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Blickar
framåt
Nytt år nalkas och d'ärmed nya
möjligheter ftir oss med kärlek
till Åsgarnsdalen. Välkommen
med dina id6er om aktiviteter
och initiativ.
Du som nu är ny i bygden,

varmt välkommen hit!
Före jul lanserar vi bygdens
nya gemensaflrna hemsida på
Internet: www. asgarn. se

God jul och gott nytt år!

Aauentsgröt

Barnfest Kulturluneher

Stindag 7 december kt.15 i bygdegården
Trivsamt dukat med tända ljus ochgod risgrynsgröt
inbjuds alla till samkväm i advent. Kulturprogram.
Arr: Centerkvinnorna i norca Folluirna.

Marschaller
Ett signum för vår bygd: På julafton och nyårsafton
kI.17 tänder vi marschaller längs alla vägar.

Ltirdag 10 januari m.15 i bygdegården
Alla barn och alla lekfulla \uxna välkomnas till fest
med dans kring granen och tomtens allra sista besök
for säsongen. Om du vill hjä1pa till med det praktiska,
kontakta Maria Lindberg i Nickarvet eller Helen
Fredlund i Äsgarnskvarngård.

Sfogens uatten
Torsdag 15 januari k|.19 i bygdegården
"Skogens vatten" är ny studiecirkel for alla med
intresse för skog och natur. Vi träffas en gång i
månaden och gör sedan en utflykt. Välkommen med!

Nyrtart 2015
Gymnastik, alla måndagar kl.19. Start 121an.

Gubbkaf6, tisdagar varannan vecka kl.14,
start 13 januari.

Kaf6 Farg & Form, tisdagar varannan vecka
kI.18. start l3 ianuari.

Årg"rrrs kyrkliga arbetskrets, tisdagar
varannan vecka kl.13.30, start 3 februari.

Måndagarna 26 jan uari, 23 februari oeh
23 mars n.13.30 i bygdegården
I januari sångprogram med Gunilla Larsson.
I februari folkskoleläraren i fokus när Lars Levahn
berättar och spelar saxofon. Marsprogram planeras.
Anmälan senast torsdagen före, till AM Perers tel.
31010 eller Gunvor Westlin tel. 30606.
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Bygdegårdsfören i ngens styrelse:
BO Danielsson, Roland Ek, Leif Ekström, Stig Eriks-
son, Håkan Hedblom, Inger Hendel, Ruth Lindgren,
Johan Lindströn1 Ann-Marie o Karin Perers, Gunvor
Westlin. Värdpar: Inger Björkman o Christer Ring.

Nu kommer vintern till vackra Åsgarnsdalen. Foto: Leif Oster.


