
Äs garr'sexpress
Söndag 23 februad
Åsgarnsexpressen på skidor gär pä gamla banvallen
Fors - Åsgarn. Start vid Fors IP kl. 10.00- I 1.00.
Avgift: 20 kr.
Frågesport längs' spåret. I bygdegården väntar
semlor och fina priser. Varmt välkommen!
Arr : Bygdegårdsföreningen oc h Fors IK.

Barnaktiviteter
Lördag 22 febrwari kl. 11.00 i bygdegården
Bygdegården tillhör även barnen! Alla unga familjer
- och andra intresserade - välkomnas till iddmöte
om nya aktiviteter ftir både små barn och skolbarn.
Fors Femte Filmfes tiv al 26-28 februari
Unga leder unga på filmfestival med spännande
övernattning. 7 år och äldre ftjrsta dygnet, därefter
l1 år och äldre. Mer information via Karin Perers.
Arr: Åsgarns bygdegårdsforening, Bygdegården Fors
Folkets Hus, MissionslErkan och Svenska lqrkan.t..ArsmOte
Söndag 9 mars kl. 15.00 i bygdegården
Bygdegårdsföreningens eget årsmöte. Presentation
av det stora arbetet fiir "Besöksmål Åsgarn", som
erhåller stöd från EU vialeader Nedre Dalälven.

Varmt välkommen med dina id6er! Valberedning
är Christina Eklund, Roland Bojfqlt, Christer Ring.
Arr: Bygdegårdsföreningen och SV.

Skogsturismär tema for LRFs kväll hos Muddus i
Kolarbo, torsdag 6 mars kl. 18.30. Allqv(ilkomna!
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Kulturluncher
Måndag 24 februan kl. ilt.30
Allsång med Kickan Anderses
Måndag 31mars kl. 13.30

Minnenas melodier
Bengt Fredriksson, sång, Hans Lundh, dragspel, och
Rune Johansson, berättare.
God mat från Restaurang Serej. Anmälan senast
torsdagen före till tel. 306 06 eller 3 l0 10.
Arr: Bygdegårdsforeningen och SV.

Indrahrartetten
Lördag 5 april kl. 16.00 i bygdegården
Avesta kammarmusikförening och vi i Åsgarn tar
djänt, gemensamt initiativ: En av Sveriges främsta
stråkkvartetter gästar bygdegården med härlig, över-
raskande musik."Klangerna i centrum" "den
ultimata frrförelsen", skriver en tidning.
Indrakvartetten turnerar över hela världen, hörs i
radio och TV. Entr6: 150 k fiir vuxna, friu for unga.
Arr: Föreningarnq och SV med stöd av Leqder.

Pubafton
Långfredag 18 apdl kl. 20 i bygdegården
Efter succdn i {ol påsk, inbjuder vi till ny Pubafton i
Åsgarn. Alla medlemmar, alla hemvändare, alla
våra vänner välkomnas till en helkväll med trubadur
Peter Eriksson. Glada samspråk, dans, mycket mer!
Arr : BygdegårdsJöreningen

Äterkommande: Gymnastik, måndagar kl. 19.

Symöte, tisdagar kl. 13.30, jämna veckor.
Gubbkaf6, tisdagar kl. 14, ojämna veckor.
Kafd Färg & Form, tisdagar kl. 18, ojämna veckor.
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