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BRASAN
Aktuellt organ för Braås Samhällsförening

Epostadress: brasan@braas.se

Nästa utgivningsdag 16 maj

Välkomna till
Braås Samhällsförenings

ÅRSMÖTE 2017
Torsdagen den 23 mars
kl. 19.00
i Braåsgården
Kvällens program
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Gästtalare Ulf Axelsson, VD Småland AirPort
Talar om Nutid, Framtid, Destinationer och Visioner

Välkomna till en intressant kväll då du har
möjlighet att ställa dina frågor, framföra dina
synpunkter om det som sker i Braås just nu
Vi bjuder på kaffe och tilltugg

Braås Samhällsförening

Internetversion på:
http://www.braas.se
Ansvarig utgivare:
Ulf Arfvidsson
Nästa stoppdatum 11 maj

BRAÅS MARKNAD
Lördag 29 APRIL
Kl. 10.00  14.00
PÅ TORGET
Boka plats
redan nu, ni
som har något
att sälja!
Vi erbjuder plats
för marknads
försäljning och
bakluckeloppis
Kostnad 150:  för alla utom skolklasser, som får
gratis plats. Braås Kulturgrupp anordnar samtidigt
fotoutställning i Braåsgården, Utställare: Ewa
Bladh
Bokning av plats: 047430900 eller på
Braåsgården

Välkomna
Braås Samhällsförening

Ensamble Mare Balticum

KALENDER
► Torsdag 9 mars kl. 18.00
Årsmöte Braåsgymnasterna på
Braås Lunchrestaurang.
Välkomna hälsar styrelsen
► Söndag 12 mars kl. 14.00
Årsmöte i Möllekull, Drev. Stefan
Bergkvist berättar om Braåsgård
och dess närmaste omgivningar.
► Onsdag 22 mars kl. 19.00
ÖRKENS FVOF håller årsmöte i
Braåsgården. Kaffe.
► Torsdag den 23 mars kl. 15.00
Fermentera mera! i Skattagården.
Äntligen göra själv det jag själv
vill äta! Om förädlande
mikroorganismer bland
grönsakerna och annat nyttigt.
► Torsdag 23 mars kl. 19.00
Samhällsföreningens årsmöte i
Braåsgården
► Måndag 27 mars kl. 15.00
PRO Möte i församlingshemmet.
Kommunikation och kroppsspråk.
Evalott Harryson, Ingvars Rese
tänst kåserar. Kaffeservering.
Kören sjunger. Behöver du skjuts
ring 30124 Birgitta J.
► Torsdag 30 mars kl. 19.00
Ord och en liten visa av MaryLou
Ward med egna och andras texter
i Hembygdsgården. Dädesjö
Föreläsningsförening
► Fredag 31mars kl.16  21
After Work i Braåsgården
► Torsdag 6 april kl. 19.00
Våra stora rovdjur. Rune Håkansson
informerar i Skattagården om
rovdjursstammen och dess
betydelse för vårt län.
► Måndag 10 april kl. 09.00
Arbetsdag och annat i parken.
Alla är välkomna till Hembygds
parken när som helst under
förmiddagen!
► Måndag 24 april kl. 15.00
PRO Möte i församlingshemmet.
Bilder och berättelser om den
gamla bebyggelsen i Braås. Delar
ur studiecirkeln "Gamla Braås".
Kaffeservering. Kören sjunger.
Behöver du skjuts till/från mötet
ring 30822 Hans E.
► Lördag 29 april kl. 10  14
Braås Marknad på torget med
konstutställning och musik i
Braåsgården
► Söndag 30 april kl. 20.00
Valborgsmässoafton. Vårens intåg
firas vid badstranden.Traditionellt
bål, sång, vårtal, tombola,
varmkorv och fyrverkeri.
► Tisdag 6 juni kl. 14.00
Nationaldagsfirande i
hembygdsparken. Högtidstal och
musikunderhållning. Serveringen
öppen. Utställningarna öppnar.

