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Möjlighet 
Bygdegården är allas vardags-
rum. Hit är du välkommen med 
vänner och släkt. Här kan du 
själv hyra, arrangera eller delta 
i aktiviteter som vår bygde-
gårdsförening anordnar.  
     Du som nu är ny i bygden, 
varmt välkommen hit!  
     Program för vinter och vår 
är ännu i vardande. Bidra gärna 
med dina idéer! Här är dörren 
till ny möjlighet. 
    God jul och Gott nytt år!

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

Barnens fest 
Söndag 6 januari kl. 15   
Alla lekfulla välkomnas till fest med dans kring 
granen och tomtens allra sista besök för säsongen. 
Hjälp gärna till med det praktiska! Kontakta Jenny 
Ebervik: jenny.ebervik@gmail.com 
Arr: Bygdegårdsföreningen 
  

Nystart 2019 
Gymnastik, alla måndagar kl.19. Start 7 jan. 
Gubbkafé, tisdagar varannan vecka kl.14,  
start 15 januari. 
Kafé Färg & Form, tisdagar varannan vecka  
kl.17, start 15 januari. 
Åsgarns kyrkliga arbetskrets, tisdagar 
varannan vecka kl.13.30, start 5 februari. 
Årsmöte, söndag 24 mars kl. 15.00 
Cecilia Kyllinge med nytt program, fred. 5 april  
Konstrundan 2019, troligen med konst i Åsgarn! 

 

Obama, Trump 
Torsdag 21 mars kl. 19.00  
Gabriel Ehrling Perers har rest från Mörtarbo till det 
amerikanska rostbältet och på plats hört både Obama 
och Trump tala i USAs mellanårsvalrörelse.  
     Nu kommer han till Åsgarn med sin berättelse – 
och med bilder från möten med människor. ”Under 
skinnet på populismen” är tema. Gabriel är liberal 
ledarskribent vid Dalarnas Tidningar.  
Arr: Bygdegårdsföreningen 
 

Kulturluncher 
Sista måndagen i månaden, kl. 13.30  
Alla medlemmar och alla våra vänner välkomnas! 
Johan Lindell från SerEj levererar god mat och till 
kaffet serveras härliga kulturprogram: 
 

28 januari Thomas Nyberg sjunger visor till eget 
gitarrackompanjemang.  
25 februari  Lars Östlund berättar om skådespelare 
Rut Holm från Avesta: ”När man ser så tokig ut som 
jag..”. Både bilder och ljudklipp.  
25 mars Nytt program med musik. 
    Anmälan senast torsdagen före, till Ruth Lindgren 
tel. 070 261 35 23 eller Gunvor Westlin tel. 30606. 
Arr: Bygdegårdsföreningen  
Studieförbundet Vuxenskolan



 
 
 
 
 


