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Tjugondagknut fest Julmarknaden på
Strömsforsbruk 17/11
13 Januari kl.15.00
I Örsåsgården
För traktens alla barn
Dans runt granen
Pilkastning och andra spel
Kaffeservering för barn
och vuxna
Jultomten kommer på besök.

Det blev en
välbesökt
julmarknad.
Tomten delade ut julklapp till
alla barnen .
Ett stort
tack till alla
hantverkare
och besökare .

Strömsforsgruppen önskar God Jul
och Gott Nytt År
www.orsas.se

Tankar från Ordföranden
Nu när vi närmar oss ett nytt år vill jag passa på att tacka er som arbetat för
Örsås bästa på något vis, ingen nämnd å ingen glömd.
Jag har under året varit på två möten om landsbygdsutveckling och i skrivande
stund anmält mig till en föreläsning i samma ämne. Det är i mitt tycke en intressant fråga för landsbygden. Vi kan nog inte bara luta oss tillbaka och tro att
vi automatiskt får samma service som i större samhällen. Det kräver nog att vi
gemensamt arbetar efter våra förutsättningar och det vi tror på för att ha en
levande landsbygd även i framtiden.
Svenljunga kommun håller på att utreda möjligheterna för att utveckla landsbygdsdialog efter att de fått in ett medborgarförslag angående det.
Om ni har några idéer om hur vi gemensamt kan göra Örsås till en ännu bättre
plats att bo på är ni välkomna att höra av er.
Det närmar sig årsmötes tider, byalaget 4 Mars, om ni vill engagera er ideellt i
Örsås tror jag nog att alla föreningar tar emot er med öppna famnar!
Anders Pettersson tel.0739-791746 mejl anders.c.pettersson@outlook.com

Sportlovsaktivitet 12/2 Kl.14.00
Kom å baka semlor i Örsåsgården
För mer information Nanna Ernstson 073-501 02 17

Årsmöte för Örsåsbygdegårdsförening 2/3
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och efterföljande fest med musikunderhållning.
Anmäl Er senast 23feb till Birgit 628052 eller via e-post till
rolf@idehall.se

www.orsas.se

Ring för

0325-62 71 50

tidsbeställning

070-375 06 62

Kindsvägen2 Svenljunga

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

Nästa Örsåsblad
Planeras delas ut under Februari, manusstopp 20 Januari
Kom ihåg att om ni vill ha ut
påminnelse om er aktivitet med
infomejl ska det ha varit med i
Örsåsbladet och på hemsidan!

13/1 Tjugondagknut fest kl. 15.00 i Örsåsgården
12/2 kl 14.00 Baka semlor på sportlovet
2/3 Örsåsbygdegårdsförenings årsmöte
kl. 18.30
4/3 Örsåsbyalags årsmöte kl.19.00
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. Välkomna !!!

Örsåsbyalag har årsmöte 4Mars
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika

Alla Örsåsbor är välkomna

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

