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Tänkvärt 

Vänta inte på 

det perfekta 

ögonblicket, ta 

detta ögon-

blick och gör 

det perfekt. 

Glöm inte att 

ta hand om 

varandra. 

När vardagen 

flyter på är det 

lätt att saker 

och ting kan 

förändras på 

en sekund. 

Vi tar så 

mycket för 

givet 

               www.orsas.se 

Träffpunkt Axelfors 

Träffpunkten skjuts på framtiden på grund av pandemin, det 

var ett önskemål på mötet för byalagen före jul att träff-

punktsmötena skulle pausas tills restriktionerna tillåter fysiska 

möten. Fundera vidare på om det dyker upp mer som ni vill ta 

upp. 

Det kräver nya politiska beslut, vi återkommer med mer in-

formation 

Väg 1583 ”Källängsvägen” 

Örsås byalag och även Svenljungakommun har överklagat tra-

fikverkets beslut att dra in del av väg 1582 utan att samtidigt 

förbättra väg 1583 ”källängsvägen”, i skrivandes stund är inga 

beslut tagna, vår förhoppning är att vi kan få regeringsrätten 

att förstå att det innebär en betydande olägenhet för bygden 

om vägen från skolan till 154:an vid grusgopen tas bort utan 

att ”källängsvägen” rustas upp och därför beslutar att del av 

väg 1582 inte får dras in utan att 1583 förbättras. 



Tankar från Ordföranden 
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Bygdegårdsföreninges årsmöte hålls 9/3 

Årsmötet kommer att hållas digitalt kl. 18.30 är ni intresserade av att deltaga kontakta Nanna via 

mejl.. nanna.ernstson@yahoo.com 

eller via sms 0735010217 

så kommer hon att skicka ut information om hur det kommer att gå till  

 Medlemmar i Bygdegårdsföreningen/Örsåsgården ombeds betala in medlemsavgiften 50kr/pers, 

kom ihåg att skriva vem medlemsavgiften gäller .Swish 1234664157, Bg 949 -5524 

Byalagspeng 

Under 2020 kom det inte in så många ansökningar vilket gjorde att det blev ca hundratusen som 

flyttas med till i år vilket gör att det finns mer pengar än normalt att dela ut.  

Kriterierna för ansökan är: 

Insatsen ska gynna allmänheten i bygden. Insatsen ska gynna den lokala utvecklingen, Du kan söka 

för investeringar och aktiviteter 

Ansökan ska gå genom byalaget, Insatsen ska vara hållbar, maxbeloppet att få är 20 000 kronor 

Alla är välkomna att söka byalagspengen! 

Ansökningsdatum 

15 februari, 15 maj, 15 september, 15 november 

Tänk på! 

Då vi strävar efter att vara en kommun för alla ska insatsen om möjligt vara tillgänglighetsanpassad. 

Om du/ni har god ekonomi så kan ni betala delar av projektet med egna medel, på så sätt räcker 

byalagspengen till fler. 

Jag hoppas ni alla har haft en god inledning på 2021. Nu får vi se framåt och planera (sättpotatisen 

står på förgroning), Byalaget har beslutat att skjuta fram årsmötet och hoppas kunna hålla det 

”fysiskt” då vi inte tror att man får samma utbyte av att träffas digitalt. 

Har ni några idéer och tankar om hur vi kan arbeta för Örsås nu och in i framtiden? Kom  ihåg att 

Örsås är stort och mångfacetterat, om vi lyfter blicken från vårt egna och försöker se helheten tror 

jag vi kan göra mycket mer tillsammans för vår hembygd. Gå inte runt hemma och grubbla på var-

för de ena eller andra inte görs, hör av er så kan vi se om vi kan hjälpas åt! 

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



                www.orsas.se 

Förändringens vindar blåser.  

Nu har Örsås-Revesjö Röda Korskrets haft sitt sista årsmöte. Kretsen blev hela 89 år. Den starta-

des i Örsås 1932. Sedan dess har Revesjö, Holsljunga, Överlida och Mjöbäck anslutits till kret-

sen. 

89-åringen går nu upp i kommunkretsen, som ska heta Svenljungabygdens Röda Korskrets. Så 

arbetet fortsätter. Dessutom skapas en lokal Röda Korsgrupp i Örsås. Den ska bland annat vara 

delaktig i Sy- och Stickcafét i Holsljunga för flyktingkvinnor och svenska kvinnor . 

Det är Röda Korset centralt som tagit beslutet att det ska finnas bara en krets i varje kommun. 

Senast 2023 ska den här förändringen vara genomförd. 

Gunn Petersson i den avgående styrelsen för Örsås- Revesjökretsen har varit med lokalt i Röda 

Korset sedan 1966. Med dessa 55 år är hon den i styrelsen som varit med längst. Hon har varit 

såväl ordförande som sekreterare. 

- Det känns allt lite nostalgiskt när nu vår lilla krets upphör, säger hon. 

Men hon liksom avgående ordförande Eva Hildebrand fortsätter som ledamöter i kommunkret-

sen. 

Faktaruta: 

* Idag har Örsås-Revesjö Röda Korskrets 48 medlemmar. Som mest har kretsen haft 211 med-

lemmar. 

* Många aktiviteter och satsningar har gjorts under åren. Och mycket pengar har skänkts till be-

hövande både lokalt och ut i världen. 

* Här är ett axplock av vad som hänt i kretsen under alla år. 

* Mellan 1932 -1952 betalade Röda Korset tandvård och resor till tandläkaren för barn i familjer, 

där någon var medlem i Örsås Röda Kors. 

* 1952 skaffades en rullstol för utlåning. Man kunde även hyra en barnvåg för 50 öre i veckan. 

* 1954 ordnade Örsås Röda Kors till en badplats med brygga och ett hus för omklädning vid Ör-

såssjön. Där hölls sedan simskola. 

* På 1950- och 60-talen betalade kretsen för sommarvistelse för barn och hustrusemester på 

Kärra koloni utanför Varberg. 

* Under många år från mitten av 50-talet anordnades ”De gamles dag” med utflykt. År 2001 gick 

pensionärsresan till smultronställen i Håcksvik, Ambjörnarp och Örsås. 

* Modevisningen blev ett stort inslag i kretsens verksamhet under många år liksom luciabasarer. 

* Basarer, loppisar, tombolor med skänkta ting och alster har alltid stått på kretsens program. Ett 

bra sätt att få in pengar att skänka vidare. 

* Inspirationsmässan arrangerades under några år från 2013. 

* Kretsen är tillsammans med Svenska kyrkan och Vänskap Holsljunga delaktig i Sy-och Stick-

café i Holsljunga. Detta café vänder sig till flyktingkvinnor och svenska kvinnor. 



FÖRENINGSKALENDER 

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 

9/3 Bygdegårdsföreningens årsmöte digi-

talt. Kl.18.30 

 

Ring för 

tidsbeställning             

Kindsvägen2 Svenljunga 

0325-62 71 50 

070-375 06  62 

Ulla Schillerås 

LED-belysning 

samt odlingsduk  

www.ryberg5.se  

0705-261594  

Örsåsbladet 

Örsåsbladet delas ut jämna månadermed ma-

nusstopp 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 

Inget  

valborgsfirande på 

stinsens åker 2021 

Strömsforsgruppen medde-

lar att det traditionsenliga 

valborgsfirandet ställs in i 

år 


