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Allsårg
Söndag L7 nov. kl. 15.00
Allsångsunderhållning i bygde-
gården nu på söndag. Kickan
Anderses-Westlund glädj er oss !

Kaffe och gemenskap.
Arr: Bygdegårdsföreningen o SV.

Julköp
Lördag 16 nov. k1.10-14
Synskadade från hela Dalarna
kommer till Äsgarn med slöjd
och konsthantverk. Lunch och
kaffe serveras av Serej. Arr:
Syns kadade s ril<sfar bund Dalarna.

Ta't lugnt...
Lördag 23 november kl. L6 i Avesta Teater
Härlig föreställning "Ta't lugnt, ta en Toy",nostalgi
från I 9 5 O-taletmedS olveig Bergqvist-Larsson, Cecilia
Kyllinge och Olle Nyberg. An; SV.

Liusafton
Tisdag 3 december kl. 18.00 i Äsgarn
När mörkast här är på jorden, kommer Kristina Thelin
till vår bygdegård och presenterar ljus av olika slag
och ljushållare fijr vacker inredning.
Arr : By gdegårdsföreningen.

Nyrtaft2014
Gymnastik, alla måndagar kl. 19. Start 13 jan.

Gubbkaf6, tisdagar i ojämna veckor kl. 14,

start 14 januari.

Kaf6 Färg & Form, tisdagar i ojämna veckor
kl. 1 8, start l4januari.
Äsgatns lqyrkliga arbetskrets, tisdagar i
jämna veckor kl. 13.30, start 4 februari.

Kultuduncher
Måndag 25 november kl. 13.30 i Äsgarn
Måndagarna 27 ianuarir 24 febrwari och
24 rnarc kl. 13.30
Kulturprogram av skiftande slag, mat på buff6 från
Restaurang Serej, lotterier, goda samtal.
Anmälan senast torsdagen före, till AM Perers tel.
31010 eller Gunvor Westlin tel. 30606.
Arr : By gde går dsfö reninge n o Studieft rbundet Vuxenskal an

Hi älpas at
Ja, det är roligt när vi hjälps åt att ordna aktiviteter!
Hör av dig till oss i styrelsen. God jul! Gott nltt år!

Marschaller
Ett signum för vår bygd:
kI.17 tiinder vi marschaller

Rarnfest
Söndag 12 ianuari kl. 15 i Äsgarn
Alla barn och alla lekfulla \.uxna välkomnas till fest
med dans kring granen och tomtens allra sista besök
ftir säsongen.Om du vill hjälpa till med det praktiska,
kontakta Maria Lindberg i Nickarvet.

På julafton och nyårsafton
längs alla vägar.


