
 

Ö R S Å S - 

B L A D E T 
  ÅRGÅNG 12 NUMMER 4 

          SOMMAREN 2019         

         www.orsas.se 

Tänkvärt 

Grillkväll vid        

Örsåssjön 

17 Augusti 

Tipspromenad från 

16.00 

Grillglöd klar vid 

17.30 

Irländsk afton 

13 September               

i Örsåsgården 

Musik: Dun Aengus 

 

Mer information om  

ovanstående kommer 

på separat blad och 

även på hemsidan. 

Hembygdsgården 
Det sedvanliga midsom-
marfirande i Hembygds-

gården, var välbesökt. 
På förmiddagen samla-
des c:a 30 vuxna o barn, 

som klädde stången o 
förberedde för eftermid-

dagen. 

Runt 350 personer kom 
för att njuta av när 
stången restes o när bar-
nen dansade runt den. 

Det bjöds även på fin 
musik o sång. Kinds-
bygdens folkdanslag     
uppträdde. 

250 personer intog hembakat med kaffe eller saft. Vä-
derguden var med oss. 

Omkring 130 personer har varit o druckit söndagskaffe 
och haft en stunds trevligt samkväm. 
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Grannsamverkan 

Det har varit en relativt lugn sommar, ett inbrott, en mindre diesel stöld och ett 

par misstänkta försök att se om någon är hemma genom ”markeringar” på sop-

tunnor är vad som kommit till vår kännedom. Om ni ser något misstänkt är det 

bra om ni kontaktar någon av kontaktombuden så vi kan se om det går att se 

något mönster. 

Om ni reser bort tala om det för era grannar så de kan hålla ett extra öga öppet. 

 Du som bor i villa och radhus kan be någon:  

klippa gräsmattan eller skotta snö och göra fotspår i snön vid huset,  

hänga sin tvätt på din torkställning,  

slänga sopor i din soptunna och parkera sin bil på din uppfart ibland.  

 

Vill ni arbeta med grannsamverkan i Örsås kontakta något av huvudkontakt-

ombuden. 

Margaretha Bjälkemo: m.bjalkemo@telia.com 0705223643 

Reserv: Robin Svensson: duett_68@hotmail.com 0730666044 

Nu har vi kommit till den sista av sommarmånaderna och närmar 

oss hösten. Innan dess hinner vi med grillkvällen 17 Augusti jag 

hoppas ni är många som har tid å lust att komma då. 

För er som inte sett den nya anslagstavlan vid kulturstigen vill jag 

rekommendera att ta en titt på Karl-Åke Carléns fina arbete. 

Om ni är intresserade att arbeta ideellt för Örsås  är ni välkomna 

att höra av er, vi kan aldrig blir för många som engagerar oss för 

vår hembygd på olika vis. Har ni förslag som kan gynna vår hem-

bygd? Hör av er så får vi se vad vi  gemensamt kan göra. 

Anders Pettersson 0739-791746 anders.c.pettersson@outlook.com 

Tankar från Ordföranden 
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0325-62 71 50 

070-375 06  62 

Ulla Schillerås 

Ring för 

tidsbeställning             

Kindsvägen2 Svenljunga 

Örsåsnappet 

10 Augusti KL 15:00 på Mötesplatsen 

(Magnus bastu vid Röstorpasjön) 

Alla välkomna , även ”icke” örsåsbor 

Medtag 

Metspö, Grillmat, Fika , Dryck och liknande 

Fina vinster till vuxna och barn 

Frågor 

Christer 0705-261594 

Kajsa 0761-180679 

Tacokväll 

Boka gärna in den 
26 oktober för den 
sedvanliga Taco-
kväll. Alla små, 
stora, gamla och 
unga är hjärtligt 
välkomna för att 
gemensamt se till 
att vi får dukat och 
lagat och intagit 
tacos. 

Mer information 
om anmälan kom-
mer på hemsidan 
och i nästa  
Örsåsblad. 



FÖRENINGSKALENDER 

Har du inte fått Örsåsbladet, kontakta ditt roteombud! 

LED-belysning 

www.ryberg5.se 

0705-261594 

Örsåsbladet 

Vi har nu fått en till 

som arbetar med bla-

det, som kommer med 

nya goda ideèr.  

Örsåsbladet delas ut 

jämna månader med 

manusstopp 20:e i må-

naden före. 

Är ni intresserade och 

vill ha med något i bla-

det  

kontakta: 

Mikaela eller Anders 

mela_tirana89@hotmail.com 

an-

ders.c.pettersson@outlook.com 

Tfl: 0739-791746 

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 

10/8 Örsåsnappet 

17/8 Grillkväll 

13/9 Irländskafton 

26/10 Tacokväll 

16/11 Hantverksjul på Ströms-

fors Bruk kl. 10.00-15.00 

Bingo i Örsåsgården onsdagar 

jämna veckor, Sedvanligt Bingospel 

med Chans på Jackpott 10 000 kr. 

Ibland ”kryddar” vi med extravins-

ter!    kl. 19.00-22.00.   

Till minne av Bernt Ernstsson 

 

 

 

Den 14:e Juni lämnade  Bernt oss,  

han var en av eldsjälarna bakom bildan-

det av Örsås byalag och under flera år  

engagerad i styrelsen. Som 

”styrelseproffs” i ”Örsås föreningarna” 

visade han ett stort engagemang för  

föreningslivet i vår by. 
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