Ordföranden har ordet
Den här tiden på året är speciell i
föreningslivet. Mycket tid läggs på
bokslut, revision, verksamhetsberättelse,
verksamhetsplan. Arbetet präglas av
historia och framtid, vi tar avsked av
gamla styrelseledamöter och vänner och
välkomnar ett antal nya. Precis som det
skall vara.
På årsmötet i år kommer vi att
presentera inte bara en verksamhetsplan
utan också vår vision för 2017. Vi
tycker att det är viktigt att formulera en
vision för vårt arbete, så vi vet vilka mål
vi vill nå och vilken väg vi skall välja
för att nå fram. I detta arbete behöver vi
vara många som hjälps åt, därför
kommer vi att fortsätta att organisera
oss i olika arbetsgrupper.
Ett mål som vi snart hoppas nå är att
hitta någon som kan göra layouten till
Brasan, då Ulf Arfvidsson, valt att avgå
som ansvarig. Ett STORT tack till dig
Ulf för allt arbete du lagt ner på
Samhällsföreningen, inte bara Brasan.
Campingen och Hemsidan är två andra
delar som vi jobbar och har jobbat med
för att hitta en ersättare till.
Vi har som vanligt så här i början av
året haft möte med kommunledningen.
Den frågan som vi just nu driver är
byggnationen på Västra Stranden. Inom
kort kommer kommunen att röja sly
utmed strandkanten för att kunna
markera var tomterna ligger. Om du är
intresserad av att köpa en tomt eller bara
vill få ytterligare info kan du kontakta
Tommy Ingelskog,
tommy.ingelskog@telia.com eller 070
6990662.
Ang Cykelled VäxjöKlavreström har
vi nu fått besked om att den ligger med i
planeringen för kommande revidering
av Cykelvägplan 2017. Tillsammans
med Braås Företagsklubb har vi
dessutom äskat pengar för att få utökad
belysning på Strandpromenaden till
Kvarnagården. Detta med anledning av
att Braås Järnhandel kommer att flytta
sin verksamhet och att "stora" vägen är
utan belysning och vägren.
Slutligen hälsar jag er välkomna till vårt
årsmöte 23 mars 19.00 i Braåsgården, se
annons.
Vi annonserar också om årets första
event, Braås Marknad 29 april. Parallellt
med marknaden kommer Ewa Bladh ha
fotoutställning i Braåsgården och Duo
Coryli bjuder på lunchkonsert.
Önskar er alla en fin vår.
Ingela Blad, ordf.

Hembygdsaktuellt
Just nu, tisdag eftermiddag, haglar det
ute och åskar! Tre jätteknallar. Mars var
ju en krigsgud så kanske är detta hans
sätt att påminna oss om att han dyker
upp i morgon.(Helst utan snö i skägget!)
Han är välkommen liksom du till vårens
aktiviteter i Hembygdsparken.
Fermentera mera! Torsdagen den 23
mars kl 15.00 i Skattagården. Vi

överöses av matprogram om vad vi ska
äta och varför. Vi suger i oss infor
mation om hur och gör sedan som vi
brukar. Varför inte prova att göra något
annorlunda? Fermentera, torka, salta,
röka, sätta surdegar, odla… Det finns
mycket kunskap om detta ute i bygden.
Dela med dig!
Textilvårdskurs den 1 april 09.0015.00.
Är du intresserad av att under kunnig
konservators ledning lära dig hur man
vårdar gamla textilier kan du anmäla dig
till Nisse, 070 6689862, så skickar han
din anmälan till Ewy Törnkvist.
Föreningen betalar kursavgift. Plats
meddelas vid anmälan. Sista anmäl
ningsdag 20 mars.
Våra stora rovdjur. Torsdagen den 6
april informerar och berättar Rune
Håkansson om hur det ser ut på rov
djursfronten i vårt län. Lever tamdjuren
farligt? Skattagården, 19.00. I sommar
blir det dessutom utställning av
Länsjaktförbundet i Loftboden.
Spännande!
I övrigt hoppas vi kunna bjuda på en
allsångskväll med Roland Virdhall i
slutet av april. Våra arbetsdagar i
parken dit alla är välkomna startar den
10 april kl 9.00.
Ullabell Johannisson
Hembygdsföreningen

Stipendier 2017
Nu är det dags att nominera personer till
årets stipendier. Rösta fram era
kandidater genom att skicka namnet på
den ni vill nominera samt en kort notis
om varför just den här personen ska få
stipendiet.
Skicka ditt bidrag till braas@live.se,
senast 1 augusti. Vinnarna presenteras
på Braåsfestivalen.
De olika kategorierna är:
 Årets Braåsbo
 Årets Ungdom
 Årets Entreprenör
Braåsbygdens Företagsklubb och Braås
Samhällsförening

Tack för alla trevliga möten under åren som vi bott i

Pilås.Vi önskar också Christel Ottosson och Vincent Krieg
lycka till när de tar över
verksamheten.

Med vänlig hälsning
Stella och Tomas

Braås Summer Sports Camp
För 5:e sommaren genomför Team Braås aktiviteter för
barn/ungdomar i Braås sporthall under sommarlovet.
I dagsläget pågår diskussioner om vi kommer att köra 3, 4
eller 5 veckor, så definitiv information kommer senare i vår.
Du som har önskemål om vilka aktiviteter vi skall ha, eller
vilka föreningar du vill att vi bjuder in, är välkommen att
kontakta Mats Hedin, på mail mats_hedin@hotmail.com eller
tfn 0708212156.

Braåsgymnasterna
Vi hälsar alla medlemmar välkomna på
årsmöte den 9 mars kl. 18:00 på Braås
Lunchrestaurang. Anmäl dig till AnnSofi
Andersson 0700897539.

Konstutställning
Ewa Bladh kommer att visa sina naturfoto i Braåsgården den
29 april mellan 10.0014.00. Hon fotar mest skog och sjö här
runt Braås och hon vill fånga naturens stillhet och ro, men
också dess styrka. Om du vill ta en titt på hennes bilder redan
före utställningen finns de på Instagram under @evambla,
under #mittbraås är de flesta fotona tagna av henne.

