
 

Till alla hushåll i Åsaka-Björke 

 

2019 är slut och vi kan blicka tillbaka för att minnas vad året 

inneburit för vår Hembygdsförening. 

Vi började som vanligt med ett föredrag i februari. Det var 

denna gång Ulla Haglund, som berättade om Carl von Linné. Vid årsmötet i mars gav Lars Gunnarsson oss 

en ingående berättelse om guldvaskning i Alaska och andra platser. 

Årets vandring gick i Björke, där vi besåg Kvarnbacken där väderkvarnen stått, Hans Eriksson informerade 

oss. Reidar Persson berättade om Bocksicka och avslutningsvis besökte vi Ulla Rosendals vackra trädgård. 

Sommaraktiviteterna börjar med Nationaldagsfirande den 6 juni. Detta firande har växt och blivit oerhört 

välbesökt. Denna dag öppnar vår temautställning, som i år hette: Kvarnar och siktar. Bengt Andersson 

visade upp intressanta föremål från sin samling. 

Friluftsgudstjänst, våffeleftermiddag, sommarcaféer, besök av andra föreningar samt besök av ”Träffpunkt 

Landbogården” är också aktiviteter, som vi har varje år. Sommarcaféerna har blivit en kär träffpunkt för 

många, eftersom våra gäster gärna återkommer till dessa träffar. 

Skolan har blivit en viktig samarbetspartner. Samtliga klasser har varit på besök för att se utställningen. 

Förskoleklassen och klass 1 promenerade tillsammans med Karl-Gustav till Hembygdsgården. Under 

promenaden berättade han lite om Åsaka förr och nu. Övriga klasser cyklade tillsammans med Karl-Gustav 

till Gullereds kvarn där Kjell Gunnarsson berättade om kvarn och såg. Lennart Bredberg förklarade hur 

vattenturbiner fungerar. Cykelturen gick sen vidare till Hembygdsgården där eleverna fick sin sedvanliga 

korv med bröd och saft.  

I september anordnade föreningen en veterandag. Gamla mopeder visades upp liksom en SAAB Sonett, ett 

hemmabygge av Lars Göran Andersson. Det kom även många veteranbilar på besök, vilka beskådades.  

Hembakat bröd och läfsor var eftertraktade vid detta blåsiga men välbesökta arrangemang. I år är det 75 år 

sedan bombplanet kraschade vid Vissla. Hembygdsföreningen uppmärksammade detta med en träff där. 

Vi sökte bidrag från Landsbygdsfonden 2018 till några investeringar. I ansökan ingick inköp av nya möbler 

till stora tältet i år, en uppskattad förbättring för våra besökare. Vi har även börjat kitta och måla om våra 

fönster. Avslutningsvis 2019 rev vi ner papptaket i ”salen” och spikade upp pärlspont istället. 

Gubbdagis har skött det löpande underhållet av byggnader och trädgård. 

Med detta brev sänder vi ut årets program samt ett inbetalningskort för medlemskap. Det är viktigt att alla 

stöttar oss, så att vi kan fortsätta erbjuda alla, och inte minst skolan och äldreboendet, information och/eller 

besök hos oss, där vi visar upp Åsakas och Björkes utveckling.   

Medlemsavgiften är 100 kr per person.  

Bankgiro: 5767-1075.    Swish: 123 381 1411.      

Kom ihåg att skriva vem ni är och vad betalningen avser! 

Vår hemsida hittar du på: http://www.hembygd.se/asaka-bjorke  

Välkomna att besöka vår hembygdsgård. Där finns mycket intressant att beskåda. Där kan ni också köpa 

våra skrifter. 

Styrelsen för 

Åsaka-Björke Hembygdsförening 

http://www.hembygd.se/asaka-bjorke

