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Julmarknad på 

 Strömsforsbruk  

För 12:e året anordnades det 

julmarknad i Strömsfors, det 

kom en strid ström av besö-

kare hela dagen . De strosade 

runt bland borden och handla 

av de 90 utställarna. Likören 

underhöll med sång och bar-

nen fick present av tomten. 

Ljuständning i 

 hembygdsgården 

Glöggfika 

i lågstugan 

och så ut i 

mörka 

kvällen för 

att tända 

Örsås egen 

julgran. 

Och så in 

igen till lussekatter och struvor och prat och 

prat. Ljuständningen i Örsås Hembygdsgård 

har hunnit bli en tradition och i år var det 

fjärde gången. Kylan och gråvädret jagades 

undan med hjälp av 30-talet besökare - och 

visst står sig julgranen i konkurrensen.  

Alla är välkomna tillbaka sista torsdagen i no-

vember nästa år. Umgänge behöver inte vara 

krångligare än så här. 
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Nu när vi närmar oss ett nytt år vill jag passa på att tacka alla er som arbetat 

för Örsås bästa på något vis, ingen nämnd å ingen glömd. Det är många tim-

mar ideellt arbete som läggs ner i vår bygd varje år i alla de föreningar som 

verkar i vårt område. Har någon försökt räkna de? Det är en mångfald som ger 

oss en styrka om vi är rädda om den. 

Med ett nytt år kan det komma nya utmaningar, hur bevarar vi Örsås som den 

fina plats den är att bo på? Jag hoppas att ni alla vill hjälpas åt att hålla vår 

bygd attraktiv för både de som besöker oss, de som letar boende och inte minst 

för oss alla som redan bor här.  

Var gärna goda ambassadörer för Örsås och framhåll allt vi har som är bra 

men gör det inte genom att säga att andra/annat är sämre. 

Ni är alla välkomna att engagera er i byalaget för att arbeta för Örsås. 

God Jul och Gott Nytt År 

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

Tänkvärt 

Om man bara kunde falla i 

en kvinnas armar utan att 

också falla i hennes händer. 

Ambrose Bierce 

Det högsta är inte att aldrig 

falla utan att resa sig efter 

varje fall 

Kinesiskt ordspråk 

Om du inte står för någon-

ting, så kommer du falla för 

vad som helst. 

Malcom X 

GRANNSAMVERKAN 
 

Nu har vi haft det riktigt mörkt, vilket gynnar våra 
fingerfärdiga. 
Det är viktigt att vi har kontakt med våra grannar 
för åker vi bort under helgen 
På semester är det bra om någon tittar till ditt hus. 
Är det snö så kan man gå lite fram till huset. Det 
kan vara någon som rekar och lägger något på trap-
pan 
Eller någon stans där man går för att se om någon 
är hemma, därför är det viktigt att titta till hos 
varandra. 
Skulle något inträffa litet eller stort så kontakta ditt 
kontaktombud polisen vill gärna få in alla händel-
ser för att kunna kartlägga. 
Jag önskar Er alla en riktigt lugn och skön JUL. 
Margaretha Bjälkemo 
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Ring för 

tidsbeställning             

Kindsvägen2 Svenljunga 

0325-62 71 50 

070-375 06  62 

Ulla Schillerås 

Vi dansar ut Julen i Örsåsgården 
För alla traktens barn och vuxna 
Söndagen den 12e januari 2020 Klockan 15,00 
Dans runt granen till levande musik 
Spel och lekar 
Kaffeservering för barn och vuxna 
Tomten kommer 
Hjärtligt välkomna önskar Örsås bygdegårdsförening 
 

Det kommer en sportlovsaktivitet för alla barn 

Håll utkik på hemsidan till v7 
 

Årsmöte för Örsås bygdegårdsförening 
 
Lördagen den 7 Mars 2020 kl. 18,00  
Sedvanliga årsmötesförhandlingar med start kl 18,00 
Sedan fest med mat och musikunderhållning! 



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 

12/1 kl 15.00 Dansas julen ut i Örsåsgår-

den 

Vecka 7 Sportlovsaktivitet i Örsåsgården 

se hemsidan 

7/3 Bygdegårdsföreningens årsmöte 

10/3 Byalagets årsmöte 

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 !!! 

God Jul & Gott Nytt År 
Önskar vi er alla från oss alla 

LED-belysning 

www.ryberg5.se 

0705-261594 

Örsåsbladet 

Örsåsbladet delas ut jämna 

månader(Sent i Februari) 

med manusstopp 20:e i  

månaden före. 

Är ni intresserade och vill 

ha med något i  

bladet  kontakta: 

Mikaela eller Anders 

mela_tirana89@hotmail.com 

anders.c.pettersson@outlook.com 

Tfl: 0739-791746 

Tänkvärt 

Utan mörker skulle vi inte se stjärnorna.  

Nora Mörk 

http://www.ryberg5.se