Asylsökande besökte Volvo
En grupp asylsökande som deltar i Svenska Kyrkans
språkträning i Braås tillsammans med lärarna Tore Simonsson
och Inger Söderberg besökte Volvofabriken den 15 februari.
Personalchefen Håkan Ljungqvist hälsade välkomna och
svarade på några frågor från besökarna. Tawfiq Tawfiq som
är uppväxt i Irak och går Volvosteget presenterade vad
Volvosteget är och berättade lite om sina intryck av
företaget. Sedan bjöds det på filmvisning och fika. Besöket
avslutades med att Ola Hulting och Frank Bengtsson med
hjälp av AnnBritt Tångsten och Eva Svensson guidade runt
genom verkstäderna för en närmare titt på verksamheten.
Besöket var mycket uppskattat av eleverna och särskilt att de
arabisktalande kunde få information på sitt eget modersmål av
någon som kommit lite längre i sin integration i Sverige.

Svenska Kyrkan
KALENDER
► Onsdag 8 mars kl. 12.00
Sopplunch i Braås Församlingshem (även 12/4, 10/5)
► Tisdag 14 mars kl. 18.00
Språkcafé i Braås Församlingshem (även 28/3, 11/4,
25/4, 9/5)
► Söndag 19 mars kl.16.00
Himlasång med barnkören i Braås Församlingshem
(även 9/4, 7/5 utdelning av Barnens Bibel)
► Söndag 26 mars kl. 18.00
Marie Bebådelsedagsgudstjänst i DrevHornaryds
kyrka. Våfflor, lotteri.
► Söndag 2 april kl. 16.00
Internationell gudstjänst. Medverkan av våra vänner
från Eritrea.
► Torsdag 13 april kl. 14.30
Skärtorsdagsmässa på Sjöliden
► Torsdag 13 april kl. 19.30
Skärtorsdagsmässa i Sjösås gamla kyrka
► Fredag den 14 april kl. 12.00
Långfredagsgudstjänst i Sjösås gamla kyrka. Yvonne
Tuvesson Rosenqvist, sång.
► Söndag 16 april kl. 14.00
Påskdagsgudstjänst i Sjösås nya kyrka i Viås.
Kristoffer Ahlkvist, trumpet.
► Måndag 17 april kl. 18.00
Musikgudstjänst i DrevHornaryds kyrka med
Viibrakören.
► Lördag 6 maj kl. 12.00
Konfirmationsgudstjänst i Sjösås nya kyrka i Viås.
Kompgruppen medverkar.
► Söndag 14 maj kl.18.00
Kontraktskördagen i Dädesjö med körer från Sjösås,
Dädesjö, Nottebäck, Älghult, Sandsbro.

Våffelbjudning
Lördagen den 25 mars
kl. 10.00  13.00
Braås köpmän bjuder traditionsenligt på våfflor,
sylt, grädde, kaffe och saft utanför ICA Nära

Alla välkomna!

Braås

Vi har haft årsmöte i församlingshemmet med mer än åttio
medlemmar närvarande. Det blev omval för nästan alla upp
drag i styrelsen. Birry Svensson slutar i styrelsen och
avtackades efter många års arbete och ny i styrelsen blir Anita
Davidsen. Efter årsmötesförhandlingarna serverades smörgås
tårta och därefter avnjöts musikunderhållning av Eva
Carlsson från Gemla.
Föreningen har startat upp planeringen av årets kurser, akti
viteter och resor/utflykter. Programblad kommer förhopp
ningsvis att vara klara till nästa månadsmöte 27 mars. Har Ni
förslag till kurser, aktiviteter och resor/utflykter som PRO
Braås borde kunna anordna så prata med någon i styrelsen
eller resekommitten för PRO. Vi strävar efter att föreningen
ska kunna erbjuda våra medlemmar ett varierat utbud av
underhållning och aktiviteter. Under 2016 har PRO Braås
genomfört ”hemlig resa”, tre teaterresor, sju andra resor till
intressanta resmål samt även sk byavandringar i Braås
omgivning. När vi inte är ute och reser pågår ett antal
studiecirklar. Vår förhoppning är att 2017 års verksamhet ska
erbjuda många intressanta programpunkter.
Är Ni pensionärer och intresserade av att vara med i PRO ,
kontakta någon i PRO styrelse.
Hans Elingfors. Ordförande PRO Braås. www.pro.se/braas
Tel 30822, 0705330822.

Kemtvätt/Atvätt
Inlämning Hasselvägen 30, Braås
Tel 047430717 eller 0763 74 85 48
Välkomna
Gunilla

Nu är flyttrean i full gång!
Vi kommer även att ha extra öppet
Lördag 18 mars kl. 9.00  15.00
Söndag 19 mars kl. 9.00  15.00
Apoteket kommer från och med 27/4 flyttas
till Ica Nära i Braås. Vi är övertygade om att
detta kommer att bli en bra lösning för alla.
Vi tackar därmed för vår tid som ombud.

För att ta del av hela vårt
sortiment och erbjudanden
gå in på BOLIST hemsida

https://bolist.se/

Mån  red 7.00  17.30
Lörd 9.00  13.00
raas arn. oakim gmail. om
Tel 0474303 30
a 04743119

