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Du är 

Ö R S Å S -                      

B L A D E T  
         ÅRGÅNG 13 NUMMER 2 

          VÅREN 2020 

         www.orsas.se 

2020-05-09  
 

6 km promenad för hela familjen. 

Med bingo, tipspromenad även barnfrågor och lekar  

Start vid Örsåsgården mellan kl.14.00-15.00 

Startavgift vuxna 50 kr barn 20 kr tar emot swish 

O.B.S Ingen grillning i år! 

 Medtag gärna egen fikakorg. 

Vid frågor kontakta Anders Pettersson 0739-791746 

eller mejla anders.c.pettersson@outlook.com 

Skogsbingon hålls om ”Coronaläget” tillåter,  

se orsas.se för info 

Arr: Örsås Byalag och Örsås Bygdegårdsförening 

Valborgsfirandet 

på stinsens åker 

30/4 

Är tyvärr inställt i år 

på grund av  

Corona / Covid-19 

Hälsningar från 

Strömsforsgruppen 

mailto:anders.c.pettersson@outlook.com
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Tankar från Ordföranden 

Nu är våren här med allt det innebär men i år är den speciell för de flesta på 

grund av  ”coronan”. Vi vet inte hur det slutar än men en sak är nog klart, den 

påverkar oss alla på något vis. Det är nog bra om vi alla tänker på hur vi kan 

hjälpa varandra. 

Vi får tacka Codruta för alla åren hon varit engagerad i byalaget, nu har hon 

flyttat till  

Svenljunga, jag har lovat henne att hon får komma och hjälpa till när hon vill. 

Glädjande är att engagemanget för Örsås finns kvar i Rutersborg då Jonas redan 

valt att engagera sig i byalaget. 

Den eviga frågan: hur kan vi hjälpas åt för att arbeta på bästa sätt för Örsås? Hör 

gärna av er om ni har några idéer/tankar vi kan hjälpas åt att utveckla. 

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

Grannsamverkan 

Vi har varit representerade på informationskväll i Borås och lyssnade på Nadim 

Ghazale, stationerad polis i Borås som även sitter med i Veckans brott på Svt. 

Mycket intressant kväll där han diskuterade och informerade om hur dem  

arbetar med att förebygga ungdomsbrott och vi fick även höra hans historia om 

att komma till Sverige som invandrare. 

Upplysning om att det hänt en hel del inbrott på gårdar runt omkring här det 

sista.  

Så alla är väldigt tacksamma om man håller ögon och öron öppna och kontaktar 

kontaktpersonerna i grannsamverkan om man skulle se något avvikande. 

 

Huvudkontaktombud: 

Margaretha Bjälkemo: 070 - 5223643 

Robin Svensson: 0730 - 666044 
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Ring för 

tidsbeställning             

Kindsvägen2 Svenljunga 

0325-62 71 50 

070-375 06  62 

Ulla Schillerås 

Hjälp varandra att handla i ”Coronatider” 

Om ni har möjlighet att hjälpa era grannar att handla, fråga gärna om dem  

behöver hjälp!!! 

Eva Hildebrand Rödakorset och Anders Pettersson Byalaget 

Vårotta Kristi himmelsfärdsdagen   

Torsdagen den 21 maj kl.8.00. Vid Hembygdsgården 

Friluftsgudstjänst.  

Tipspromenad och  lotterier.  

Vi bjuder på kaffe.  

Örsås hembygdsförening 
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FÖRENINGSKALENDER 

Har du inte fått Örsåsbladet,kontakta ditt roteombud! 

Vill din förening vara med här bjuder vi på denna 

plats. 

Kontakta Anders Pettersson 628119 

Eller mejla på anders.c.pettersson@outlook.com 

9/5 Skogsbingo 

21/5 Vårotta Kristi himmelsfärds dagen  

vid hembygdsgården  

19/6 Midsommarfirande vid hembygds-

gården 

28/6  Kaffesöndag vi hembygdsgården     

kl. 15-17 

5/7  Kaffesöndag vi hembygdsgården     

kl. 15-17 

12/7 Kaffesöndag vi hembygdsgården    

kl. 15-17 

19/7  Kaffesöndag vi hembygdsgården   

kl. 15-17 

26/7 Kaffesöndag vi hembygdsgården   

kl. 15-17 

2/8 Loppis i Örsåsgården 

15/8 Grillkväll 

Bingo (Tillsvidare inställd) se orsas.se 

för info om uppstart igen 

 i Örsåsgården onsdagar jämna veckor,  

kl. 19.00-22.00.   

LED-belysning 

www.ryberg5.se 

0705-261594 

Örsåsbladet 

Örsåsbladet delas ut jämna 

månader 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

