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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. 
 

 

Uppstart av höstens återkommande evenemang. 
Gymnastik;  Måndag 12 september, kl 19.00-20.00. Varje måndag t.o.m. 5 december. 

Gubbcafé;  Tisdag 13 september, kl 14.00-16.15. Tisdagar udda veckor. 

Cafe Färg o Form; Tisdag 13 september, kl 17.00 – 19.00. Tisdagar udda veckor. 

 

 

TROLLKARL Mr Udd, söndag 25 september kl. 14.00 
Vi välkomnar alla när vi nu startar upp vår barn/ungdomssatsning med att vi blir underhållna av 

trollkarlen MR Udd. Efter detta bjuds alla barn på korv med bröd och övriga på kaffe och kaka 

samtidigt som vi håller ”öppet hus” med samtal om vad ni vill ha i vår bygdegård för era barn och 

ungdomar. 
 

 

 MÅNADSLUNCHER, start i oktober 
Höstens luncher inleds med Måndag 31 oktober kl. 13.30, Pris 150:-.  

Anmälan senast måndag 24 oktober till Gunvor Westlin, 0226 30606, 076 7951229 alt. 

Ruth Lindgren 070 2613523. 

Vår lilla försmak på julen är bokad till 28 november. 
 

 

BLUESKVÄLL, lördag 12 november 
Den 12 november, kl. 19.30,  inbjuder bygdegården till en gemytlig afton i bluesens tecken med 

Christer Ring och Patrik Steen från Clas Yngströms Blue Devils som bjuder på blå toner och lite 

historia om bluesen. 

Entré 250 kr och i det ingår musik, mat och 1 valfri dryck ur vårt utbud. 

Anmälan senast måndag 7 november till Maggan på telefon, 070 7964321 
 

 

SYNSKADADES MARKNAD, lördag 19 november 
Även i år bjuder Synskadade i Avesta in till julmarknad i Åsgarns Bygdegård. 

 
 

ÅSGARNS BYGDEGÅRD fick återigen coronastöd för hösten 2021 

När det nu verkar som vardagen börjar bli som vanligt igen ser vi en stor efterfrågan på uthyrning av 

våra lokaler. Vi har därför köpt in 20 nya konferensbord att använda inne i stora salen vid bjudningar 

och dylika arrangemang. Det gör att vi nu har 40 likadana bord för 6 personer per bord.  

Bokningar sker som vanligt genom att kontakta Maggan på telefon, 070 796 43 21,  

 
 

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/


 


