
Program för 2020

Välkommen att delta i våra aktiviteter!

På följande sidor ser Du vad vi planerat för året.

Välkommen att delta!

Är Du inte medlem?

Medlemsavgiften är bara 100 kr/år  

Bankgiro 5767-1075

Swish 123 381 1411

Hela året:

Öppet hus Hembygdsgården

kan vi ha vid olika tillfällen.

Håll utkik efter affischer och annonser i ttela eller på hemsidan.

Samlingarna Hembygdsgården

kan visas även utanför ”öppettid”. Se kontaktuppgifter härunder.

Måndagar kl 10.00 Hembygdsgården

Gubbdagis.

Vi dricker kaffe och pratar, klipper gräs, bygger, underhåller 

byggnaderna och arbetar med föreningens samlingar. 

Har du lust är du välkommen!

Något nytt får du alltid reda på.

Vill Du kontakta oss?

hembygdsforeningen@asakabjorke.se

Följ oss också på vår hemsida:

www.hembygd.se/asaka-bjorke

Där finns också mer kontaktinformation

På facebook syns vi också ibland, på:
• På gång i Norra Björke (sluten grupp)

• Vi som bor/har bott i Norra Björke (sluten grupp)

• Åsaka-gruppen (sluten grupp)

• Väne-Åsaka diskuterar (öppen grupp)

• Slätterna Förr & Nu.....(öppen grupp)

Kontakt via telefon? Ring någon i styrelsen:

Stig Almkvist, ordf 0520-422035 Karl-Gustav Danielsson, v ordf 072-5764810

Bengt Olsson, sekr 072-3224371 Lars-Göran Andersson, kassör 072-5629200

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


16 februari kl 15.00 Björke bygdegård

Trubaduren Ulf Eriksson sjunger och underhåller

22 mars kl 15.00 Åsaka bygdegård

Välkomna till årsmöte

Efter förhandlingarna berättar Sune Svanberg om en resa från 

Kolebackens småskola till Kungliga Vetenskapsakademin.

21 maj kl. 07.00 Hembygdsgården

Gökotta

Tag med frukostkorgen!

28 maj  kl 18.30 Församlingshemmet Åsaka

Sommarvandring /Bygdevandring

Vandring i Åsaka samhälle. Start vid församlingshemmet, sedan går vi 

längs Vänebyvägen och ser och hör om det som funnits och det som finns 

kvar. Lättframkomlig väg. Ta med kaffekorg!

6 juni kl. 13.00 Hembygdsgården

Nationaldagsfirande.

Åsaka-Björke-kören medverkar.

Sommarens temautställning Smeder, smedjor och smide öppnas.

Kaffe med hembakt dopp finns givetvis!.

Maj-Juni

Åsaka skola klasserna 3 och 6 åker på bussutflykt i bygden.

5 juli kl 16.00 Hembygdsgården

Friluftsgudstjänst. 

Se också i Spiran och kyrkans hemsida.

Kaffe serveras.

Söndagar 12 juli – 2 augusti kl 14.00 Hembygdsgården

Sommarcaféer

Träffa bekanta, njut av naturen och kaffe med dopp 

och se vår temautställning Smeder, smedjor och smide

och våra samlingar.

Augusti Hembygdsgården

Landbogården besöker hembygdsgården

Vi bjuder Träffpunkt Landbogården på kaffe och ger en 

möjlighet att bese Smeder, smedjor och smide, årets temautställning.

Augusti-September Hembygdsgården

Samverkan med Åsaka skola runt årets temautställning 

Smeder, smedjor och smide. Elever och personal besöker hembygds-

gården och några fler platser.

13 september kl 13.00 Hembygdsgården

Barnens dag!

Vi inviterar alla barn och föräldrar till en dag med 

spännande aktiviteter och förtäring.

20 september kl 13.00 Hembygdsgården

Traktorer 

och 

Trasmattans historia

Intressanta saker att se, mest från förr!

Vi serverar hembakt kakbuffé – och kaffe förstås!. 

Det finns bröd från den gamla vedspisen. 

Har ni gamla trasmattor? Tala med Inga-Lisa, tel 0761020526!


