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Åsgarnsbladet  

Medlemsblad i Åsgarns bygdegårdsförening. Nr 2 år 2021. Årg. 28.  Ansvarig: Leif Ekström 
 

Under tiden Coronaepidemin pågår följer vi fortfarande Folkhälsomyndighetens direktiv. Direktiven just nu är att man 

”öppnar upp” för gemenskap och arrangemang utan några övriga regler. Bygdegården följer dessa direktiv men 

manar fortfarande till att man skall hålla hygien och avstånd. Vid symtom om sjukdom bör man inte närvara på några 

av Bygdegårdens evenemang. För övrigt är alla Varmt välkomna.  

 

 Jullunch, Måndag 29 November, kl. 13.30 – c:a 15.30 

Välkommen till årets traditionella ”jullunch” från Ser Ej med underhållning av Helen Thunberg och 

barnkören. Kostnad 250 kr/person. Varmt välkomna! 

Anälan till lunchen görs till Ruth Lindgren, tel 070 261 35 23, Gunvor Westlin, tel 0226 306 06 

alternamtivt 076 795 12 29 eller Maggan Eriksson tel 070 796 43 21. OBS! Anmälan senast tisdag 23 

november. 

Kvällsunderhållning ”Frukostklubben” med Cecilia Kyllinge 

Fredag 3 december, kl. 19.00 och framåt, bjuder Bygdegården in till en musikkväll med Cecilia 

Kyllinge med flera. Kaffe/Te med smörgås serveras i paus.  Allt detta till en kostnad av 200:- kronor. 

Anmälan görs till Maggan Eriksson tel 070 796 43 21. 

Senast Tisdag 30 November skall anmälan vara inne.  

 

Marschaller 

Som traditionen påbjuder tänder vi våra marschaller längs vägarna runt Åsgarnsdalen på julafton och 

nyårsafton kl. 17.00. 

 

Uppstart återkommande evenemang för 2022 

    Gymnastik     Måndag 10 Januari, kl. 19.00 

    Gubbcafé            Tisdag 18 Januari, kl. 14.00 

    Café Färg o Form           Tisdag 18 Januari, kl. 17.00 

    Åsgarns Kyrkliga Arbetskrets                 Tisdag 08 Februari, kl. 14.00 

För mer information om dagar och tider, vem man kontaktar m.m, se hemsidan 

 

Kommande barn och ungdomsverksamhet 

Malin Eriksson Segerström är från och med i höst ansvarig för kommande barn och 

ungdomsverksamhet i Åsgarns Bygdegårdsförenings regi. Mer info om aktiviteter kommer på 

Hemsida, Facebook och Instagram. 

 

Påminnelse om Åsgarnsbladet som mail 

I ett tidigare utskick har vi efterfrågat vilka som vill ha Åsgarnsbladet som mail. Med tanke på dyrare 

portokostnader är detta en ganska betydande utgift för Bygdegården. Vi ser gärna att ni skickar ett 

mail till vår ordförande, Leif Ekström, leif.ekstrom@bahnhof.se, och meddelar hur ni ser på detta 

önskemål. 

                 

Åsgarns Bygdegård önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År! 
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