
 

Till alla hushåll i Åsaka-Björke 

 

Vi kan nu sammanfatta vår verksamhet under 2018. 

Arrangemangen vid Hembygdsgården under året har börjat bli 

traditionsenliga. De inleds på Kristi Himmelsfärdsmorgon, då 

några trogna försöker höra göken kokoa, medan de äter frukost.  

På våren har vi också vår vandring någonstans i vår hembygd. I år besökte vi Dalens kvarn i  

Lagmansered, där Stefan Ängberg visade runt och berättade. 

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

välbesökt. Denna dag öppnar vår temautställning, som i år hette: Föreningar i Åsaka-Björke. Äldsta 

föreningen vi hittade var stenografiföreningen Sleipner, som bildades 1886. 

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 och fått information om 

bygdens föreningar. 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 den plats i Björke, där Tapio Lund fann Vitteneguldet. Tapio berättade 

med inlevelse om detta fynd. Därefter cyklade de vidare till Björke skola, där de visades runt i skolan ute 

och inne samt intog den populära skollunchen korv och bröd. Cykelturen gick sen vidare till 

Hembygdsgården och tillbaka till skolan. 

Höstutställningen, som Inga Lisa Gustavsson ansvarar för, hade temat ”Gårdens två- och fyrbenta djur”.  

Mängder med djurfigurer och foton hade samlats in och visades inne i huset. Lars Brügg berättade om att 

vara bonde med mjölkkor. Fikat med gammaldags kakor och hembakt bröd är alltid populärt. 

Det har inte varit så många stora reparationsarbeten på Hembygdsgården denna varma sommar. På 

höstkanten, när aktiviteterna var över, har vi med hjälp av bidrag från landsbygdsutvecklingsfonden spikat 

panel invändigt i vårt fasta vindskydd. 

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.     Gåvokonto Bankgiro: 5289-7449 

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

Under året har vi migrerat vår hemsida till en ny plattform och det har medfört att vi haft två parallella 

hemsidor en kort tid. Från 2019 gäller bara hemsida igen:  

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

