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

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

GRATTIS till ÅSGARNS BYGDEGÅRD 

och stort tack till Boverket och Avesta Kommun som har godkänt bidrag till borrning av bergvärme. 

I bidraget från Boverket ingår även installation av hörselslingor på Paviljongen. 
 

"Öppen Trädgård" hos Gerd Gustavsson i Mörtarbo. Torsdag 9 juni, kl 18-20. 
Gerd bjuder in till en kväll ute i sin trädgård, med grillning och kaffeservering. 

Välkomna. 
 

Midsommardans, Midsommardagen - Lördag 25 Juni, från 18.30 -> 
 Äntligen dags för vår trevliga midsommarfest igen. Ta med något gott att äta, grillarna är heta från kl 

18:30 och från  kl 21-01 är det dans i paviljongen till ”Inge Band”.  

Alla medlemmar med vänner är välkomna till en makalös fest som samlar vuxna i alla generationer. 

Dryck och korv finns att köpa. Entré 200 kr. 

OBS: Välkommen kl. 11 för att ställa i ordning bord o stolar. 

Arr: Bygdegårdsföreningen 
 

AVESTA ART med årets tema ÅRSTIDER, Tisdag 28 Juni 18.00. 

Tillsammans med Maria Perers besöker vi även i år Avesta Art med design, konst och industrihistoria. 

Guidad visning, kaffe och bulle. Vi möts vid Avesta Art, bruna vägskyltar från riksvägarna.  

Arr: Bygdegårdsföreningen 
 

Marknadsgata, loppis, bagarstuga, café, Lördag 13 augusti, 10.00 – 14.00 
I år bjuder vi in till marknad den 13 augusti med marknadsgata där ni bland annat kan handla 

blommor, grönsaker, korgar med mera. Vi har även loppis i Kapellet och på Paviljongen. Bagarstugan 

är som vanligt öppen för att köpa eller vara med och bakasitt eget tunnbröd. Givetvis finns det också 

kaffe, bullar, korv, läsk och hamburgare att förtära i cafét.  

Arr: Bygdegårdsföreningen 
 

BLUESKVÄLL och TROLLKARL 

Under hösten kommer vi att arrangera en kväll med bluesinriktning och en kväll med lite trolleri. 

 Mer information kommer. 

 

Uppstart av höstens återkommande evenemang. 

Gymnastik; Måndag 12 September 

Gubbcafé; Tisdag 13 September 

Färg o Form; Tisdag 13 September 

Åsgarns Kyrkliga Arbetskrets ; Tisdag 6 September 
 

Följ oss på dessa länkar  

Hemsida: www.asgarn.se 

 Facebook: åsgarns bydegård 

Instagram: asgarnsbygdegard 
Vi syns även på vår annonstavla i Fors Pizzeria. 

http://www.asgarn.se/
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