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Corona och Åsgarns Bygdegård 

Vi har följt de uppmaningar som Folkhälsomyndigheten förordar och ställer in våra återkommande 

evenemang fram till hösten. Detta ger att vi i år ställer in våran sommarresa och midsommardansen. 

Vad gäller Åsgarns Marknad, återkommer vi med information på vår hemsida och på facebook.  

Ta som vana att gå in där och titta lite då och då. 
 

I dessa ansträngda tider drabbas även bygdegårdsföreningen genom uteblivna hyresintäkter 

Ett bra sätt att stödja föreningen är att bli medlem, vilket man enklast blir genom att betala 300 kr per 

familj eller 150 kr för enskild på bg 225-7565 eller swish 1235978119. Glöm inte namn och adress" 

Mer information finns på hemsidan under fliken ”Bygdegården/Hur bli medlem”.  

Vi tackar på förhand 
 

      
 

Trädgårdsdags, Söndagen den 7/6 kl. 15.00 

Kommer Annika Larsdotter till oss i Åsgarn och berättar om lite blommor och trädgård. Vi sätter oss i 

Paviljongen med en kopp kaffe, 20:-, och lyssnar till hennes alltid lika intressanta föredrag. 
 

Avesta Art, Tisdag 23 juni kl. 18.00 

Bygdegårdsföreningen gör gemensamt besök. Årets tema: Fakta och fantasier. Möt den spännande 

berättelsen om Siljansringen, se konst av Anna Linnea Liljeholm från Lilla Dicka och känn igen dig i 

Folkhemmets design med utställning av hemmets föremål av rostfritt eller aluminium. Guidade 

visningar i coronaanpassade format.  Arr: Bygdegårdsföreningen 
 

Är ni lite promenadsugna med en tipsrunda, Lördagen 6 Juni, kl. 11.00-13.00. 

Bygdegården inbjuder till en promenad/tipsrunda som utgår från Paviljongen. 

Efter, eller varför inte före, kan ni i lugn och ro ta en kopp kaffe med tilltugg på Paviljongen 
 

Välkomna att prova på MjukYOGA  i Paviljongen, Söndag 14/6 kl. 10.00 el. Söndag 28/6 kl. 10.00 

I denna väldigt speciella tid vi har nu då kanske stress och oro finns i Din kropp vill jag gärna dela 

med mig av några enkla andnings och yoga övningar som kan hjälpa Dig att må bättre både i kroppen 

och i själen. Vi tränar tillsammans på rörelser o övningar som Du sedan kan göra hemma. Alla kan 

vara med, ingen erfarenhet behövs, Du kan sitta på en stol eller på golvet. Ta gärna med dig en 

fikakorg om Du vill för att stanna kvar en stund efteråt. Ta med Dig: • Yoga matta eller ett 

liggunderlag • Filt • Vattenflaska • Kläder efter väder • Ingen avgift, men jag behöver Din anmälan  

(begränsat antal). Vi tar alla ansvar och håller avstånd och stannar hemma om vi inte är friska.  
Varmt välkomna hälsar Yogalärare Ulla-Karin Jönsson 070-677 27 28  (gärna sms) Nickarvsbo,  

 

Vi har även ett specialerbjudande under denna tid till föreningar/företag som eventuellt vill 

anordna någon form av möten/sammankomster. Ni kan hyra paviljongen inkl. kök och toaletter för 
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