
Åsgarn^y bladet
Böcker lockar
Lördag 14 februari i bygdegården
kl. l2-14 Alla!
kl. 14- I 6 Särskilt barnfamiljer.
Stora salen lockar med mysig bokhörna och massor
med böcker i "Dst iir väl ingen konst att läsa", en
spännande utställning fran Bygdegårdarnas Riksför-
bund. Bokkafö med pepparkakshj iirtan !

Visning av lilla salen, vackert renoverad med ny
salstapet. Arr: Bygdegårdsforeningen och SV.

Äs garnsexpress
Söndag 22 februai
Åsgarnsexpressen på skidor går på gamla banvallen
Fors - Åsgarn. Start vid Forslp [t q.oo-io.oo.
Avgift: 40 kr för vuxna, 20 kr for barn.

Frågesport. I bygdegården semlor och fina priser.
Varmt välkommen.l Mer info: www.asgarn.se
An: Bygdegårdsfareningen och Fors IK.

Konst i påsk
Varie dag3-6 april kl. Ll-17 l bygdegården
Maria Lindström, född i Vatebo i By, är årets gäst-
konstnär i påskens konstrunda. Maria iir en erkänd
och uppmärksammad konstnär. Kaffeservering.
Besök gäma även konstniirer i bl.a. Dicka och Fors.
Arr: Konstrundan i samverkan med vår förening och SV

Från www. marialindstrom. se
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Tant Blomma
Onsdag 1l mars kl. f9.00 i Äsgarn
"Tant Blomma" och "Rut och Ragnar" är roliga
titlar på vårens två pjäser, skrivna av Kristina Lugn.
Vi skrattar och ryser på en och samma gång, utlovar
Dalateatern. Boka biljett: Ruth Lindgren, tel. 31039.
Arr : D alate ate rn o c h by gde gårdsrt)reninge n.

Vikttga möten
Tisdag 10 mars kl. 18.30 i Fors Folkets hus
Så kan Fors centrum se ut! Avesta kommun presen-
terar silt lörslag. Diskussion.
Söndag 22 rnars kl. 15.00 i Äsgarn
Bygdegårdsföreningens eget årsmöte.

Kultuduncher
Måndag 23 februari kl. 13.30 i Åsgarn
Det var en gång en lcirare...
Program med Lars Levahn och en saxofon.
Måndag 30 mars kl. 13.30 i Åsgarn
"en ... strapatsfri Atlantfcird"
Lars Östlund visar bilder och berättar om Avesta-
sonen "Benson" Brinck och luftskeppet Hindenburg.

God mat från Restaurang Serej. Anmälan senast
torsdagen före till tel. 306 06 eller 310 10.
At: Bygdegårdsforeningen och SV.

Även Gubbkafö, Kafö Färg & Form, kyrklig krets...


