
Masi ävlar
Söndag 5 oktober kl. 15.00 i Äsgarn
Bergslagsteatern i Avesta gör sin egen version av
"Masjävlar" - berättelsen om tre systrar som åter-
samlas i sin by i Dalama för att fira fars 70-årsdag.
En rad skådespelare framträder i Maria Bloms väl-
kända pjäs.

Varmt välkomna till teater, kaffe och gemenskap!
Boka gärha biljett i florväg, tel. 57315.
Arr: Bergslagsteatern i samverknn med bygdegårds-

föreningery.

Kultuduncher
Måndag 29 september kl. 13.30
Lars Östlund presenterar Folkärna i fotots barndom.
Bilder från cirka 1860-1890.
Måndag 27 oktober kl. 13.30
Ukulelegruppen ffån Horndal spelar sin musik.
Måndag 24 november kl. 13.30
Sjöviks folkhögskoleelever sjunger i stämmor och
Serej presenterar lunch med forsmak av julen.

Anmälan senast torsdagen före lunchen till
Gunvor Westlin, tel. 30606, eller AM Perers, 31010.
Arr; Bygdegårdsforeningen och SV.

Glada möten
Kaf6 Färg & Form
Tisdagar kI.18.00, varannan vecka, startade 9 sept.
Öppna möten kring konsthantverk och slöjd.
Gubbkaf6
Tisdagar kI.14.00, varannan vecka, staftade 9 sept.
Männens egen arena!
Äsgarns kyrkliga arbetskrets
Tisdag 30 sept. kl. 13.30 i Kolarbo skola och fr.o.m.
14 oktober i Äsgarns bygdegård. Varannan vecka.
Gymnastik
Alla måndagar kI.19.00 Ledare: Laila Danielsson.

Barnen!
Nystart för barnverksamhet, både inne i bygde-
gården och ute i det fria, många lördagar kl. 14.

Kontakta Niklas Persson, Lycka, tel. 070 386 41 04.
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Fredag 21 november kl. 19.00 i Äsgarn
Dalateatern kommer till oss med en ömsint komedi
om att hitta karleken - och om längtan efter gemen-
skap och sympati i en värld av isolation och ensam-
het.

"Först föds man ju" är skriven av Line Knutzon
och spelas av sex skådespelare.

Varmt välkomna till rolig afton! Boka gäma biljett
i forväg genom Ruth Lindgren, tel. 31039.
Arr : By gde går dsJöre n in ge n, Te at e rfore nin ge n oc h S V.

Fiberförening
Söndag 19 oktober kl. 15.00 i Äsgarn
Nya statsbidrag skapar förutsättningar för nya tag i
satsningen på marklagd fiber till våra byar. Därför
nytt informationsmöte. Janne Kvisth berättar om
arbetet som redan är i gång i södra Folkärna. Snabb,
säker fiber för data- och telekommunikation, TV,
m.m. gynnar alla. Alla varmt välkomna!
Arr : Ås garns dale ns Lands bygdsfibe r.


