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Bygden 
Bygden blir vad du gör den till, 
skrev bygdegårdsföreningens 
pionjärer. Det gäller än idag. 
Var och en av oss kan bidra till 
glädje och utveckling!  
    Åsgarns bygdegårdsförening 
heter vi nu mera. Styrelsen är 
förnyad med Stig Eriksson, 
Yttersbenning.  
    Kaffe ska bryggas, snickeri-
arbeten göras, aktiviteter plane-
ras. Vi behöver vi bli fler som 
hjälps åt! Hör av dig till Karin 
eller någon annan i styrelsen.     
    I väntan på ny hemsida, se 
www.bygdegardarna.se/asgarn 
med tillägg till Åsgarnsbladet.  

 

Sommarresan 
Onsdag 10 juli till Sjätte sinnet 
Nära geografiskt, långt i tanke och konstnärlighet, 
går årets resa: Konst i fem kyrkor och en stadspark.  
Spännande skulpturer, måleri, film, installationer.  
Kl. 09.00 buss från Åsgarn, kl. 9.30 Avesta kyrka. 
Sedan By, Sala, lunch i Sätra Brunn, Fläckebo och 
Karbenning. Hemkomst cirka kl. 18.   
    Reseledare är som vanligt AM Perers. Pris: Cirka 
400 kr inkl. resa, guide, förmiddagskaffe, fin lunch.  
Anmälan till AM Perers, tel. 310 10. 
Arr: Bygdegårdsföreningen, Konstföreningen och SV. 

Åsgarnssjön 
Söndag 21 juli kl. 15.00 i Bondarvet 
Välkommen till upptäcktsfärd på vår vidsträckta sjö 
och den trolska kanalen till Sävviken. Vi samlas vid 
båtplatsen nedanför Daniels i Bondarvet och ger oss 
ut i sjölandskapet med höga naturvärden. Tag med 
flytväst, kaffekorg och – om du har – egen båt.  
Arr: Bygdegårdsföreningen och SV. 
Fredag 2 augusti kl. 19.00 på Dalagård 
Samråd mellan alla som äger mark på Åsgarnssjöns 
stränder. Anmälan före till familjen Öster, tel. 31100 

 

Midsommardag 
Lördag 22 juni kl. 19.30 i Åsgarn 
Även i år: Underbara The Heartbreakers spelar upp 
till dans på banan i Åsgarn på midsommardagen. 
    Heta grillar väntar från kl. 19.30. Dans kl. 21-01. 
Alla medlemmar och alla våra vänner är välkomna 
till en enastående fest, som brukar samla vuxna i 
alla generationer. Bar i bygdegårdsköket. 
    OBS: Välkommen kl. 11 för att ställa i ordning! 

Avesta Art 
Torsdag 1 augusti kl. 18.00 i Avesta 
Heart & Brain, Hjärta & Hjärna, är årets konsttema. 
Välkommen till bygdegårdsföreningens egen kväll 
med guidad visning, kaffe och gemenskap. 
Arr: Bygdegårdsföreningen och SV. 
------------------------------------------------- 
Muddus Hjortron - Kolarbo Gård 
Öppet 19/6-11/8 onsdag-söndag kl. 11-17.  
Pubkvällar 29/6 och 27/7. Loppis 24-25 augusti.  
Boule vid Kolarbo skola, söndagar kl. 14. 
Sommargudstjänst i Kolarbo 7 juli kl. 14. 
Åsgarns Marknad Lördag 10 augusti kl. 10.30  



 
 


