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Vilket gensvar! 

Den 3 oktober starta
des Åsen-Nytt på Fa-
cebook och redan nu 
har sidan 309 med-

! 
j lemmar. Fantastiskt! 
I Det finns alltså ett 
I 
I 

behov av en sida för 
Åsens by där man kan 
delge varandra nyhet
er och dela informat

ion och bilder från 
vårt älskade Åsen. 
Kommer att plocka 

material från 
Facebooksidan till 

pappersversionen av 
tidningen. Viktigt är 
att alla Åsens invå-

nare och andra intres
serade kan ta del av 
nyheter som har med 
Åsen att göra oavsett 
om man har tillgång 

till dator, och Fa
cebook eller inte. 

Nu ser vi fram emot 
en lagom kall och 

snöig vinter som pas
sar både dem som vill 
ha snö till skidåkning 

' och snöskoteråkning 
1 och dem som föredrar ' 

en mild vinter. 

Utgivare: Auvin Ek. För. Oktober 2018 ~ 

Fototävling 
Åsen-Nytt på Facebook har haft en fototävling. 

Bland de bilder som kom in i tid fick Lina Karlssons 
vackra höst bild från Åsens by flest röster. 55 personer 
gillade den. Linas foto kommer att ligga som bak

grundsbild på Åsen-Nytts sida tills det är dags att ,, 

byta till en vinterbild. Vintern är inte så långt borta, t 

det märkte vi idag när vi vaknade upp till årets förstat 
riktiga snöfall (30 oktober 2018). 

Värt att notera är att Sten Urdhs vackra bild med vy 

över den dimhöljda dalen fick närmare 100 gillamar
keringar. (Fotot kom in efter den 25/10).Fortsätt nu 
att fota och lägga upp bilder på Åsen-Nytts sida. Åter

kommer så småningom med datum för vinterfototäv

lingen. 
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Gudstjänster i Åsens Kapell 

Sön 11 nov kl. 14:00 Mässa Ulf J 

Tis 25 dec kl. 07:00 julotta Malou W 

M ånd 31 dec kl. 18:00 ljuständnings gtj Malou W 

Sön 27 jan kl. 14:00 Malou W 

Syföreningsdatum för Knutstugan kl. 11:00-13:00: 

6 nov, 20 nov, 4 dec, 15 jan, 29 jan 

UPPHITTAT! 

Upphittat i elljusspåret 

i somras. 

Någon som saknar? 

Hör i så fall av er till 

Britt-Marie Larsson. 

Hjärtstartare finns i Åsen. } _. 

Du hittar den vid kapellet i byggnaden bredvid Knutsstugan. 

Skyltat. Vid frågor kontakta: Malin Look-Larsson 

Tel. 070-237 73 52 

"Ett varmt tack till alla som deltog i 
gudstjänst och skördeauktion den 14 okt i 

Åsen, som inbringade 5310 kr. 

Pengarna gick till Världens barn. 

BIDRAG TILL ÅSEN-NYTT 
Nästa Åsen-Nytt utkommer i slutet av november. 

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 20 oktober) 

Månadens vits 

Två åsenbor utanför bystugan: 

Anders till Stefan : 

- Du som är duktig på att snickra. Vet du vad en 

engelsk snickare med sömnproblem behöver? 

Stefan - Inte en aning. Vad kan det vara? 

Anders - Det är ju en slipmaskin förstås! 

Bidrag från Oskar Stömne 
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KLURINGEN nr 10 

2018 

Här nedan finns ett litet korsord att lösa. Gnugga geniknölarna och 

lämna lösningen till Anders Bergman, anders._bergman@telia.com, 

senast 15/11 2018. En vinnare utses, som belönas med en trisslott. 

Lösning och vinnare publiceras i nästa nummer av Åsen-Nytt. 

Vågrätt 

1. Jorddraga 

2. Rutschar 

3. Indignation 1 2 3 4 5 
4. Kyrkligt överhuvud 

1 
5. Förmodats 

2 
Lodrätt 

3 
1. Fortskaffningsmedel 

2. Fisken 
4 

3. Vilja 5 

4 . Samtyckt 

5. Pippifågelns 

Vinnare i Kluringen nr 9 2018 blev Astrid Danielsson, Åsen, som belönas med en 

trisslott 
Lösning på Kluring.en nr 9 i ~ytt nr 9 2018 

Vågr.att 

1. Slagtrana 

2 .Fiska 
3 .Hjulpinnen 

4. Sa tidigt 

5. Omy-and idrottsplats 

Lodr.ätt 

l . Aniara 

2. Stater 

3. Ilska 
4. Håller fälgen på plats 

S. Namri pä kvinna 
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