Kolmilegruppen med Göran, Kent, Karl-Oskar och Roger.
Kolmilan – verksamheten vid milan sköts av 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.

Norra Aspamarkens bygdelag
Program 2020

RÖA BROA
En uppskattad rastplats och en utgångsplats för geocachare – hel
året om. Det finns geocachar på båda lederna.
Kontakt: Göran 0583–62024 för mer info

Ta med

Lär känna bygden/berätta vad du vet!
Jag håller på att lägga in information om gårdarna i Askersunds
landsförsamling – och börjar förstås med Norra Aspamarken. Jag
behöver din hjälp! Bygdelaget hoppas kunna göra en liten
sammanställning över gårdarna i området. ”Norra Aspamarken
2020”
Jag hoppas att du hör av dig. /Anita

”Norra Aspamarken2020”

070-5499 665 eller anikar@telia.com
Ett litet projekt för att göra en berättelse om vem som bor var idag, vilka gårdar finns –
vad har hänt under bygdelagets 25 år. Vi hoppas att alla vill vara med! Det här är första
steget

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!
1.

Gå ut på farstutrappan 1 maj - ta en fin bild på dit hus/gård

Februari
Fredag 28 årsmöte kl. 1800 i Åboholm

Juli
5 juli Fagertärnsdagen.
Kl. 13.00 vandring runt sjön med John-Ivar i täten

April Vandringsleder och mila
Fredag-lördag 2 - 3 april planerar vi att gå ut och göra den vanliga
framkomlighetskontrollen på Långsjö- och Luffabolederna.
Samling vid Röa Broa kl. 9
Ta med eget fika samt handverktyg. Målarfärg finns.
Vecka 16, milan rivs när vädret så tillåter
Kent sammankallar när det är dags.

kl. 14.00 Olshammarsgårdens grillbuffé.

September
20 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

Oktober

Maj

Utflykt någonstans? Teaterbesök?

Lördagen 23 maj kl. 15.00 möter vi sommaren (?) vid Skiren
Vi ses hos Kent och Marianne i Nytorp.
Ta med dig fikakorg

Vi får se vad som erbjuds på Sjöängen i höst? Eller ta Ehns buss

Juni – Promenad vid Koklämman

December

Söndagen den 7 juni kl. 15.00.
Koklämman – vi går i Hugos fotspår på gamla landsvägen.
Finns ett 30-tal benämningar på olika platser utmed gamla
landsvägen från Getaryggen till Källdalen – koklämman är en.
Vi träffas vid Röa Broa för gemensam fikastund, där pratar vi
om Gamla landsvägen. Sen samåker vi till ”Masberget” för
vidare promenad
Samling vid Röa Bro kl. 15.00 för fika och samåkning

någonstans? Kom gärna med förslag

12 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, O583-620 25
Kassör: Berit Karlsson: 070-3018 264
Lederna: Börje Orrvik 070-3348 018

