
6 maj  kl 18.30 Församlingshemmet Åsaka

Bygdevandring

Vandring i Åsaka samhälle. Start vid Landbogården, sedan går vi längs 

Vänebyvägen och ser och hör om det som funnits och det som finns kvar. 

Lättframkomlig väg. Ta med kaffekorg! Parkering vid församlingshemmet.

13 maj kl. 07.00 Hembygdsgården

Gökotta

Tag med frukostkorgen!

20 maj kl 18.30 Plats meddelas senare

Bygdevandring

Vi beser några av alla de torpställen som funnits i runtom i Björke.

Var vi går är ännu inte bestämt

Ta med kaffekorg! 

23 maj kl 15.00 Lokal meddelas senare

Välkomna till årsmöte/-n

Eftersom vi fick ställa in årsmötet 2020, avhandlas även det på mötet 

Maj-Juni

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

6 juni kl. 13.00 Hembygdsgården

Nationaldagsfirande.

Åsaka-Björke-kören medverkar, Johannes Olenius talar.

Sommarens temautställning Smeder, smedjor och smide öppnas.

Kaffe med hembakt dopp serveras!.

4 juli kl 16.00 Hembygdsgården

Friluftsgudstjänst. 

Se också i Spiran och kyrkans hemsida.

Kaffe serveras.

Söndagar 11 juli – 1 augusti kl 14.00 Hembygdsgården

Sommarcaféer

Träffa bekanta, njut av naturen och kaffe med dopp och se vår tema-

utställning 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.

29 augusti kl 13.00 Hembygdsgården

Barnens dag!

Vi inviterar alla barn och föräldrar till en dag med 

spännande aktiviteter och förtäring.

5 september Lokal meddelas senare

Sune Svanberg

berättar om resan från Kolebackens småskola till Kungliga Veten-

skapsakademin, Lunds Universitet , Nobelkommittén i fysikoch

universitetsundervisning i Guangzhou i Kina… m m….

26 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!

Genomfört!

Beslutas senare

Beslut 5 juli

Beslut 5 juli

Genomförs!

Genomförs!

Tema: Nossebrobanan

Genomförs!

Genomförs
den 8 augusti!

18 juli kl 14.00

8 augusti kl 18.30

Se annons och 

affischering

Genomfört!

Uppdaterad 24 juni


