
Allas Hus ett hus fullt av möjligheter
Notera att aktiviteter i detta programblad kan komma att stäl-
las in eller planeras om på grund av coronaläget som fortfarande 
kan komma att påverka oss. Senaste informationen om Borgunda 
Bygdegårdsförenings aktiviteter finns alltid att få via vårt nyhets-
brev, facebook eller hemsida på webben.

Vi i Borgunda Bygdegårdsförening vill passa på att tacka alla för 
en riktigt bra uppslutning runt våra aktiviteter under 2022. Självklart hoppas vi 
att ni besöker oss lika bra under 2023. Det är ju ni alla som gör bygdegårdsfören-
ingen till vad den är idag.  Är man sugen på att vara med och hjälpa till lite runt 
Allas Hus olika aktiviteter, så är man hjärtligt välkommen. Bara att höra av sig till 
oss, så bokar vi in er på något roligt.

Vill man hyra Allas Hus för olika event, gör man det lättast genom att besöka vår 
hemsida eller kontakta oss via bokningstelefonen. Värt att tänka på är att man 
som medlem får 20% rabatt, om man varit medlem minst 12 månader före hyres-
tillfället.

Stöd vårt arbete och bli medlem i Borgunda Bygdegårdsförening.

Årsavgiften är 200 Kr/familj eller 100 Kr/person. Betalning kan ske via:
Bankgiro: 5494-9979
Swish: 123 302 23 99
(skriv ditt namn på inbetalningen, så vet vi att du betalt.)

   Hemsida: allashus.se
   Mail: allashusiborna@gmail.com
   Bokningstelefon: 072-425 18 84
   Besöksadress: Dalavägen 11, 541 93 Skövde
 

 

Programblad 2023
Allas Hus i BÔRNA

Borgunda Bygdegårdsförening



Välkomna till Allas Hus i BÔRNA
Aktiviteter 2023 i Borgunda Bygdegårdsförenings regi

Januari
Torsdag 12/1 Stick- och Hantverkscafé   kl. 18:00 - 20:00
  Ta med ditt handarbete och kom till Allas Hus. Vi handarbetar med det vi vill.  
  Inspirerar varandra, pratar och tar en fika. Även du som inte handarbetar är  
  välkommen till en pratstund. Ingen anmälan ingen kostnad, bara kom och  
  umgås. (Kaffeservering)
Torsdag 26/1 Stick- och Hantverkscafé   kl. 18:00 - 20:00

Söndag  29/1 Arbetsdag i Allas Hus   kl. 10:00 - 14:00
  Vi samlas och kör en städ- och rensningsdag, Allas Hus bjuder på en 
  enklare förtäring och kaffe.
Februari
Torsdag 9/2 Stick- och Hantverkscafé   kl. 18:00 - 20:00

Söndag 12/2 Minns du sången  ?   kl. 16:00
  Anders Jaktlund med vänner underhåller oss med idel kända sånger.   
  (Kaffeservering)

Onsdag 15/2 Årsmöte Borgunda Bygdegårdsförening. kl. 19:00
  Bygdegårdsföreningen bjuder in medlemmar till årsmöte, förutom årsmöte 
  äter vi smörgåstårta och umgås.

Torsdag 23/2 Stick- och Hantverkscafé   kl. 18:00 - 20:00

Söndag 26/2 Afternoon Tea    kl. 15:00 - 18:00
  Ni inbjuds till den engelska traditionen, att förgylla en eftermiddag med en  
  stor kanna te. Med några pratsugna vänner och goda tillbehör.
Mars 
Söndag 5/3 Susanne Lind håller en barnföreställning kl.14:00 - 16:00
  Susanne Lind håller en workshop, lämplig för barn mellan 2-6 år.   
  Susanne är folkmusiker och musikhandledare och har i över 20 år producerat  
  och framfört konserter och barnföreställningar över hela landet.   
  (se https://www.fiolind.se) 

Torsdag 9/3 Stick- och Hantverkscafé   kl. 18:00-20:00

April 
Onsdag 19/4 Vandring i gamla Borgunda By   kl.18:00
  Arne Johansson tar återigen med oss på en vandring och visar 
  Borgunda Gamla By. (Samling i Allas Hus)

Söndag 23/4 Tipspromenad Brobacken  kl. 10:00 - 12:00
  Nu startar vi upp tipspromenadsäsongen, en gång i månaden fram till och med
  oktober.  Som vanligt serverar vi korv och bröd samt kaffe med fikabröd.

Maj  
Söndag 7/5 1 mila Vandring som utgår från Allas Hus
  BK Billingen VK anordnar 1-mils vandring, utgående från Allas Hus. 
  Servering av kaffe och smörgås efter promenaden.

Söndag 21/5 Tipspromenad Brobacken  kl. 10:00 - 12:00
 
Söndag 28/5 Mors dag med tårtbuffé   kl. 13:00 - 17:00
  Bjud mor på tårta i Allas Hus
Juni 
Tisdag 6/6 Nationaldagsfirande (familjedag)  kl. 10:00 - 14:00
  Vi firar Nationaldagen med lek ock skoj,  Hoppborg, Boule, Dart, 
  Fiskdamm, m.m. På utegrillen lägger vi hamburgare och inne har vi fika. 

Söndag 18/6 Tipspromenad Brobacken  kl. 10:00 - 12:00

Augusti 
Söndag 27/8 Tipspromenad Brobacken  kl. 10:00 - 12:00 
September 
Söndag 17/9 Tipspromenad Brobacken  kl. 10:00 - 12:00

Fredag 22/9 -  Konstnatta i Allas Hus
Söndag 24/9 Konstutställning i Allas Hus, (Kaffeservering)

Oktober
Lördag 7/10  Oktoberfest (pubafton)   kl. 18:00 - (sent)
  Vi gör som tyskarna och har en riktig skördefest med öl, korv, surkål och bröd.  
  Eller blir det en Italiensk afton med vin och pasta istället ?

Torsdag 19/10 Grynkorvens dag i Allas Hus. (Samarbete med LRF)
  LRF firar grynkorvens dag, LRF tilllagar och bjuder på grynkorv med potatis 
  mos. Här gäller föranmälan till LRF för att få deltaga.

Söndag 22/10 Tipspromenad Brobacken  kl. 10:00 - 12:00

Lördag 28/10 Spökvandring
  På årets spökvandring bjuder vi på skrämande upplevelser som aldrig förr.

November 
Söndagen 12/11 Fars Dag med smörgåstårta  kl. 12:00 - 16:00
  Vi fortsätter med förra årets succé. Bjud far på smörgåstårta.

Söndag 26 /11 Traditionell Julmarknad   kl. 11:00 - 16:00
  Sedvanlig försäljning med flertalet utställare. (Kaffeservering)

December 

Lördag 31/12 Nyårsfest


