
 

 

 

Norra Aspamarkens bygdelag Program 2017 

 

Kolmilegruppen med Göran, Kent, Karl-Oskar och Roger. 

Kolmilan  -  verksamheten lämnas över till en kolmilegrupp 

inom bygdelaget.  Finns det tillräckligt många som tycker att 

det är intressant och roligt att jobba med milor, så blir det en 

fortsättning.   

Kontakta Göran 0583-62024, Kent 070-6208134 för mer info. 

 

 

Kontakt: Göran 0583-62024 för mer info 

RÖA BROA 
Röa broa och vandringslederna är uppskattade av många – vi 

satsar på att hålla lederna i bra skick! Året runt är det många 

som går på dem.  Att det finns ”geocachar” här och var runt 

Långsjön gör också att vi får fler som trampar upp våra leder.  

Vi håller på att ta fram nya informationsskyltar med historiska 

kartor för att visa på förändringar. 

Kontakt för mer info: Börje, 070-334 8018 

 

 Tivedstorp – bygdelaget är en av 175 delägare 

Du är hjärtligt välkommen dit att delta i olika aktiviteter, fika  och 

umgås. 

Naturdag i maj, Midsommarafton klä midsommarstången 

Hantverksboden – med lokalt hantverk. 

KulTuronsdagar i Tivedstorp kl. 12- till sena kvällen. 

Hantverkare i boden.  Kaffestugan- mat, musik, 

Vandrarnas kapell olika program med Sv kyrkan. 

Kontakt för  mer info: Anita tfn 070-5499 665 

 

I programmet finns också ett urval av aktiviteter som andra 

föreningar erbjuder.  Besök dem, åk tillsammans, ta med dig 

någon på Konstrunda, eller en dag i Högsåsen.  

 

 

 

 

I drygt 20 år har bygdelaget verkat för bygden på olika vis.  Nu är det dags att 

fundera på vad vi ska göra 10 år framåt!    

Vad vill vi göra och vad orkar vi med? 

Dessa tankar avspeglar sig i årets programutbud. 

Grunden för bygdelaget har varit att skapa gemenskap i bygden, att hålla 

gamla kunskaper vid liv  men också skapa en framtid -  detta kommer vi 

att fortsätta att jobba för!  

 

Sörbytorp – Öppet hus i ladugården –  

torsdagen den 13 juli. Kl. 15 - 20 

Kom och minns – titta i klippböcker, böcker och kartor. Träffa andra och prata. 

Vad händer i den gamla hagen när granarna försvunnit?  Sören Källgren  tar oss 

med på spaning i hagarna. 

  

 

 

 

 

Vill du väva en trasmatta? Göra något nytt av dina gamla påslakan!  Häckla eller 

spinna…här finns redskap och material.  Jag hjälper dig att komma igång.  

Ring Anita 0583-62025 eller 070-5499 665 



Mars-April 

7 april, fredag, kl. 9.00. Långsjö- och Luffabolederna ses över Samling vid Röa Broa. 

 Ta med eget fika samt handverktyg. 

Vi går ut på vandringslederna.  Nya skyltar sätts upp senare.   

Börje tar hand om Luffaboleden. Ring gärna 070-334 8018 

Berit och Göran tar hand om Långsjöleden. 0583-62024 

22 april, lördag kl. 15 Manskörens jubelkonsert i Sjöängen  

24 april, måndag – milan rivs.   Kent sammankallar 

 

 Händer i bygden Konstrundan 29/4-1-5  

Maj 

Händer i bygden: 12-14 maj Outdoor Askersund 

11-14 maj Rötter i Tiveden, byavandringar i Undenäs och Högsåsen 

19 maj – Nationalparken invigs 

27 maj Konst-i-ring invigs. 

28 maj, söndag Naturdag i Tivedstorp. Ring Anita, 070-5499 665 för mer info. 

Juni 

9 juni, fredag.Utflykt till Tivedens Nationalpark.  

 kl.14  Samling vid Vitsand. Ta med eget fika. 

13 juni, tisdag kl. 10.00  Brödbakardag i Sörbytorp – vi bakar brödkakor som  

mormor. Ring Anita, 070-5499 665 för mer info och anmälan. 

Händer i bygden: 

 23 juni, midsommarafton i Tivedstorp. Välkommen att klä majstången. 

 

 

Juli 

 

Juli 

2 juli, söndag Fagertärnsdagen .  Kl. 13.00 vandring  runt sjön med John-Ivar i täten  

kl. 14.00 Olshammarsgårdens grillbuffé.  

 13 juli, torsdag -  Öppet hus i Ladugården i Sörbytorp.  Kl. 15.00-20.00 

 kl 16 med Sören Källgren i hagmarkerna 

Augusti 

19 augusti, lördag kl. 16.00 Kräftkalas i Lövåsen.  

Anmälan till Kurt. Tfn. 070 391 4236 

Ta med tallrik och bestick samt något att äta efter eget tycke och smak! 

September-Oktober 
 8 oktober, söndag kl. 13.00 Samling vid kolbotten med kolbullar Lilla Kampetorp 

 Ta med familj, vänner och bekanta. Vi steker kolbullar och fikar och umgås. 

November-December 

16 december, lördag,  kl. 17. Julbord i Åboholm 

 

Sjöängen, Askersunds kulturhus har mycket att bjuda på.  

Geocaching- vad är det – Elisabeth och Bo Malmborg 

Alla är välkomna med förslag! Hålla ögon och öron öppna för att hitta något trevligt att göra 

tillsammans.  Pensionärslunch i Sjöängen?  

 

 Norra Aspamarkens bygdelag plusgiro 753 69-9   

För aktuell information se hemsidan www.norraaspamarken.se 

eller ring någon i styrelsen 

Ordförande: Anita Karlsson, 070-5499 665, O583-62025 

Sekreterare: Fredrik Eliasson, 070-385 1949 

Kassör: Berit Karlsson: 0583-62024 

Lederna: Börje Orrvik 070-334 8018 

Övriga: Ebbe Karlsson, Göran Sjöholm, Runar Adamsson 

Hemsidor med information från bygden 

http://www.tiveden.nu 

http://www.tivedstorp.se 

http://www.tivedstorp-tuva.se 

http://www.rotteritiveden.se 

http://www.askersundsslöjdförening.se 
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