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Foto över Åsgarnsdalen från Kolarbo: Leif Öster 

Den vår de svaga 
kalla höst… 
”Nu är den stolta vår utsprungen, den vår de svaga 

kalla höst. Nu blommar heden röd av ljungen och 

vitt av liljor älvens bröst…” Karlfeldt vänder på 

perspektiven – ser möjligheterna: ”Vi le, när jorden 

reds och darrar; vår lyckas hus har goda sparrar.”  

    Ja visst kan bygdegården vara vårt hus i höstens 

tid – hus för gemenskap, förkovran och nya tankar. 

    Varmt välkommen, just du! Välkommen till 

aktiviteter! Välkommen med idéer och initiativ! 

Kulturluncher  
Måndag 30 oktober kl. 13.30 
Kulturprogram och lunch i bygdegården. 

Måndag 27 november kl. 13.30 
Kulturprogram och lunch i bygdegården. 

    Anmälan senast torsdag före lunch till Gunvor 

Westlin, tel. 30606, eller Ruth Lindgren, 31039.  
Arr: Bygdegårdsföreningen och SV 

Barn & familj 
Söndag 15 oktober kl. 15 i bygdegården  
Intresserade barn och barnfamiljer välkomnas till 

idémöte: Hur gör vi bygdegården till naturlig mötes-

plats för barnen – och för unga familjer? Vilka 

aktiviteter längtar barnen själva efter?  
Arr: Bygdegårdsföreningen 

Promenader 
Lördagar kl. 08.30 vid bygdegården  
Kom med ut och gå i vår vackra bygd! Med sällskap 

blir det ännu roligare. Vi möts vid bygdegården och 

promenerar cirka en timme varje lördag.  

    Inge Fredriksson från Nickarvet samlar oss i gång 

och gemenskap. Start på prov på lördagsmorgnar, 

första dag 7 oktober. Även andra dagar och tider kan 

föreslås. Tel. till Inge: 070 626 34 64. 
Arr: Bygdegårdsföreningen 

 

 
Foto från resa till medeltida kyrka med takmålningar: KP  

Glada möten  
Gymnastik Alla måndagar kl.19.  

Ledare: Laila Danielsson. Kom, bara kom!  

Gubbkafé 
Tisdagar kl.14.00, varannan vecka, startade 12 sept.  

Kafé Färg & Form 
Tisdagar kl.18.00, varannan vecka, startade 12 sept. 

Öppna möten kring konsthantverk och slöjd.  

Åsgarns kyrkliga arbetskrets 
Startade 5 sept. kl. 13.30 i Kolarbo skola. Senare i 

höst i Åsgarns bygdegård. Varannan vecka.  

www.asgarn.se 
Håll utkik på vår hemsida www.asgarn.se  

Där presenterar vi inbjudningar, nyheter och trevliga 

foton från det som har varit.  
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