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Gudstjänst i Åsens kapell

HEJ PÅER!
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September 2018

Söndagen den 14 oktober

Det var nära att det.
inte blev något
Åsen-Nytt den här
månaden. Ingn bidrllg
hade kommit in och
dagarna gick.
Men - nu har vi fått ett
par bidrag som gör att
det. blir ett blad

Kl. 16.00 med Inga Persson
och Mait Thoäng.
Vid bnm,n I Knutstu,an, Asd/1!

Därefter skördeauktion i

TOl'Sd•fen du, 18/10 k/•18·30

Knutstugan.

$..>nna ~ d >Mir MCMr o..."'h tuiram11 om vold hon l()r I S~ nltn.

VÄLKOMMEN!

Gun Oluon och m&• Pttuon w,fon,wta r om Sl-.llT
- ~s.k• t.Vfbin I uU1ndtt.

trots allt.

Ni vet. väl att det är
helt gratis att annonsera i Åsen-Nytt.. Det
behöver inte nödvändigvis vara en nyhet
utan det kan vara en
anekdot, en rolig historia, något upplevt.
grattishälsningar,
tackannons mm.
Här kommer ett TACK!
Jag (och jag tror att
hela Åsens by är med
på det) vill passa på att.
tacka familjen Berghmd - Zetterman och
, Hotell Älvdalen för att
Åsenbadet höll öppet i
somras. Vi hoppas
såklart att bybor och
besökare får möjlighet
att bada, sola, fika och
umgås vid Asens pärla
även nästa år.
/Ing-Marie Bergman

Välkomna!
I

I·------ --------------------,
Åsen-Nytt på Facebook
Från och med den här månaden finns Åsen-Nytt även på
Facebook. Vi fort.sätter självklart att dela ut bladet även i brevlådorna, men vi tror att fler bidrag kan komma in via kanalen Facebook, där många åsenbor faktiskt finns.
Vi förbehåller oss rätten att publicera inkomna iclägg på Ås~nNytts Facebooksida även i papperstidningen.
Ni hittar sidan genom att söka på Asen-Nytt.
Hjärtligt välkomna att bidra till en levande bysida där vi kan
dela information och nyheter och lägga upp fina bilder.

BIDRAG TILL ÅSEN-NYTT
Nästa Åsen-Nytt utkommer i slutet av oktober .
Vill du få in material i bladet kan du lämna det i brevlådan
till Brunnmyrvägen 18 eller maila till:
ing-marie .bergma n@telia.com
(~1:>n ast 25 oktober)

KLURINGEN nr 9 2018

Här nedan finns ett litet korsord att lösa. Gnugga geniknölarna och
lämna lösningen till Anders Bergman, anders._bergman@telia.com,
senast 15/10 2018. En vinnare utses, som belönas med en trisslott .
Lösning och vinnare publiceras i nästa nummer av Åsen-Nytt.

Vågrätt
1. Slagträna

2. Fiska

3. Hjulpinnen
4. Så tidigt
5. Omvänd idrottsplats
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Lodrätt
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1. Aniara

4

2. Stater

5

3. Ilska

4. Håller fälgen på plats
5. Namn på kvinna
Vinnare i Kluringen

nr 8 2018 blev Astrid Danielsson, Asen, som belönas med en

trisslott.
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Lösning på Kluringen nr 81 Åsen-Nytt nr 8 2.018
V~gratt

~

l. Är ~J •.-år kuns

! , Bergsknalle

2 Ciorn ut,aa ungdc-m
j Kan f ,nnas •Jtd gta.:,u

z. Sorter

4 AvooJ1

4. I a~t

~

F·~Hengre_1

:;, VIIJ"
5. Ut m an ad

4

5

