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Bygdegårdsföreningens 
förste ordförande

Per Nilsson 

Ledamot i styrelsen när föreningen startades

Sommaren går mot sitt slut och höstens aktiviteter står för dörren. Nu närmast
vår familjedag den 15/9.
Mer om aktiviteterna följer i infobladet.

Vi har i år haft livemusik vid en pubkväll som blev väldigt omtyckt. Vi fortsätter
på den banan och återkommer under hösten. Vår tanke är att försöka erbjuda
denna underhållning ett par gånger om året. För att kunna göra detta och
slippa ta inträde nödgas vi justera upp våra priser på dryck under pub kvällarna.
Inga större höjningar och priserna har som bekant legat stilla under flera år.

Vi kommer även i höst kunna hälsa en ny ”utegrupp” från förskolan välkomna
till våra lokaler, som de kommer utnyttja vid otjänligt väder.

Hjärtligt välkomna till höstprogrammen.

Claes

Ordföranden har ordet:
Bertil var en man med lite ord och mycket verkstad. Han fick saker och ting
gjorda och var mån om att de resurser Bygdegårdsföreningen disponerade
användes på ett meningsfullt och effektivt sätt.
Han var den självskrivne ordföranden med stor personlig integritet, en bred
erfarenhet och förankring i bygdens föreningsliv. Han var mån om föreningens
goda rykte och var noga med vilka som valdes in i styrelsen. Han ville ha en liten
och effektiv styrelse. Ledamöterna förväntades tillföra kunskap och erfarenhet
från olika områden, vara kreativa och inställda på en stor dos ideellt arbete.
Bertil tryckte hårt på att Ausås Bygdegård skulle tillhandahålla ändamålsenliga
lokaler till ett rimligt pris för bygdens föreningar och organisationer. Vidare
skulle bygdegården vara en profan träffpunkt i bygden samt erbjuda lokaler för
mindre fester till bygdens folk.
Under Bertils tid som ordförande, gjordes lokalerna om ungefär så som de är
idag. Ombyggnaden leddes med fast hand av Bertil Med hjälp av ALU-arbetare,
hantverkare och ideella styrelseledamöter och intresserade medlemmar tog
lokalerna form. Bertil skaffade fram material med hjälp av egen bil eller traktor
och vagn. Snabbast klar var boulebanan. Bertil schaktade av banan, hämtade
grus av olika slag och jämnade ut varje lager med sin traktor, allt i samråd med
Tage Johnsson (byns byggmästare). Boulebanan har använts och används än
idag flitigt.
Ausås Bygdegårdsförening är Bertil Arvidsson stort tack skyldig för hans
engagemang, hans stora ideella arbete och hans handlingskraft.
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Kommande program Familjedagen i Ausås

Pubkvällar: 30 augusti         20:30 

Live musik med Jonas LG

27 september   20:30
Oktoberfest

25 oktober         20:30

29 november    20:30

Familjedag 15 september   13:00 – 16:00

(Se separat artikel)

Julbuffé  22 november   19:00 

(Föranmälan krävs. Mer info kommer på
Facebook)

Nyårsfirande 31 december

(Mer info kommer på Facebook)  

Söndagen den 15 september kl. 13:00 – 16:00 är det dags för vår

traditionella Familjedag i Ausås i Bygdegårdens lokaler.

Eftermiddagen kommer att vara full av aktiviteter, konstutställningar, konstnärer
på plats, kul aktiviteter för barnen, fika och varm korv.

Fler aktiviteter kan tillkomma, så håll ögonen på vår Facebook-sida.

På ovanvåningen huserar två händiga konstnärsherrar bägge från Humlarp,

Kenneth Rafstedt och Olle Sålder. 

Kenneth arbetar i metall och Olle i trä. Kom och se deras alster och lyssna på 
hur de kommer till.

Kenneth Rafstedt
Olle Sålder

ovan och t.v.
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”Gåramålningar”

I samband med årets Bygdedag den 1 maj anordnades i församlingshemmet 
en utställning med s.k. ”gåramålningar”, d.v.s.  tavlor över bygdens gårdar, 
målade av kringvandrande konstnärer. Efter utställningen fotograferades 
samtliga målningar och dessa bilder kommer på något sätt att göras publika.

Vi fick ihop drygt 30 tavlor, men vi vet att i många fler gårdars gömmor finns
det tavlor. 

Har du en sådan målning och vill låta oss fotografera av den, hör av dig till:

Leif Nyrell    leif.nyrell@icloud.com
070 – 736 11 98

Några exempel på foton tagna av ”gåramålningar”:

Kronhult Heagård

Stora Häljarp Kassagården

Familjedagen i Ausås

På bottenvåningen visas konst av två av våra duktiga lokala konstnärer, 

Britt Berlin och Maija Håkansson, upp.

Ljusstake av Britt Berlin Maija Håkansson (t.h.) visar
Upp ett av sina alster

I bibliotekets lokaler arrangerar Thomas Olsson och Anette Söderlund 

aktiviteter för barnen, bl.a. ”Green Screen”, där man fotograferar sig 
själv i olika spännande miljöer.

Thomas Olsson Anette Söderlund

mailto:leif.nyrell@icloud.com
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Ausås Bygdedag 1 maj 2019

Bygdedagen är en årlig tradition, där bygdens föreningar gemensamt 
Arrangerar utställningar och aktiviteter 
Årets bygdedag slog alla publikrekord. Viss hjälp av vädret hade vi väl,
men den största förtjänsten tillmäts ändå programmet.

➢ Ny miljö (skola) invigdes i museet
➢ Möllan höll öppet (traktor med skrinda transport dit)
➢ Foto- och konstutställning
➢ Biblioteket öppet för de minsta
➢ Veteranbils och –traktorshow
➢ Utställning med Ausås historia och Gårdsmålningar
➢ Medeltidsföreningen
➢ Bygderally med prisutdelning 
➢ Kvartettsångarna uppträdde
➢ Stor loppis
➢ Fika och grillad korv

Missa inte detta nästa år, den första maj!

Fler bilder på vår hemsida www.ausasbygdegard.se Under fliken ”Galleri”

http://www.ausasbygdegard.se/

