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Hej! 

Det händer mycket i 
slutet av mars; vår
dagjämning, våffel
dag och omställning 

av klockan till som-
martid. 

Varje höst och vår 
frågar man sig -

Hur var det nu? Ska 
jag flytta fram eller 

tillbaka klockan? 
Ett knep man kan 

använda sig av är att 
man tänker att på 

våren tar man fram 
grillen och trädgårds

möblerna och då stäl
ler man fram klock
an. På hösten ställer 
man tillbakå grillen 
och möblerna i förrå
det och alltså ställer 

man tillbaka klockan. 
På tal om grill - nu 
längtar vi tills man 
känner grilldofterna 
som färdas med som-

marvindarna över 
byn, vacker fågelsång 
som hörs om morgo

nen genom det öppna 
sovrumsfönstret och .. 
Men vänta nu - först 

ska vi väl klara av 
hela april, påsken 

och Valborg ... 

Utgivare: Åsens Hembygds- och släktforskningsförening Mars 2019 

Funktionärsmiddag! 

Härmed inbjuder Åsens SK alla Er vasaloppsfunktionärer, 

som stöttat klubben och hjälpt till i Oxberg och Mångsbodarna 
år 2019, till middag i Åsens bystuga 

lördagen den 6 april kl. 18.00. 

Föreningen bjuder på middag, dryck, kaffe med dopp 

samt musik.underhållning och eventuellt bingo 
(om den gamla bingoblåsaren fungerar). 

Vi välkomnar även övriga intresserade att närvara vid 
ovanstående middag till en kostnad av 200:-/person, som beta

las kontant eller via swish vid ankomst till bystugan. 

Anmäl dig till Håkan Röngård senast 31/3 2019. 
Mobil: 070-332 05 84 

Hjärtligt välkommen! 

Åsens SK Styrelsen 

'Vi kan klaga på att rosbuskar har taggar, 
eller glädjas åt att törnbuskar har rosor." 

Abraham Lincoln 

0 

Asens SK 
håller årsmöte 

onsdagen den 10 april 2019 
kl. 19.00 i Åsens bystuga. 

Sedvanliga 
årsmötesförhandlingar. 

Fika 
Alla hjärtligt välkomna! 

Åsens SK/styrelsen 

0 

Asens Blomsterfond 

håller årsmöte 

tisdagen den 7 maj 2019 

kl. 19.00 i Trappmasgården. 
Sedvanliga 

årsmöte_sförhandlingar. 
Fika 

Alla hjärtligt välkomna! 



Släkt och Hembygd 

Jag håller på att sammanställa nr 36 av Släkt och Hembygd, 
Åsens Hembygdsförenings tidning. · 

Jag har lovat att åter göra detta arbete och visst går det att göra/ 
sammanställa en tidning, MEN jag behöver material 

som jag hoppas att många av Er läsare vill hjälpa till med. 
Släkthistorier; tre, fyra och fem generationer bakåt med foto, 

barnhistorier, olika idrottshistorier i Åsen. 
Ja, listan kan göras lång. Skriv ner för hand eller på datorn. Jag skriver ut. 

Lägg material i brevlådan hos mig, Stormasväg 28, hos Trapp Karin, 
) 

Britt Rytter eller ring mig 070-3366972 så hämtar jag. 
Ser fram emot en välfylld tidning som kan köpas på midsommarafton 

med er hjälp med material. 

Hej hej, Kerstin Sturmas. 

OBS! Manus måste vara inne senast 30 april 

Medlemmarna i 

Åradmåir vatten, ekonomisk förening 

Kallas härmed till årsmöte 2019 i Åsens bystuga 

Fredagen den 12 april kl. 19.00. 

Ärenden enligt stadgarna. 
Motioner och förslag lämnas senast den 6 april till föreningens 

ordförande Andreas Berglund. 

Välkomna! I Styrelsen 

Skidavslutning! 
BIDRAG TILL ÅSEN-NYTT 

Nästa nummer av Åsen-Nytt kom

mer ut i slutet av april. Lämna ditt 

bidrag senast 25 april i brevlådan 

Brunnmyrvägen 18 eller via e-post: 

ing-marie.bergman@telia.com 

Åsens SK bjuder in till skidavslut

ning uppe i Jofsmyran lördagen den 

27 april 2019 kl. 11.00. 

Tipspromenad, lekar, korvgrillning 

och prisutdelning till deltagare 

i vinterns serietävlingar 
och klubbmästerskap på skidor. 

Hjärtligt välkomna! 



KLURINGEN nr 3 

2019 

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

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

senast 15/4 2019. En vinnare utses, som belönas med en trisslott. 

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

Vågrätt 

1. Hämtar kraft 

2. Socken i Kronobergs län 

3. Klyfta 1 2 3 4 5 
4. Plats vid Kullaberg 

5. Kort kunglighet 
1 

2 
Lodrätt 

3 
1. Gör det nu 

2. Lågt skott i hockey 
4 

3. Varumärke 5 

4. Kung i Svitjod 

5. Slå och spöa 

Vinnare i Kluringen nr 2 2019 blev Margit Schröder. Åsen, som belönas med en 

trisslott. 

Lösning på Kluringen nr 2 i Åsen-Nytt nr 2 2019 

Vågratt 

l. Kan sjåare 
2.. Pall;;r 

3. Korgosse? 
'1. Vtblottade 

5. Vordat 

1. Lever på hoppet 

z. Spirituosa 

3. Benådat 

4. ficka 

S. tenderat 
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