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Nytt år  
Årets sista Åsgarnsblad kom-
mer när ljuset vänder åter och 
dagarna blir längre. Låt oss vila 
i midvintertid och strax blicka 
framåt! 
    Bygdegårdsföreningen håller 
oss samman. Föreningen er-
bjuder både aktiviteter och fina 
lokaler för familjens eller före-
tagets egna evenemang.  
    I Åsgarnsdalen är bygde-
gårdsföreningen lokal utveck-
lingsgrupp, beredd på ständigt 
nya initiativ.  
    Du som nu är ny i bygden, 
varmt välkommen hit!  
    God jul och gott nytt år       !                     

Midsommardagens dans i Åsgarn är magisk med möten mellan generationer.  
Foto: Leif Öster. 
 

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

Kulturluncher 
Måndagarna 30 januari, 27 februari och 27 
mars kl. 13.30 i bygdegården 
Alla medlemmar och vänner välkomnas till luncherna 
i bygdegården. Johan Lindell från SerEj levererar god 
mat. Till kaffet bjuds trevligt kulturprogram.  
    Anmälan senast torsdagen före, till Ruth Lindgren 
tel. 31039 eller Gunvor Westlin tel. 30606. 
Arr: Bygdegårdsföreningen o Studieförbundet Vuxenskolan  

Kom i mars  
Tisdag 7 mars kl. 19.00 i bygdegården  
Omtalad som fantastisk är Kyllinges hyllningskonsert 
till Björn Afzelius. Hör Cecilia och Bengt! 
Söndag 19 mars kl. 15.00 i bygdegården  
Årsmöte med blick både bakåt och framåt och val av 
styrelse. Föreningen söker ny kassör.    

Nystart 2017 
Gymnastik, alla måndagar kl.19. Start 9 jan. 
Gubbkafé, tisdagar varannan vecka kl.14,  
start 17 januari. 
Kafé Färg & Form, tisdagar varannan vecka  
kl.18, start 17 januari. 
Åsgarns kyrkliga arbetskrets, tisdagar 
varannan vecka kl.13.30, prel. start 21 februari. 
 

Barnens fest 
Lördag 14 januari kl. 14 i bygdegården  
Ja, festen genomförs om några unga föräldrar vill 
hjälpas åt att arrangera den: Planera, göra inköp och 
boka tomtens besök. Bygdegårdsföreningen står för 
kostnaderna. Christina och Bo Eklund på Hälla gård 
är beredda att leda danslekar och spela gitarr.  
    Välkomna att ta initiativ och ansvar!  
    Ring Christina och bekräfta om festen ska hållas 
eller ej, tel. 070 636 0568. Meddela även Roland Ek, 
ekroland@hotmail.com så presenteras inbjudan på 
Åsgarns egen webbplats www.asgarn.se ! 



 
 
 
 


