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                Ottos hus. Målning från Kolarbo av Per-Inge Isheden. 
Per-Inge Isheden 
Påskens alla dagar, kl. 11-17 
Påskens konstrunda förvandlar bygdegården till 
konsthall, där Per-Inge Isheden visar måleri. Han 
har rottrådar i byn Kolarbo och är sedan många år 
etablerad konstnär i Stockholm. I år ställer han ut i 
bland annat EuropArtFair i Amsterdam.  
    Välkommen att möta Per-Inge Isheden och hans 
måleri i Åsgarns bygdegård: Långfredag, påskafton, 
påskdag och annandag, varje dag kl. 11-17. 
    Margareta Lindman, uppvuxen i Lycka, ställer 
samtidigt ut i Bygdegården Jubel, Sjövik. Öppet 
också hos konstnärerna Meg Ersbacken, Pontus 
Ersbacken och Anna Linnea Liljeholm i Lilla Dicka.  
Arr: Bygdegårdsföreningen och Konstrundan 

Ny ordförande  
Leif Ekström, Västansjö, valdes till ny ordförande i 
vår bygdegårdsförening och helt ny i styrelsen blev 
Marit Landegren, Västansjö och Sollentuna.    
    Årsmötet riktade varmt tack till mig, som nu efter 
tjugofem år som ordförande skriver mitt sista blad, 
Åsgarnsbladet nr 132. Ordförandens roll är att leda 
laget. Mycket har vi åstadkommit tillsammans – 
inom kultur, moderna IT-satsningar, bygdeutveck-
ling, miljöarbete och annat. Min tur att tacka alla! 

Påskmarknad 
Lördag 13 april kl. 10-14 i bygdegården  
Härligt påskpynt, konsthantverk, lunch, kaffe och 
goda samtal utlovas vid Synskadades påskmarknad 
som traditionsenligt hålls i Åsgarn.  
Arr: Synskadade slöjdare i Dalarna 

Trädgårdskväll 
Tisdag 14 maj kl. 19.00 i bygdegården  
Annika Larsdotter dukar upp sommarblommor, 
visar bilder och berättar om både blommor och 
köksväxter inför odlingssäsongen.  
Arr: Bygdegårdsföreningen och SV 
 

 
                Till Åsgarn igen: Bengt Kyllinge och Cecilia Kyllinge.   

Teatershow  
Fredag 5 april kl. 19.00 i bygdegården  
Med humor, insikt och storartade talanger skildrar 
Bengt Kyllinge och Cecilia Kyllinge människans 
längtan att finna den rätta vännen. Om drömmar, 
krogkultur och manligt/kvinnligt sätt att tala…  
    Föreställningen ”Än du då?” bjuder sång, musik, 
stand up och dramatik. Entré: 150 kr. Kaffe.  
Arr: Humor, Musik & Allvar och bygdegårdsföreningen 
 

Inför sommaren: Paviljongen byggs och vi 
prövar den på midsommardagens dans…  


