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Midsomrrr'ard"g Somrr.arresara
Lötdag 2l|uttr ld. 19.30 i Äsgam
H?irliga The Heartbreakers spelar upp till dans på
banan i Åsgarn på midsommardagen.

Heta grillar väntar fran kl. 19.30. Dans kl. 2l-M.
Alla medlemmar och alla vara viinner åir välkomna
till en enasLående fest, som brukar samla vuxna i
alla generationer. Bar i bygdegårdsköket.

OBS: Välkommen kl. 11 ftir att stiilla i ordning!
Arr : By gde g år dsfor eningen

Avesta Art
Tisdag 24 iunn kl. 18.00 i Avesta
Välkommen till bygdegårdsftireningens egen kväll
med guidad konstvisning, kaffe och gemenskap.
Arr: Bygdegårds/breningen och SV.

Lilla salen
Föreningen behöver hiiilp att renovera!
Lilla salen iir bygdegårdens hjärta, d2ir många fina
möten hålls. I sommar ska vi renovera den. Vi köper
golvarbeten av professionella och hoppas på ideella
som vill t{älpas åt att måla och tapetsera.

Hör av dig till karin@perers.se, tel. 070 5680830.

Inger Hendel, t. 31016, samlar vinster till lotteri.

Äsgarns Marknad Lördag 9 augusti kl. 10.30

Vi behöver varamänga som hjälps åt! Hör av dig till
Ruth Lindgren,1.31039, Gunvor Westlin, t. 30606.

Muddus Hiortron - Kolarbo Gård
Öppet 2516-1018 onsdag-söndag kl. 11-17.
Pubkväll lördag 26 }uJikl. 19.00-00.30.

Onsdag 73 iuh till Iiivstabruk
Lövstabruk i Uppland är en enastående välbevarad
anläggning från 1600-talet med intressanta hus och
vackra parker. Guidad rundtur med buss, sedan

visning av herrgården, lunch och egna strövtåg.
Avresa kl. 08.00 från Avesta, kl. 08.30 Åsgarn.

Reseledare är som vanligt AM Perers. Pris: Cirka
400 kr inkl. resa, guide, formiddagskaffe, fin lunch.
Anmälan till AM Perers, tel. 310 10.
Arr : Bygdegårdsföreningen, Konst/breningen och SV.

Siöar runt
Söndag 27 fi:ir kl. 12.00 på Dalagård
Vandringsleden runt Västanbergs Dammsjö och
sjön Kiirven Zir iordningstiilld. Vi möts i det nya
stora växthuset på Dalagärd, bjuds på varmkorv och
njuter sedan av blomsterprakt eller strandpromenad.

Varmt välkommen! Kom, bara kom.
An: Bygdegårdsföreningen och SV.

Rarnen!
J4 flera unga familjer i Äsgamsdalen vill starta ny
barnverksamhet, både inne i bygdegården och ute i
det fria. Niklas Persson i Lycka ?ir en fiirälder som
gä*na ar med och arrangerar. Hör av er till Niklas
fiir fortsatt planering, tel. 070 386 41 04.

Sommaren bjuder många möjligheter! Inom ram
ftir det EU-finansierade proj ektet Besöksmål Äsgarn
ska badet vid Nickarvs Äbron rustas till ett trevligt
bad ftir just bygdens människor - ej annonserat i
turistinformation. Glad sommad


