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GOD JUL! 
Ja, vi får hoppas att 

julen blir god. Att det 
blir go'väder med la
gom mycket kyla, la

gom mycket snö och 
gärna lite sol. Vi öns

kar såklart att jul
skinkan och allt det 
andra på julbordet 

smakar gott, att bar
nen är goa, glada och 
nöjda, att årets glögg 
är av den riktigt goda 
sorten och att vi och 
alla andra passar på 
att bry oss om våra 
medmänniskor och 

göra goda gärningar 
för de nära och kära vi 
har runt omkring oss. 
Ett nytt år stundar så 

småningom och då 
önskar vi varandra ett 

GO'IT NYTT ÅR! 
2019 blir ett bra år, 

om vi bestämmer oss 
för det. 

P.S. Nästa nummer av 
Åsen-Nytt kommer ut 

i slutet av januari. 
Lämna ditt bidrag 
senast 25 januari. 

Utgivare: Auvin Ek. För. December 2018 

Efterlysning 

Bertil Johansson efterlyser foton, både svart/vita och i färg, in
omhus från Selgården. Enligt uppgift har det funnits målning

ar på väggarna i det gamla stora köket, målningar i form av 

rosor och blå blommor. 
Ni som har foton får gärna mejla dem till Bertil, 

eftersom han planerar att återskapa målningarna. 

Mejla till: dalaframtid@hotmail.com 

JULKLAPPS TIPS! 

Jättefina julkort, brickor, muggar, skärbrädor med mera med 
vackra motiv finns till försäljning i Selgard. 

Ring Bertil för mer information: 
Tel. 073-5886174 
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~ anordnas i Åsens bystuga, torsdagen den 27/12 kl.16.00. 

Gåvor i form av kaffebröd och pengar mottages tacksamt! 

Kaffebröd kan lämnas i bystugan mellan 10.00-12.00 den 27/12. 

VARMT VÄLKOMNA! 

J ulfestkommiten 

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

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

senast 15/1 2019. En vinnare utses, som belönas med en trisslott. 

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

Vågrätt 

1. Firas 

2. Plan 

3. Soldat 1 2 3 4 
4. Önskedröm 
5. Kan ömma 

1 

2 
Lodrätt 

3 
1. Snickare 

2. Fördra 
4 

3. Djur 5 

4. Kärlek 

5. Enzym 

5 

Vinnare i Kluringen nr 11 2018 blev Ingrid Östgren, Åsen, som belönas med en 

trisslott. 
lösning p~ Kluringen nr 111 Åsen-Nytt nr 112018 1 2 3 4 5 

Vå@ratt Lodratt 1 K R 0 p p 
l .Lekamen 1. HOjd 

2 .l<attduo 2. Flskesjö 2 L 0 p A R 
3 .Verka 3. SJunginde drama 

4. K.an falla någon på lappen 4. Redo 3 A G E R A 
s. Gå ~- Kommurwcera 

4 C E R A T 

5 K N A T A 

1? 


