
 

 

Skuld och Gröna skogar 

Sommar och allsång hör ihop, så kom och delta i något unikt! Världens första 

allsångsdeckare som dessutom har världspremiär på Sjöängen!  

Föreställningen är en helknasig mordhistoria som utspelar sig på 50-talet i Sverige 

men det handlar också om att tillsammans med artisterna klämma i för kung och 

fosterland - och sjunga allsång! Intrigen är skriven av Monica Forsberg och Peter 

Flack. I ensemblen ingår även en synnerligen brottsbenägen orkester. 

Medverkande artister: 

Hasse"Kvinnaböske" Andersson 

Peter Flack, Monica Forsberg 

Marie Kühler 

Peter Kjellström 

Amanda Flack  

Lördagen den 30 juni kl. 19.00 i Sjöängen 

 

Kolmilegruppen med Göran, Kent, Karl-Oskar och Roger. 

Kolmilan -  verksamheten lämnas över till en kolmilegrupp inom 

bygdelaget.  Finns det tillräckligt många som tycker att det är 

intressant och roligt att jobba med milor, så blir det en 

fortsättning.   

Kontakta Göran 0583–62024, Kent 070–6208134 för mer info. 

 

 

Kontakt: Göran 0583–62024 för mer info 

RÖA BROA 
Röa broa och vandringslederna är uppskattade av många – vi 

satsar på att hålla lederna i bra skick!  2017 byttes de gamla 

informationsskyltarna ut. Informationen har uppdaterats 

samtidigt  som gamla kartor har lagts till som visar hur det såg ut 

för 70 år sedan. 

Kontakt för mer info: Börje, 070-334 8018 

 

 

Lära mer om… 

Internet, sociala medier, swish, fast/mobilt bank-id 

Hur kan vi bli mera oberoende i en sårbar värld? 

Solenergi i liten skala, Hur ladda mobilen, lyssna på radion när elen 

försvinner. Vi på landet är duktiga på att klara oss själva, men vi 

kan bli ännu bättre! 

Vi skulle kunna ha någon typ av månadsträffar kring olika ämnen. 

Det är bra att ha ett forum där man kan lära av varandra.   

Vill du, så gör vi något! Hör av dig 

 

 
Grunden för bygdelaget har varit att skapa gemenskap i bygden, 

att hålla gamla kunskaper vid liv men också skapa en framtid -  

detta kommer vi att fortsätta att jobba för!  

 

 

 

Norra Aspamarkens bygdelag Program 2018 



April 
Väder och vind styr över när vi ska gå ut på vandringslederna eller riva milan. 

Vandringslederna  

Fredag-lördag 13–14 april så planerar vi att gå ut på Långsjö- och 

Luffaboleden 

Samling vid Röa Broa kl. 9 ta med eget fika samt handverktyg  

Luffaboleden – ring Börje samordnar 070-334 8018 

Långsjöleden – Berit och Göran samordnar. Ring 0583–62024 

Milans rivning – Kent sammankallar när det är dags. 

Maj  

Torsdag den 31 maj kl 14. Möter vi våren i Långstorp: 

 Börje hälsar oss välkomna till ett vårligt Långstorp med påskliljor och gullvivor. 

Har vi tur så gal göken. Ta med fikakorg. Eldplats finns om du vill grilla. 

 

Juni 

Lördag, 30 juni, kl. 19.00 en spännande kväll på Sjöängen 

Skuld och Gröna skogar 
Sommar och allsång hör ihop, så kom och delta i något unikt! Världens första 

allsångsdeckare som dessutom har världspremiär på Sjöängen!  

2 timmar + 20 min. paus. Anmälan senast den 28 februari genom att  

 anmälningsavgift 100 kr sätts in på bygdelagets plusgiro   

 

 

 

 

 

Juli 

1 juli,  Fagertärnsdagen.  

 Kl. 13.00 vandring runt sjön med John-Ivar i täten 

 kl. 14.00 Olshammarsgårdens grillbuffé.  

Augusti 

18 augusti, Kräftkalas. Tid och plats ännu ej bestämt. 

Anmälan till Anita 0583-62025 senast den 15 augusti 

September 

Förslag  

30 september, söndag kl. 13.00 Samling vid kolbotten vid  Lilla 

Kampetorp – en härlig kolbulledag 

 Ta med familj, vänner och bekanta. Vi steker kolbullar och fikar och umgås. 

 

December 

15 december, lördag, kl. 17. Julbord i Åboholm.   

Anmälan senast den 5 december till Anita eller Berit 

 

 

Norra Aspamarkens bygdelag plusgiro 753 69-9   

För aktuell information se hemsidan www.norraaspamarken.se 

eller ring någon i styrelsen 

Ordförande: Anita Karlsson, 070-5499 665, O583-62025 

Kassör: Berit Karlsson: 0583–62024 

Lederna: Börje Orrvik 070-3348 018 

 

Den som önskar  

kan få ett påminnelse -SMS 

om vad som är på gång.  Då 

behöver vi ditt mobilnummer 

 

 

 

http://www.norraaspamarken.se/

