
FÖRENINGSKALENDER 

Har du inte fått Örsåsbladet, kontakta ditt roteombud! 

LED-belysning 

samt odlingsduk  

www.ryberg5.se  

0705-261594  

Örsåsbladet 

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.co

m 

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 
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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.   
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Midsommar firande vid Hembygdsgården 

På midsommarafton den 24 juni firas midsommar tradit-

ionsenligt. 

Vi börjar kl 09.00 med och klä stången. Tag med blommor! 

 

Kl. 14.00 öppnar kaffestugan, där 

det serveras kaffe med  

hembakat dopp. 

Stången reses kl 15.00. Underhåll-

ning med sång och musik. 

Kindsnejdens folkdanslag  har   

uppvisning. Dans kring stången. 

Tombola och glassförsäljning! 

Mer information om midsommarfi-

randet finns på hemsidan. 

                               Välkomna 
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Tankar från Ordföranden 

Nu är sommaren här med färska grönsaker, potatis m.m.  

Det är roligt att de traditionella evenemangen åter kan hållas efter ”corona uppehållet”. 

Kriget i Ukraina fortsätter tyvärr med fruktansvärda lidanden för människorna där, 

sönderbombade städer och byar, vad kostar inte det i människoliv, pengar och miljö??? 

Det var roligt att se alla som kom på skogsbingon i år, det var Anette Bengtsson som 

kom på att vi skulle köra med skogsbingo konceptet när vi pratade om att skapa ett 

samarbetsprojekt mellan föreningarna. Som jag ser det visar både skogsbingon och 

grillkvällen att samarbete mellan föreningar i Örsås positivt för bygden. Tiden folk har 

för ideellt arbete verkar minska, om vi ska kunna hålla igång det vi har i Örsås i läng-

den tror jag mer på mer samarbete på lika villkor. 

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

Skogsbingo 14/5 

Det var med glädje vi såg över 40 personer gå och lösa kluriga frågor, kolla 

sina bingobrickor och  testa sina färdigheter i lekarna, en var att i mästarnas 

mästarstil föra en metallring runt ett 

rör utan att de fick göra kontakt, här 

tuta det istället för att ge en strömstöt 

när man darrade för mycket på handen. 

Det var 12 som vann på bingon, för 

frågorna och lekarna fick de tre bästa 

vinster. Alla barnen fick något. 

Ungefär halvvägs på promenaden 

bjöds det på fika, hembakade kanelbul-

lar och kaffe/saft. 

Efteråt grillades det medhavd mat som 

åts vid långbord på gräsmattan framför 

Örsåsgården, det var flera som anslöt 

efteråt och var med vid grillningen.  
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0325-62 71 50 

070-375 06  62 

Ulla Schillerås 

Ring för 

tidsbeställning             

Kindsvägen2 Svenljunga 

Örsåsmetet 

 I år blir det på sjöbo start kl 15.00 12 augusti 

vid frågor eller vägbeskrivning ring mattias 

oskarsson 0735774619  

mvh mattias angela nicklas 

Grillkväll 20/8 

Kom och umgås, grilla 

medhavd mat och sjung en 

trudelutt vid örsåssjöns  

badplats. 

Välkomna 

Kaffeservering i Hembygdsgården 

Följande söndagar serveras kaffe med hembakt dopp 
 mellan klockan 15.00 till 17.00. 

    10, 17, 24 och 31juli. 

VÄLKOMNA! 
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Örsåsbyalag   

Alla som bor eller verkar i Örsås 

är automatiskt medlemmar i bya-

laget, vi har ingen medlemsav-

gift! För byalaget är ni som bor i 

Örsåssocken det viktigaste! 

Byalaget finns till för hela Örsås 

och vi arbetar gärna med frågor 

ihop med er som gynnar Örsås, 

t.e.x försökte vi få källängsvägen 

bredare, vi drev frågan ända till 

regeringsrätten, där vi tyvärr fick 

avslag. 

Vi har delat ut Örsåsbladet sedan 

2008 för att vi tycker det är vik-

tigt att ALLA Örsåsbor får 

samma information och blir inbjudna till de olika aktiviteterna som förekom-

mer i bygden.  

Vi sköter badplatsen vid Örsåssjön i samarbete med kommunen och sköter 

om kulturstigen. 

Vi arrangerar grillkvällen i augusti och skogsbingon i maj i samarbete med 

andra föreningar. 

Vill ni vara med och påverka Örsås nu och inför framtiden, har förslag på 

frågor vi bör driva, kontakta oss gärna. 

Har ni förslag på aktiviteter/evenemang gör vi gärna de i samarbete med er 

och andra föreningar, vi tror på att det stärker gemenskapen i bygden. 

 

Ordförande Anders  0739791746 anders.c.pettersson@outlook.com 

Vice ordförande Robin  

Sekreterare Mikaela 
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Jätteloppis i Örsåsgården 

Söndagen 7 augusti kl 10.00-13.00 

 

Välkommen att hyra bord eller sälja från bilen. 150 kr per bord/

plats 

Även i år kommer det hållas Auktion 

Arr. Örsås bygdegårdsförening. Servering finns. 

Ännu finns några platser kvar så hör er till Sussie 070-333 84 03 

för att boka din plats 
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Örsås Hembygdsförening 

Vi har redan mer än 200 medlemmar. Men vill gärna bli fler. 

Föreningen har sin givna bas i Hembygdsgården, med lågstugan från 1700-

talet och den mer moderna kaffestugan. Plus att läget mellan kyrkan och   

Örsåssjön är fantastiskt! 

På det-händer-listan finns midsommarfirandet, sommarens kaffesöndagar, 

vårotta, ljuständning i november… Och vill du hyra kaffestugan så går det 

säkert att ordna. 

Kontakta gärna någon nedan om du vill bli medlem (50 kronor om året).   

Eller om du vill vara med och hjälpa till. Husen kräver omvårdnad och     

kaffekoppar behöver tömmas. 

 

 

Karl-Åke Lagerqvist 

karlake.lagerqvist@gmail.com 

0705 620005 

Thomas Gunnarsson 

thomas.gunnarsson@skanska.se 

0705 371867 

Händer i Örsåsgården 

Reservera 9 Juli för lagtävlingar 

Program ej riktigt klart än, titta på Örsås hemsida för  

uppdaterad info 

http://www.orsas.se/events/ 

Kontakt Rasmus Bengtsson 0761-841945 


