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Midsommardag 
Lördag 23 juni kl. 18.30 i Åsgarn 
Härliga The Heartbreakers hör till festen på dans-

banan i Åsgarn kl. 21-01. Vi äter tillsammans från 

kl. 18.30 – tag med något gott att grilla. Smyg-

premiär för nya grillplatsen, som ska invigas med 

familjefest senare i sommar.  

    Alla medlemmar och alla våra vänner är välkom-

na till en makalös fest som samlar vuxna i alla 

generationer. Entré 120 kr. Bar i bygdegårdsköket. 

    Välkommen kl. 11 för att ställa i ordning! Notera 

dig gärna för att tjänstgöra en timme på kvällen. 
Arr: Bygdegårdsföreningen. 

Avesta Art 
Tisdag 26 juni kl. 18.00 i Avesta 
”Illusion / Allusion” är årets tema. Vackra, lekfulla 

och djärva verk av tretton konstnärer från olika 

länder. Välkommen till vår egen kväll med visning!  
Arr: Bygdegårdsföreningen och SV. 

Paviljong 
Landsbygdens flexibla paviljong kallar vi ett projekt 

som föreningen nu har lämnat som ansökan till EUs 

Leaderområde Nedre Dalälven.  

    Drömmen är att bygga just en paviljong – en 

sommararena med tak där vigslar, konserter, 

företagsevent, barnaktiviteter och fester kan genom-

föras, oberoende av väderlek.  

    OM vi erhåller ekonomiskt stöd från EU, satsar vi 

själva ideella timmar och lokala företag ger rabatter. 

Sommarresa 
Onsdag 4 juli kl. 07.30  
Du och dina vänner välkomnas till vår sommarresa 

som i år går till Uppsala med förnämliga mål: 

Linnés Hammarby, Uppsala domkyrka, Gamla Upp-

sala och Ulva kvarn med glashytta, silversmedja och 

mycket annat.  

Avresa från Åsgarn kl. 7.30, från Avesta kl. 8.00.  

Pris för resa, guidade visningar, kaffe, lunch: 700 kr.  

Priset är beräknat på 35 deltagare.  

Anmälan och information, senast 19 juni: 

Ruth Lindgren, tel. 070 261 35 23 

Gunvor Westlin, tel. 0226 306 06. 
Arr: Bygdegårdsföreningen och SV.  
 

 

Årets marknad 
Lördag 11 augusti kl. 10.30. Folkfest med tradition. 

Spelmanslag. Auktion med Evert Hellman – i år 

färre utrop, högre kvalitet. Bagarstuga. Kaffe. 

Lunch. Marknadsgata. Kulturens kapell.  
Arr: Bygdegårdsföreningen och SV. 

Delad glädje 
Via www.asgarn.se och vår nya Facebooksida får du 

inbjudan till fler sommaraktiviteter.  

    Söndag 8 juli kl. 14. Gudstjänst i Kolarbo skola. 

    Njut i vår väna bygd! Håll rent efter dina djur, så 

blir det trevligt även för andra på vägar och banvall.  

    Vi behöver vara många som hjälps åt med våra 

aktiviteter. En enda timme är värdefull. Hör av dig!



 


