
Åsgarn^s bladet
Medlemsblad i Åsgams bygdegårdsftirening. Nr 4 år ZOtS. Ärg. 22. www.asgam.se Ansvarig: Karin Perers

Gryning och dimman lcittar i vår vackra bygd.

Marschaller I(ulturluncher
Måndaga rna 25 ianwai, 29 februari och
4 apil kl. 13.30 i bygdegården
Alla medlemmar och alla våra vänner välkomnas
varmt till luncherna i bygdegården. Johan Lindell från
SerEj levererar god mat och till kaffet seryeras sedan
ett trevligt kulturprogram.

Anmälan senast torsdagen ftjre, till Ruth och Stig
Lindgren tel. 31039 eller Gunvor Westlin tel. 30606.
Arr : Bygdegårdsfdr eningen o Studieförbundet Vuxenskolqn

Årsmöte
Söndag 13 mars kl. 15.00 i bygdegården
Notera redan nu dag för årsmöte. Där blickar vi både
bakåt och fram, drar upp riktlinjer for kommande
satsningar och väljer styrelse.
Bygdegårdsföreningens styrelse :

Nuvarande styrelse: Bengt-Olof Danielsson, Roland
Ek, Leif Ekström, Stig Eriksson, Håkan Hedblom,
Inger Hendel, Ruth Lindgren, Johan Lindström, Karin
Perers, Gunvor Westlin.
Bygdegårdsvärdar: Inger Björkman, Christer Ring.
Bygdegårdsföreningens valberedning:
Christina Eklund, HälIa, Roland Bojfelt, Bondarvet.

Gryning
Det nya året kommer med nya
möjligheter. Låt oss ta tillvara
dem - tillsammans.

Ett litet flyktingbarn står i
centrum i julens berättelser. Vi,
som har en bygd att känna oss

hemma i, kan med värme och
ftirståelse möta dem, som drab-
bade av krig och ftirtryck nu
tvingas fly från sina hem.

Bygde gårdsforeningen erbj u-
der aktiviteter av olika slag.
Välkommen med dina idder.

Du som nu är ny i bygden,
varmt välkommen hit!

God jul och gott nytt år!
Foto: Le!Östel

Ett signum for vår bygd: På julafton och nyårsafton
kI.17 tänder vi marschaller längs allavägar.

Ratnens fest
Lötdag 9 ianuari kl. 15 i bygdegården
Alla lekfulla välkomnas till fest med dans kring
granen och tomtens allra sista besök ftir säsongen.
Om du vill hjälpa till med det praktiska, kontakta
Maria Lindberg i Nickarvet.

På jullovet hoppas vi kuirna genomftira Fors Film-
festival i bygdegården Fors Folkets Hus. Håll utkik
efter inbjudan i Icahallen och via webb.

Nyttart2016
Gymnastik, alla måndagar kl.19. Start 11 jan.

Gubbkaf6, tisdagar varannan vecka kI.14,
start l9januari.
Kaf6 Färg & Form, tisdagar varannan vecka
kl. 1 8, start 19 januari.

Äsgarns kyrkliga arbetskrets, tisdagar
varannan vecka kl.13.30, start 26 januari.


