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Sommar i vår dalgång 

Sommaren är kommen till Åsgarnsdalen och angränsande byar. Här 
finns flera nyinflyttade familjer som vi varmt välkomnar. Varma dagar 
och ljusa kvällar gör det lätt att mötas. Bjud varandra in i trädgårdar! 
Kom till våra gemensamma aktiviteter i bygdegårdsföreningen! 
     www.asgarn.se är vår nya viktiga informationstavla. Tag för vana 
att titta in där. Under våren var det flera fina program som vi annonse-
rade där, men inte hann få med i Åsgarnsblad: Författaraftonen med 
Aino Trosell, trädgårdskvällen med Annika Larsdotter, informations-
träffen om fiberalternativ och den vänliga bygudstjänsten i Åsgarn.  
     Rosor är ett tema för oss i sommar: 1000 rossorter väntar på oss i 
Nora när vi gör vår traditionsenliga sommarresa. Rosor finns också i 
konsten i Avesta Art. Rosig om kinden blir den som dansar… 

Bea Szenfelds konstverk. Foto: T Asplund.

Midsommardag 
Lördag 20 juni kl. 20.00 i Åsgarn 
Härliga The Heartbreakers spelar upp till dans på 
utedansbanan i Åsgarn på midsommardagen. 
    Heta grillar väntar från kl. 20. Dans ca kl. 21-01. 
Alla medlemmar och alla våra vänner är välkomna 
till makalös fest. Bar i bygdegårdsköket. 
    OBS: Välkommen kl. 11 för att ställa i ordning! 
Arr: Bygdegårdsföreningen. 

Avesta Art 
Måndag 22 juni kl. 18.00 i Avesta 
Välkommen till bygdegårdsföreningens egen kväll 
med guidad konstvisning, kaffe och gemenskap. 
Arr: Bygdegårdsföreningen och SV. 

Tillsammans 
Fredag 10 juli från kl. 16  
Lördag 11 juli kl. 9-13 
Alla medlemmar välkomnas till ”arbetshelg” i och 
kring bygdegården. Vi målar utvändigt och gör 
annat nyttigt. Material finns på plats. Fredag kl. 20 
avslutar vid med pizzor och något gott att dricka.  
    Kom, bara kom! Varmt välkommen! 
--------------------------------------------------------------- 
Åsgarns Marknad Lördag 8 augusti kl. 10.30.  
Vi behöver vara många som hjälps åt! Hör av dig till 
Ruth Lindgren, t. 31039, Gunvor Westlin, t. 30606. 

Sommarresan 
Tisdag 7 juli till Örebro och Nora 
Sommarresan går till trevliga Örebro, där vi får 
förmiddagskaffe högst uppe i Svampen och sedan 
ser både slottet och Wadköping. Färd vidare till 
Nora och guidad visning i den vackra Rosengården.  
Avresa kl. 7.10 från Åsgarn, 7.40 Avesta busstation.   
    Reseledare är i år Ruth Lindgren. Pris: 650 kr 
inkl. bussresa, guider, förmiddagskaffe, fin lunch 
och eftermiddagskaffe. Åter i Avesta ca kl. 18. 
Anmälan senast 23 juni till Ruth Lindgren, t. 31039.  
Arr: Bygdegårdsföreningen, Konstföreningen och SV. 

Kolarbo  
Kolarbo gamla skola är också bygdegård med egen 
förening, som välkomnar oss alla: 
Midsommaraftonen 19 juni i Kolarbo 
kl. 13   Midsommarstången kläs. Tag gärna med 
blommor.  
kl. 18   Midsommarfirande. Tag med egen mat och 
dryck. Grillar på plats. Dans kring stången. Tips-
promenad. 
BOULE spelas alla söndagar kl. 14.00 och torsdagar 
kl.18.00. Alla hjärtligt välkomna! 
Söndag 2 augusti kl. 14.00 i Kolarbo 
Sommargudstjänst med Svenska kyrkan. Kaffe och 
gemenskap. Arr: Åsgarns kyrkliga arbetskrets. 
Muddus Hjortron i Kolarbo: Öppet 20 – 21 
juni, 24 juni – 9 aug, alltid kl. 11-17. Pubafton 25/8. 



 
 
 
 


