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ÖrsåsByalags årsmöte  

10 Mars kl.19.00 i  

Örsåsgården 

Emma Vånder, kommunens  

aktivitetssamordnare med inriktning på 

de äldre gästar oss och kommer prata lite 

om sitt arbete. Förbered er gärna med frå-

gor då hon gärna vill få en dialog. 

Fika med lite enklare bild/filmvisning  

med temat Örsås från ovan under tiden. 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar  

Byalaget har ingen medlemsavgift så alla 

Örsåsbor är medlemmar! 

Varmt välkomna! 

Styrelsen 

Årsmöte Örsås 
Hembygdsförening 

31/3 Kl.18.00 i  
Örsåsgården 

 Vi bjuder på fika  

Morgan Johnsson pratar 
om sin historia som  
hästdomare och  
premieringsförättare  

Varmt välkomna! 
 

styrelsen 
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After Work 

I Örsåsgården 

Två fredagar 2020 provar vi! 

Första nu den 3/4 kl. from.18,00 
(droppa in när du vill) 

Då har vi baren öppen! Samt att det kommer finnas 
Korv och bröd samt tilltugg! 
Ett musikquiz kör vi också! 
Nästa gång blir den 18/9 

 

Varmt välkomna 

Nu har det snart gått en vinter utan det varit ”vinterväder”, vi går nu mot lju-

sare tider vilket jag hoppas det gör för utvecklingen på landsbygden med. 

Vad är det viktigaste för oss, svaren kan vara många men en bra infrastruktur 

(El, vägar, telefoni, internet) och möjlighet till arbete är väl en förutsättning 

boende och med handen på hjärtat hur många skulle vilja bo i Örsås utan vårt 

kulturlandskap? Tänk er om alla åkrar och betesmarker växte igen… Sen beror 

nog mycket på intressen. En fiskare kan förknippa Örsås med Faxsjön, en 

bingospelare med Örsåsgården, många är det som dansar runt midsommar-

stången vid hembygdsgården, för de som går runt med en underlig hacka 

(kallad golfklubba) och vänder grästorvor är det golfbanan som är målet, de 

som söker tidig julstämning går på julmarknaden i Strömsfors o.s.v. När jag 

kollade på google my business för ett tag sedan hade kulturstigen ca 20x så 

många visningar som Örsåsgården och ca30x Hembygdsgården på senaste  

månaden. Örsås har många möjligheter och jag önskar att vi alla hjälps åt att  

bevara och utveckla de. 

Hoppas vi ses på byalagets årsmöte 10/3 

Anders Pettersson  tel. 0739-791746  

Tankar från Ordföranden 
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Ring för 

tidsbeställning             

Kindsvägen2 Svenljunga 

0325-62 71 50 

070-375 06  62 

Ulla Schillerås 

After Work 

I Örsåsgården 

Två fredagar 2020 provar vi! 

Första nu den 3/4 kl. from.18,00 
(droppa in när du vill) 

Då har vi baren öppen! Samt att det kommer finnas 
Korv och bröd samt tilltugg! 
Ett musikquiz kör vi också! 
Nästa gång blir den 18/9 

 

Varmt välkomna 

 

Årsmöte i örsås bygdegårdsförening 7 mars start 18.30 

Mat och underhållning efter mötet 

I samband med årsmötet hälsar vi nya vaktmästarparet Wafa och 

Asheber hjärtligt välkomna och tackar av Birgit och Lennart som 

efter 45-årig gärning drar sig tillbaka. 

 

Anmälan sker senast 1 mars via betalning till swish 1234664157, 

eller via bg 949-5524. Ange namn på betalningen 

Kostnad 250kr/pers inkl. årsavgift 

Välkomna! 



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 

 

7/3 Bygdegårdsföreningens årsmöte 

10/3 Byalagets årsmöte 

31/3 Hembygdsföreningens årsmöte 

3/4 After work 

9/5 Skogsbingo 

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 !!! 

LED-belysning 

www.ryberg5.se 

0705-261594 

Skogsbingo 9 Maj 

Örsås egna ”korta långpromenad”ca 6km,  

med frågor och bingonummer längs vägen. 

Avslutas med gemensam grillning efter 

målgång. 

Start och mål vid Örsåsgården 

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 

http://www.ryberg5.se

