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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.

Medlemsbrev, medlemsavgift 2023.
Bifogat finner ni medlemsbrevet för 2023. Vänligen betala in medlemsavgiften före nyår.

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,
eller till Christer Ring, 070 6368023

SYNSKADADES MARKNAD, lördag 19 november
Nu är Synskadade slöjdare tillbaka med sin traditionella julmarknad.
Det har varit ett par konstiga år med pandemin som hindrade oss att genomföra marknaderna, men nu
är vi som sagt tillbaka!
Lördagen 19 november så finns vi i vackra Åsgarns bygdegård kl 10-14.
I utbudet finns textilier i stickat, virkat, tovat och vävt, bland alstren finns även dalahästar, ljus, bröd
och juldekorationer av skilda slag. Serej står för mat- och kaffeservering

INVIGNING, ny ”ramp” till ”hyttan”, 20 november
Klockan 13.00 Söndag 20 november inviger Maria Perers den nya ”rampen” till hyttruinen. Det bjuds
även på tipsrunda med frågor runt hyttan och bygdegården. 5 kaffepaket lottas ut bland samtliga
deltagare plus att de som erhållit 10 rätta svar belönas med 2 kaffepaket.
Kaffe med dopp serveras i stor salen i samband med utlottningen.

MÅNADSLUNCH, 28 november
Som vanligt planerar vi för novemberlunchen med temat ”jul”.
Kostnad 300:-, kan bli inställd på kort varsel på grund av coronaläget.
Anmälan senast måndag 21november till Gunvor Westlin, 0226 30606, 076 7951229 alt.
Ruth Lindgren 070 2613523.

Marschaller, julafton och nyårsafton.
Som vanligt i vintermörkret tänder vi marschaller längs vägarna i hela Åsgarnsdalen..
Julafton och nyårsafton tänder vi marschallerna klockan 17.00.

Uppstart av våren, 2023, återkommande evenemang.
Gymnastik;
Gubbcafé;
Cafe Färg o Form;

Måndag 9 januari kl 19.00-20.00. Varje måndag fram till sommaren.
Tisdag 17 januari, kl 14.00-16.15. Tisdagar udda veckor.
Tisdag 17 januari, kl 17.00 – 19.00. Tisdagar udda veckor.

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

Facebook: åsgarns bydegård

Instagram: asgarnsbygdegard

Vi syns även på vår annonstavla i Fors Pizzeria

