
Höstdans inne!
Lördag 31, oktober kl. 20 i bygdegården
Härliga Heartbreakers, som vi dansar till på mid-
sommardagen, kommer till oss även i Allhelgona.
Välkommen just du - och dina vänner - till en
helkväll inne i bygdegården. Entr6: 100 kr.
kl. 20 Baren öppnar
kl. 21-01 Dans till Heartbreakers
Ar r : By g de g år dsfc) r e nin g e n

Glada möten
Kaf6 Färg & Form
Tisdagar kI.18.00, varannan vecka, startade 8 sept.
Öppna möten kring konsthantverk och slöjd.
Gubbkaf6
Tisdagar kl.1 4.00, varannan vecka, start 22 sept.
Ås garns kyrkliga arbetskrets
Tisdag 29 sept. kl. 13.30 i Kolarbo skola. Senare i
höst i Åsgarns bygdegård. Varannan vecka.
Gymnastik Rlta måndagar kI.19.
Ledare: Laila Danielsson. Kom, bara kom!
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Nyinflyttade
Flera nya grannat har flyttat in i byarna i Åsgarns-
dalen. Vi i bygdegårdsföreningen hälsar er alla
varmt välkomna! Välkomna till oss - och välkomna
till våra aktiviteter. Välkomna med nya idöer om
vad vi kan göra tillsammans.

Bygdegårdsföreningen är också lokal utvecklings-
grupp.Vi siktar på öppet möte om nya initiativ och
nya EU-pengar någon gång i början av november.
Håll utkik på vår hemsida www.asgarn.se

Kulturluncher
Måndag 28 september kl. 73.30
Maud och Göran Lindblå sjunger visor.
Måndag 26 oktober kl. 13.30
Carl Larsson i By och hans mustiga noveller görs
levande av Inger M Eriksson och Lars Östlund.
Måndag 30 november kl. 13.30
Sjöviks folkhögskoleelever sjunger i stämmor och
Serej presenterar lunch med fiirsmak av julen.

Anmälan senast torsdagen fore lunchen till
Gunvor Westlin, tel. 30606, eller Lindgrens, 31039.
Arr: Bygdegårdsftireningen och SV

Friteatern
Tisdag 20 oktober kl. 19.00 i Äsgarn
"Har tåget gått, eller..." är titeln på Friteaterns nya
pjäs. Många kan minnas den fria teatergruppen som
turnerar land och rike kring med rolig teater, på fullt
allvar. Nu blir det musikaliskt drömdrama.

Varmt välkomna till teater, kaffe och gemenskap!
Entr6:Vuxen 220l<r,pensionär 200 kr, ung 180 kr.
Boka gärna biljett i ft)rväg, Ruth Lindgren t. 31039.
Arr : Bygdegårdsföreningen, teaterjt)reningen och SV

Mer kultur
Lördag 26 september kl. 14.00 i Åsgarn
"Stor konsert med Lilla kören och Bengt Kyllinge".
Kaffe serveras av bygde gårdsforeningen.
Arr: ABF med stöd av Stora Enso

Lördag 2L november kl. 10-14 i Äsgarn
Vackert hantverk, god lunch och fin gemenskap när
synskadade från Dalarna bjuder till julmarknad.


