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Glatt samspråk medan tunnbrödet gräddas!  

Foto från Åsgarns Marknad.  

Julbak i Åsgarn 

Ja, så trevligt att baka tillsammans! Bagarstugan hör 

till bygdegårdsföreningen och är öppen för alla. Här 

kan vi baka allt från klassiskt tunnbröd till pizza.  

Boka genom föreningen, tel. 0226 310 05.  

 Marschaller 

Ett signum för vår bygd: På julafton och nyårsafton 

kl.17 tänder vi marschaller längs alla vägar. 
 

Gryning  
Tisdag 13 februari kl. 19.00 i Åsgarn 
Cecilia Kyllinge, Fia Viktorsson, Christer Ring m.fl. i 

konsert som lyfter, stärker och gläder. Tid för goda 

nyheter!  

    Förboka gärna biljett via Fia, tel. 070 323 96 27. 
Arr: Bandet och bygdegårdsföreningen 
 

Dålig stämning  
Torsdag 8 mars kl. 19.00 i Åsgarn 
Ja, den heter faktiskt så – Dalateaterns nya pjäs om 

mobbing bland oss vuxna. Dalfolkets egna berättelser 

är grund för manus. Starkt och berörande!  

    Förboka gärna biljett via Ruth, tel. 31039 eller 

070 261 35 23. 
Arr: Bygdegårdsföreningen, Dalateatern och SV 

Luciafirande 
Tisdag 12 december kl. 18.30 i Åsgarn 
Om barnen – och föräldrarna – vill! Alla vi, som ser 

fram emot att vara publik, håller utkik efter slutlig 

inbjudan på www.asgarn.se och i Icahallen i Fors.  

    Intresserade barn samlas i bygdegården till övning 

och planering, lördag 2 december. kl. 14.00. Birgitta 

Lassas-Anderses är beredd att ackompanjera på piano.  

Julpyssel 
Söndag 17 december kl. 15.00 i Åsgarn 
För alla – små och stora! Varmt välkommen! 
 

Gymnastik, alla måndagar kl.19, start 8 januari. 
 

 
Gubbkafé, tisdagar varannan vecka kl.14. 

Kafé Färg & Form, tisdagar varannan vecka  

kl.17. 

Åsgarns kyrkliga arbetskrets, tisdagar 

varannan vecka kl.13.30. 
 

Kulturluncher 
Måndagarna 29 januari, 26 februari och  
26 mars kl. 13.30 i Åsgarn 
”Fordon på Folkarevägar” med Per-Arne Johansson är 

program i januari.  

    Anmälan senast torsdagen före till Ruth Lindgren 

tel. 310 39 eller Gunvor Westlin tel. 306 06. 
Arr: Bygdegårdsföreningen o Studieförbundet Vuxenskolan   


