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HÖSTEN ÄR HÄR!
Augusti hann övergå i
september innan det
blev tid över för att producera nummer 8 av
Åsen-Nytt. September
är en månad då många
jobbar hårt med att
fylla frysar, skafferier
och jord.källare med
sylt, saft, bär, kött, potatis och svamp. Och
visst är det ändå bäst
med det vi själv har
producerat. Då vet vi
vilka ingredienserna är
och vi behöver inte vara
oroliga för att fä i oss
fiirgämnen, kemikalier,
E-ämnen, konserveringsmedel och andra
onaturliga ämnen.
Och på tal om ämnenvilka ämnen engagerar
dig så här i valtider? År
"' det kanske skola, vård,
trygghet, ekonomi,
landsbygdsfrågor eller
miljö? Viktigast av allt
är att du lyssnar till
ditt hjärta och litar på
din magkänsla.
Och du "Låt dina val spegla
dina drömmar och inte
dina rädslor" .
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Augusti 2018

TACK!
Härmed får Åsens SK rikta ett stort och varmt tack till alla som
ställde upp för klubben och hjälpte till vid Vasaloppskontrollen i
Mångsbodarna under Cykelvasans öppet spår, Cykelvasan,
illtravasan och Vasastafetten 2018.
Tack vare era berömvärda insatser, som ger ett viktigt
ekonomiskt tillskott till vår förening, kan vi hålla skidspår,
ishockeyplan och fotbollsplan i skick till glädje för barn,
ungdomar, Åsenbor, älvdalingar och övriga besökare
i vår vackra bygd.
Åsens SK

Fäbodutiård!
Alla är hjärtligt välkomna till en dagsutfärd till några av Åsens
fäbodar. Vi samlas 07.45 vid Åsens bystuga lördagen den 15 september 2018, så vi kan planera samåkning. Avfärd 08.00 till
Jölltjärn, Esum, Bredvad, Västerby och Stockholm
om tiden medger.
"'·
Medtag egen matsäck.

Välkomna!
Åsens Hembygds- och Släktforskningsförening

i·
BIDRAG TILL ÅSEN-NYTT
./

Nästa Åsen-Nytt utkommer i slutet
av september. Vill du få in material
i bladet kan du lämna det i brevlådan
till Brunnmyrvägen 18 eller maila
till:
ing-marie.bergman@telia.com
(senast 25 september)
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VITSIGT

Kanske avlyssnat mellan två Åsenbor.
- Vet du hur man enklast _p.ittar sina
bästa furor ute på skiftet?
- Nej, det vet jag då rakt inte.
- Jo ser du, det går bäst
me 'talldetektor.

Bidraget inlämnat av P ~ Stömne
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KLURINGEN nr 8 2018

Här nedan finns ett litet korsord att lösa . Gnugga geniknölarna och
lämna lösningen till Anders Bergman, anders._bergmon@telia.com,
senast 15/9_2018. En vinnare utses, som belönas med en trisslott.
Lösning och vinnare publiceras i nästa nummer av Åsen-Nytt.
Vågrätt

1 . Är ej vår kung
2. Gör nutida ungdom
3. Kan finnas vid glaciär

4. Avböjt
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5. Fyllerigrej

2
Lodrätt
/

3

1. Bergsknalle

4

2. Sorter

5

3. Vilja

4. Fäst
5. Utmattad
Vinnare i Klutingen nr 7 2018 blev Anders östg,en, Åsen, som belönas med en
trisslott.
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lösning på Kluringen nr 7 I Åsen•Nytt nr 7 2018
lodratt
1. Är lfvkJeoerg

l. Dundra

2. Finns långa ••d Loka

2. Har kan.ske barnen

3.Foretag grundat 1913

3 .Bikre

4 . Behå!l;;,rn.a

4. Sjct , socknen

5 .Gr elu~k guctom

5. Går på t'llå ben
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