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Nya tag  

Varmt välkommen till höstens 
många roliga möjligheter i och 
vid Åsgarns bygdegård! 
    Vi inbjuder hela familjen till 
invigning av den nya grill-
platsen vid bygdegården – och 
hoppas att det kan bli en nystart 
för barnens och ungdomarnas 
egna aktiviteter i Åsgarn.  
    Vi inbjuder till konsert och 
till mötesplatser som återupp-
står med jämn rytm.  
    Du som är ny i bygden –  
häng med! 
 

 
 

 

Familjesöndag 
Söndag 14 oktober kl. 14.00 i Åsgarn 
Vi inviger den nya fina grillplatsen med lätt måltid 
ute i det gröna – och med roliga aktiviteter för barn-
familjer och glad gemenskap även för äldre.  
    Vi börjar med skattjakt för barnen kl. 14.00 och 
grillar sedan korv tillsammans. 
    Vår förhoppning är att detta är början till en 
nystart med återkommande barnverksamhet i bygde-
gården och ibland ute i naturen i Åsgarnsdalen. 
   Med tanke på korven, gärna anmälan i förväg till: 
jenny.ebervik@gmail.com senast onsdag 10 okt. 
    Kan ni inte komma på söndagen och är intres-
serade av att höra mer – eller har idéer – om barn-
verksamheten i Åsgarns bygdegård, hör av er till 
Jenny på ovanstående mailadress. 
    Alla är hjärtligt välkomna! 
Arr: Bygdegårdsföreningen.  
 

Kulturluncher 
Måndagar 29 okt. och 26 nov. kl. 13.30 
Kulturprogram med musik i oktober.  
    Försmak av julen i november – med julbord från 
Serej, sångprogram av barnkör i Svenska kyrkan.  
    Anmälan senast torsdagen före,  
till Ruth Lindgren tel. tel. 070 261 35 23  
eller Gunvor Westlin tel. 306 06. 
Arr: Bygdegårdsföreningen och SV.  

Skön sång 
Söndag 18 november kl. 16.00 i Åsgarn 
Härlig blandning av pop-country, folkmusik och 
folkrock bjuds i konserten ”Old, new, borrowed & 
blue” – gammalt, nytt, lånat och blått…    
    Det är Sara Ekström, uppvuxen i Västansjö, som 
återvänder till bygdegården där intresset för sång 
började gro i Viveca Roséns Vi Unga-kör. Till-
sammans med vännerna Mikaela Eriksson, By, och 
Markus Forslund, Hedemora, blir det trestämd sång, 
akustisk gitarr och rytminstrument. Se foto! 
    Entré: 100 kr. Kaffe därtill.  
Arr: Sånggruppen och bygdegårdsföreningen. 
 

Julmarknad 
Lördag 17 november kl. 10.00 – 14.00 
Synskadade i Dalarna inbjuder till marknad med 
fina hantverk, lunch, kaffe och trivsam samvaro.   
 
Gymnastik Alla måndagar kl.19.  
Ledare: Laila Danielsson. Kom, bara kom!  
Gubbkafé 
Tisdagar kl.14.00, varannan vecka (ojämna veckor) 
Kafé Färg & Form 
Tisdagar kl.17.00, varannan vecka (ojämna veckor) 
Åsgarns kyrkliga arbetskrets 
Tisdagar kl. 13.30, varannan vecka (jämna veckor) 



 
 
 
 
 
 
 


