
Åsgarnsbladet 
Medlemsblad i Åsgarns bygdegårdsförening. Nr1 år 2022 Årg. 29.  Ansvarig: Leif Ekström 

 

VILL NI VARA MED OCH ENGAGERA ER, ELLER STÖDJA ARBETET I ÅSGARNS BYGDEGÅRD. 

Gå gärna in på hemsidan, bli medlem eller maila ert intresse. 
 

Kallelse till Årsmöte i Åsgarns Bygdegård. Söndag 26 Mars, Kl. 15.00. 
Styrelsen hälsar alla varmt välkomna till årsmötet 2022 där vi även bjuder på kaffe med tilltugg. 

 Samtliga handlingar rörande årsmötet kan läsas och hämtas på hemsidan, www.asgarn.se,  

under fliken ”välkommen till åsgarns bygdegård/årsmöte 2022”.  
 

 Månadslunch, Måndag 11 April, kl. 13.30 – ca 15.30 
Serej står enligt traditionen för servering av mat och kaffe med bröd, Varmt välkomna! 

Anmälan till ovanstående lunch görs till Ruth Lindgren, tel 070 261 35 23 eller Gunvor Westlin, tel 

0226 306 06 alternativt 076 7951229. Anmälan senast Måndag 4 April. 
 

Loppis och Bagarstugebak 

 Lördag och Söndag, 7-8 Maj, Kl. 10.00 – 14.00.  
Ovanstående helg anordnas loppis på Paviljongen och i Kapellet. Laila bakar tunnbröd i bagarstugan. 

Ni kan även träffa och prata med Malin som informerar om hennes tankar och ideér om vår nya barn- 

och ungdomssatsning.  

Är ni även intresserad av att deltaga med försäljning, finns plats att hyra i Kapellet. Kostnaden för en 

plats med bord är 100:-/dag. Intresserad, slå en signal till Roland, 073 – 252 04 06. 
 

Metallåtervinning, Lördag och Söndag 7-8 Maj. 
I samarbete med CEAB Metall slår vi samma helg ett slag för miljön genom insamling av metall och  

järnskrot. CEAB Metall ställer ut ett antal containrar vid sidan av kapellet där ni kan slänga metall / 

järn / batterier. Samtidigt gör ni en insats för Åsgarn då eventuella intäkter går till bygdegården.  
 

Trädgårdskväll med Annika Larsdotter 
I maj kommer som traditionen påbjuder Annika Larsdotter och informerar om trädgård. 

Dag meddelas senare på våra sociala medier. 
 

Midsommardans 25 Juni 
Äntligen planerar vi nu återigen för vår populära midsommardagsdans med tända grillar. 

Program meddelas på våra sociala medier. 
 

Marknadsdag med auktion 13 augusti 
Vi planerar även för traditionella marknadsdag med auktion i augusti. 

Program meddelas på våra sociala medier. 
 

Följ oss på dessa länkar 
Hemsida: www.asgarn.se,  

    Facebook: åsgarns bydegård,   

 Instagram: asgarnsbygdegard  
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