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Ordföranden har ordet

Bygdegårdsbladet skickades senast ut i början av året och då var vi optimistiska kring utvecklingen för detta
året. Sedan dess har mycket hänt och vi har helt enkelt fått gilla läget.

Om vi börjar med byggnaden så har vi nu fått vårt nya värmesystem installerat och hitintills fungerar det bra.
Oljetanken har samtidigt tagits bort så den delen är ett minne blott. Köket är helrenoverat med helt ny
inredning.

Vi har även investerat i en ny ”Ausåstavla” av Janet L, större än den gamla och är fantastiskt fin. Den gamla
inköptes av Hans-Åke och Monica.

På nöjessidan öppnade vi i somras upp Puben med utomhuspub med coronasittnig. Vi har på liknande sätt
fortsatt inomhus och nu i fredags hade vi vår traditionella Oktoberfest. Det hela har fungerat kanon. Vi
fortsätter på den inslagna vägen gällande Puben resten av året om inga nya restriktioner införs.

Vi kommer även att försöka få ihop vår traditionella julmiddag på något sätt. Detta får vi återkomma till men
datumet kan ni notera, fredag 4/12.

Ni kan även notera datum för kommande årsmöte som blir fredag 5/2 2021. Mer info följe, kallelse
dagordning m.m., i nästa Bygdegårdsblad.

Avslutningsvis vill jag tacka för ert stöd till föreningen och hoppas ni fortsätter vara medlemmar även
kommande år.



STYRELSEN INFORMERAR
Det finmaskiga nät, även kallat Corona, som legat som en hinder över oss alla, alla verksamheter
och även många företag, verkar så sakta lyftas från oss. Även om det fortfarande hänger lågt och
som ett hot över oss.

Men i takt med att Folkhälsomyndigheten har börjat prata om ”lättnader” i olika restriktioner så
börjar vi i Ausås Bygdegårdsförening skönja möjligheter att sakta återgå, inte till – men mot –
normal verksamhet.

Vi började redan i sommar med ”utomhus pub”, sen har vi haft både pub och Oktoberfest
inomhus, men med begränsat deltagarantal och social distansering. På denna väg tänker vi oss
navigera med försiktighet framledes.

Det innebär pub i slutet av oktober och november , men med begränsat antal deltagare. Vi
planerar även för vår traditionella julbuffé i början av december.

För såväl pubaftnar som julbuffén kommer mer detaljer samt anmälningsinstruktioner på vår
Facebook-sida. När det närmar sig,

Årsmötet i februari kommer givetvis också att avhållas. I det fallet fungerar ju inte begränsning av
deltagarantalet, så till årsmötet har vi bokat Församlingshemmet , med möjlighet att husera fler
personer med behållen distansering.

Oktoberfesten

Sista fredagen i september, som vanligt, dracks det tysk öl, åts knackwurst med sauerkraut och
sjöngs tyska folkvisor. Eller var det snapsvisor?
Trots att vi endast var runt tjugofem, blev det tämligen högljutt , trevligt och gott!



AUSÅS TAVLAN
Janet Larssons fantastiska tavla med Ausåsmotiv, som Bygdegårdföreningen inköpte, i samband med
Ausås Bygdedag 2019, auktionerades ut under detta år. Lyckliga ”vinnare” (högsta budet) blev Monica
och Hans-Åke Jönsson.
I samband med Kulturarvsdagarna och middagen i Församlingshemmet överlämnades tavlan av
Bygdegårdsföreningsens kassör, Bertil Ericsson

Vid samma middag överlämnade Janet Larsson en ny Ausåstavla till Bygdegårdsföreningen.  En större 
variant, såväl till format som motiv. D.v.s. tavlan visar en lite vidare bild av Ausås med fler detaljer



AUSÅS TAVLAN

Bygdegårdens nya klenod avtäckes högtidligen vid ett styrelsemöte.

Och så här ser den ut. Så klart Bygdegårdsföreningen är omåttligt stolta över detta förvärv.

Tavlan hänger på väggen i baren i Bygdegården. Välkomna att beskåda den vid något av 
våra arrangemang.



Program 2020 - 21

.

30 Oktober       - Pubafton  kl 19:00, begränsat antal. Först till kvarn….

27 November - Pubafton kl 19:00, begränsat antal

4 December      - Julbuffé.  Anmälan krävs. Instruktioner kommer på  Facebook.

29 Januari 2021 - Pubafton. Vi återkommer med klockslag och eventuella restriktioner.

5 Februari 2021 - Årsmöte  kl 18:30 i Församlingshemmet. Kallelse, dagordning etc. 
i nästa Bygdegårdsblad.



.

Vår grupp med Grannsamverkan växer och vi är nu över 260 personer som hjälps 

åt att bevaka vårt stora område och informera varandra om misstänkta personer 

eller fordon.

Aktiva grannsamverkare är viktigare nu när vi går över till den mörka tiden på året.  

Det är helt klart mycket bra att vi blir fler personer och ögon som kan hjälpas åt att 

bevaka, larma och hjälpa den granne som aktiverar det röda akutfältet. Men detta 

ställer samtidigt större krav på respekt för varandra och att vi endast använda 

appen till det den är avsedd att användas till!

Den som vill berömma någon eller ställa en fråga till person som informerat i 

appen får gärna göra detta.  Men rikta då detta enbart till den som skrivit 

meddelandet istället för att göra det till hela gruppen!

Med anledning av lite mycket Facebook liknande användning av appen tvingades 

vi skriva meddelandet nedan. Använd mycket gärna appen, men avstå från 

diskussioner via appen - tack!

Grannsamverkan via Coyard-appen



Lokaler att hyra
I Bygdegården

Festlokal bottenvåningen
Plats för 45 sittande gäster

Bar och kök
Bottenvåningen

Glas och porslin
Ingår. Samt till-
gång till kyl/frys

Möteslokal andra våningen

Bokning och frågor: Arne Andersson  076 – 184 43 33 


