Ett hus för
möjligheter

Varje besök
blir en fest!

Så här ser det ut när vi lyfter på taket till Allas Hus.
På plan 1 finns det perfekta utrymmen för den stora
samlingen, det lilla mötet samt ett fullutrustat kök
och på plan 2 rum för utbildningar och kurser.

Stöd vårt arbete och bli medlem i Borgunda
Bygdegårdsförening. Årsavgiften är 200 kr/familj
eller 100 kr/person. Betala till Bg: 5494-9979.
Kom ihåg alla namn och adress på inbetalningen.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev på allashus.se

PROGRAM

2020
ALLAS HUS
BORGUNDA

allas
hus
BÔR N A
Miljön och lokalerna i Allas Hus passar lika bra för
högtidsstunder och fester för ett lite mindre sällskap
som för ett sällskap som abonnerar hela huset. Vi
vågar lova riktigt minnesvärda stunder, både för dig
och dina gäster, oavsett årstid och storlek på sällskap.
Välkommen med förfrågningar.

allas
hus
BÔR N A

www.allashus.se
Facebook: fb.com/allas-hus-i-borna
Dalavägen 11, Borgunda/Skövde
Bokningstelefon 072-425 18 84
allashusiborna@gmail.com

www.allashus.se

MARS

AU G U S T I

S:T PATRICK’S DAY

GLASSFESTIVAL

Lördag 14 mars kl. 19:00 Anmälan krävs

Lördag 22 augusti

Firandet av S:t Patrick’s Day har blivit en ny tradition i Allas
Hus. Kom och ha en trevlig kväll med Irländskt tema.

Här får du chansen att frossa i allt som har med glass att
göra – prova nya smaker och ta del av spännande hemtillverkade blandningar.

VÅRSALONG
Öppen vårsalong där intresserade är välkomna att ställa ut.

SEPTEMBER

VÅRKONSERT MED KÖREN DISSONANS

Fredag–söndag 25–27 september

Lördag 21–onsdag 24 mars

Söndag 29 mars kl. 16:00

Här presenterar vi ett axplock av aktiviteter som
arrangeras av eller i samarbete med Borgunda
Bygdegårdsförening. Mer information om varje
aktivitet finns på Facebook, vår hemsida och i
våra nyhetsbrev. Håll utkik på vår webbplats för
fler aktiviteter. Se www.allashus.se

Dissonans kommer att sjunga låtar av Björn Ulvaeus och
Benny Andersson. Det blir körsång och allsång.

APRIL
TRATTGRAMMOFONDISCO
MED ERIK ASK-UPMARK

Lördag 4 april kl. 19:00. Anmälan krävs
Ett fängslande musikföredrag rakt ur jazzens & schlagerns
guldålder - för alla som älskar medryckande musik kryddat
med mycket nostalgi och en nypa historia!

JA N UA R I

RUNDVANDRING I BORGUNDA GAMLA BY

AFTERNOON TEA

Rundvandring i Borgunda Gamla By med Arne Johansson
som guidar och visar var den gamla Borgunda-byn låg.

Söndag 26 januari. Två sittningar kl. 15:00 och 16:30.
Anmälan krävs.

Onsdag 22 april kl. 18:00

MEKELSMÄSS KONSTNATTA
Skördefest på Falbygden och Konstnatten. Aktuella utställare
i Allas Hus där förtäring och fika finns att tillgå.

O K TO B E R
CUCINA VERA ITALIANA (ITALIENSK AFTON).

Lördag 10 oktober
En afton med Italien i fokus
SPÖKVANDRING

Lördag 24 oktober
När mörkret sänker sig väntar alla spännande historier och
människor otåligt på att få träda fram ur skuggorna... en del
gamla, en del nya...

N OV E M B E R
FARS DAGS-FIRANDE

Söndag 8 november

Förgyll en eftermiddag med den engelska traditionen med en
stor kanna te, några pratsugna vänner och goda tillbehör.

MAJ

F E B R UA R I

Söndag 10 maj kl. 08:00–10:00

TRADITIONELL JULMARKNAD

BF Billingens Vandrarklubb anordnar en 1-milavandring med
utgångspunkt från Allas Hus i Borgunda. Vandringen kan
med fördel avslutas med ett gott förmiddagsfika i Allas Hus.

Välkomna till Borgundas populära JULMARKNAD!
Båda våningarna i vårt vackra Allas Hus fylls med knallar.

CHAMPAGNEPROVNING

Lördag 1 februari kl. 17:00. Anmälan krävs.
En inspirerande champagneprovning innehållande champagnens spännande historia, druvsorter, jordmån, klimat, blandningen av vinet, jäsningsprocesserna och lagringen.
MINNS DU SÅNGEN

Söndag 9 februari kl. 16:00
Minns du sången med Anders Jaktlund återkommer 2020.
Anders och Karin Jaktlund med vänner kommer och sjunger
för och med oss under trevliga former.

1-MILAVANDRING

MORS DAG

Söndag 31 maj kl. 13:00 – 17:00
Mors Dags-firande med vår fantasiska tårtbuffé.

JUNI
NATIONALDAGSFIRANDE

Lördag 6 juni kl 15:00
Familjeaktiviteter vid och runt Allas Hus.

Kom och fira Far med familjen och vänner i Allas Hus.

Söndag 22 november

DECEMBER
GLÖGGMINGEL/AFTER WORK

Fredag 11 december
Varmt välkomna till After Work i Allas Hus. Vi träffas för
mingel, lättare tilltugg och glögg.
NYÅRSFEST

Tisdag 31 december
Kom och fira in det nya 2021 med oss i Allas Hus och bli
en del av den nya traditionen.

