Hantverksjul på Strömsforsbruk
17 november 2018 kl. 10.00-15.00.

100-talet hantverkare, servering, lotterier. Tomten har en julklapp
till alla barn. Fri entré

Ljuständning

Ljuständningen vid Hembygdsgården har redan
hunnit bli en tradition.
Torsdagen den 27 november, klockan 17, är det
dags igen. Stig in i den
upplysta hembygdsstugan,
njut av värme och glögg
och pepparkakor och umgänge. För att sedan kliva
ut i mörkret som jagas bort med hjälp av lamporna i Örsås egen
julgran.
www.orsas.se

Urklipp från polisens nyhetsbrev till
grannsamverkansgrupperna
Hej!
Då var det redan Oktober och dygnets mörka timmar blir allt fler. Vi närmar
oss därmed den månad då vi har flesta inbrott och det gäller över hela landet.
Mörkret är många gånger inbrottstjuvens bästa förutsättning men det finns en
del saker man kan tänka på.
Insyn
För många av oss är hösten en tid då man röjer i trädgården, tar in trädgårdsmöbler mm. Passa på att se över de partier i trädgården som är dolda för insyn. Kanske är det läge att klippa någon buske eller sätta upp ytterbelysning
för att minska risken att en inbrottstjuv kan arbeta ostört.
Belysning
Ytterbelysning- se över behov och ev. byte av lampor. Bäst effekt får man
om man har en bra grundbelysning och om man sedan kan komplettera med
belysning med rörelsesensor.
Inomhusbelysning- vad det gäller innerbelysning ska man tänka på att inte
bara tända fönsterbelysning när man inte är hemma. Det är väldigt få människor som, när man är hemma, går runt i ett mörkt hus med endast fönsterlampan tänd. Denna belysning har en tendens att få motsatt effekt och istället
fungera som ”varselljus”. Använd gärna timer på belysningen som komplement!
Tänk som en inbrottstjuv
Ta en promenad i ditt bostadsområde. Vilket hus hade varit intressant att ta
sig an om man hade velat göra inbrott och varför? Vilka åtgärder kan man
göra för att förebygga brott? Ta gärna en titt på filmen ”Tänk som en tjuv”
genom att följa länken nedan:
https://www.samverkanmotbrott.se/samverkanvideo/
TankSomEnTjuv_small.mp4

www.orsas.se

TACOKVÄLL
Anordnas av Örsåsgårdens bygdegårdsförening

27/10 kl 17.30 i Örsåsgården

Vi umgås, lagar mat och äter tillsammans
Vuxna 50kr
Ungdom (15-18år) 25 kr
Barn under 15 år gratis
Anmälan sker till:
Nanna Ernstson telefon: 0735010217
Mail: nanna77@yahoo.com

www.orsas.se

Fråga 1
Vilka tecken ersättes å, ä och ö med när örsås hemsida hackades i våras?
1. A* X. Q? 2. A?
Fråga 2
Hur många numrerade sidor är det i Örsåsboken?
1. 503 X. 784 2. 696
Fråga 3
Vilket år börjades det firas midsommar vid hembygdsgården?
1. 1956 X. 1954 2. 1973
Fråga 4
Hur många år i rad har det varit loppis i Örsåsgården?
1. 9 X. 10 2. 11
Fråga 5
När är årets julmarknad På Strömsforsbruk?
1. 11/11 X. 17/11 2. 24/11
Fråga 6
När flyttade Kindsbrukshundsklubb sin verksamhet till Örsås?
1. 1979 X 1971 2. 1973
Fråga 7
Hur många hektar produktiv skogsmark finns det i Örsås?
1. Ca 6100ha X. Ca 7300ha 2. Ca 5400ha
Fråga 8
Hur mycket kostade brandsläckningsarbetet vid den stora skogsbranden i Bullsäng 1993
1. 3.5 miljoner X. 2.4 miljoner 2. 4.2 miljoner
www.orsas.se

Fråga 9
Hur många föreningar har en egen sida under rubriken ”Fler föreningar”på
www.orsas.se?
1. 8 X. 5 2. 9
Fråga 10
När bildades Holmabergs naturreservat?
1. 1956 X. 1973 2. 1964
Fråga 11
När tycks odlingen i det stora röjnings-röseområdet i Röstorp ha upphört?
1. Ca 500år f.kr X. Ca 900år e.kr 2. Ca 500ÅR e.kr
Fråga 12
Hur många skyltar är det längs kulturstigen med information om områdets historia och vad man kan se på platsen?
1. 12 X. 22 2. 10

0325-62 71 50

Ring för
tidsbeställning

070-375 06 62

Kindsvägen2 Svenljunga

Ulla Schillerås

www.orsas.se

LED-belysning
www.ryberg5.se

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

0705-261594
Svar på grillkvällsfrågorna
1. 2 A?

27/10 Tacokväll i Örsåsgården
17/11 Julmarknad på Strömsforsbruk
kl.10.00-15.00
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.

2. 2. 696
3. 1 1956
4. X 10år 1år rödakorset 9år
Bygdegårdsföreningen
5. X 17/11
6. 2 1973
7. 1 ca 6100ha 6111ha enligt
Örsåsboken
8. X 2.4miljoner
9. 1 8st
10. 2 1964
11. 1 Ca 500år e.kr
12. 1 12 skyltar

Byalagspeng
Byalagspengen är ett sätt att stimulera lokala initiativ som bidrar till lokal utveckling så vi tillsammans kan utveckla vår
kommun. Byalagspengen är tänkt att vara
ett enkelt och smidigt stöd att söka för de
som har idéer som kan utveckla vår kommun.
Sista ansökningsdatum 2018
15 November
För mer information se, svenljunga.se
kontakta Emelie Romland på Kommunen
eller Anders Pettersson tel. 0739-791746
mejl anders.c.pettersson@outlook.com

Har du inte fått Örsåsbladet,kontakta ditt roteombud!

