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Utgivare: Åsens Hembygds- och släktforskningsförening April 2019 
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Hoppsan, vad 
snabbt våren kom! 

Oeldboerg 
\ 
\ 

SMHI definierar att 
den meteorologiska 

våren infaller när 
dygnsmedeltemperatu

ren är stigande och i 
sju dygn i följd är 

högre än O grader men 
under 10 grader. Dess
utom gäller att våren 

inte kan börja före 15 

februari. 

På Åsen-Nytts 
Facebooksida är det nu 
dags för en ny fototäv

ling. Temat är såklart 
V ÅREN. Efterlyser 
bästa vårbilden med 
motiv från Åsens by, 

med eller utan männi

skor, med eller utan 
filter, natur och/eller 

Valborgsmässofirande uppe på Kråkhol 
tisdagen den 30 april 2019! 

- - - Inställt 

Pga. hög brandrisk vill inte Åsens SK ta på sig 
ansvaret om elden skulle sprida sig och orsaka 

skogsbrand. Vi får se fram emot nästa år och 
hoppas att förutsättningarna är mer gynnsamma 

då, så vi kan fira Valborg enligt gamma\ 

Åsentradition. 

; Åsens SK 

"Det bästa sättet att förutsäga framtiden 
är att skapa den." 

Abraham Lincoln 

djur. Lägg in din bild 
1 
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och sk.riv Vårbild 2019. 

1 Antalet gilla- Åsens SK Åsens Blomsterfond 

\ 

markeringar avgör vil- Seriepremiär på Hedvallen! 
ken bild som vinner. 

Åsens fotbolls herrar, div 7, spe-
\ lar sin första hemmamatch lör-
\ dagen den 4 maj kl. 15.00 2019. 
\ Kom ner norr på Heden och 

heja fram grabbarna och köp en 
korv eller två i kiosken! 

Välkomna! 

håller årsmöte 

tisdagen den 7 maj 2019 

kl. 19.00 i Trappmasgården. 
Sedvanliga 

årsmötesförhandlingar _ 

Fika 
Alla hjärtligt välkomna! 
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Byvandring i Asen! 

Lördagen den 18 maj 2019 kl. 09. 30 blir det byvandring i Åsen. 

Vi besöker platsen där Gertrud Svensdotter vadade över älven, 
källan där Gertrud hämtade vatten 

och fäboden där historierna om Blåkulla fick frodas. 

Samling vid Åsens bystuga. Vandringen tar ca tre timmar och bra 
vandringsskor rekommenderas. 

Pris: 50 kronor. Kontant- eller Swishbetalning. 
I priset ingår fika i Gammelbodarna, dit vi åker med bil. 

Arrangör: Åsen Hembygds- och Släktforskningsförening 

Till Salu! 

Betongalster för hem & t rädgård. 
Gjuter tomtar, änglar, blommor, fat, drakar, blomstöd, 

döskallar, rabarberblad, fågelbad, katter 
mm.mm 

Lena Falk 073 0683325 

BIDRAG TILL ÅSEN-NYTT 

Nästa nummer av Åsen-Nytt kommer ut i slutet av maj. 
Lämna ditt bidrag senast 25 april i brevlådan Brunnmyrvägen 18 

eller via e-post: ing-marie.bergman@telia.com 
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1600-talets trolldomsprocesser, evenemang 1 7-19 maj 2019 

Under åren 1668-1676 halshöggs omkring tre hundra personer i Sverige anklagade för troll

dom. Deras kroppar brändes på bål. I Älvdalen nämndes Blåkulla i en trolldomsrannsak
ning med anklagade från Älvdalen redan 1664 och den 14 juni 1668 hölls det första proto

kollförda förhöret i Älvdalen. I september samma år dömdes tolv personer till döden. 
De sex första personerna avrättades den 19 maj 1669, för 350 år sedan. 

Trolldomsanklagelserna i Älvdalen fortsatte fram till 1671. 

Välkommen till arrangemangen 17-19 maj 2019. 

Fredagen den 17 mai 2019 
.18.00 Föredrag av Annika Ande bark: Trolldomsprocesserna i Älvdalen 

Fri entre, begränsat antal platser. Föranmälan gör till Ros-Mari Håmås, 

ros-mari.hamas@alvdalen.se, 0251-312 45. 
Plats: Katarinasalen på Tallbacken, ingång stora entren. 

Fika finns att köpa. 
Arrangör: Träffpunkten (Älvdalens kommun) 

Lördagen den 18 mai 2019 
9.30 Byavandring i Åsen 

Se separat annons. 

10-16 Utställning om häxprocesserna 
Plats: Rots Skans 

Cafä Slöjdstugan öppen 
Arrangör: Elfdalens Hembygdsförening / Rots Skans 

15.30-19.30 Föredrag på Porfyrmuseet och historisk inspirerad buffe 
med smaker från Älvdalen 

15.30: StaJ;t på Porfyrmuseet med fika och möjlighet att kika runt i museet. 
16.00: Föredraget "Vem tände bålen?'' med Annika Andebark. 

17 .15 ca: Vi går till Restaurang Dalgatan 118 där vi äter en historiskt inspirerad buffe 
med smaker från Älvdalen. 

Pris: 450:-. (Arrangemanget är ett paket med föredrag och buffe). 40 platser finns. 
Biljetter: Porfyr- och Hagströmmuseet, info@rockdale.se, Marit Norin tel 070-339 36 36. 

Arrangör: Rockdale natur- och kulturupplevelser och Dalgatan 118. 

Mer info, evenemanget på Facebook 

Söndagen den 19 mai 2019 
Vandring till avrättningsplatsen. Mer info kommer på Rockdales hemsida: 

http://www.rockdale.se/1600-talets-trolldomsprocesser-evenemang-17-19-maj-2019/ 



KLURINGEN nr 4 2019 

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

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

senast 15/5 2019. En vinnare utses, som belönas med en trisslott. 

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

Vågrätt 

1. Rykte 

2. Gör katten 

3. Kvickhet 1 2 3 4 5 
4. Rispa 

5. Afghansk dans 
1 

2 
Lodrätt 

3 
1. Utspridda 

2. Snabbt 4 

3. Riktning 5 

4. Bedraga 

5. Uppsatsen 

Vinnare i Klul'ingen ni' 3 2019 blev Kia Olsson, Åsen, som belönas med en 

tl'isslott. 

losning på IUuringen nr 3 I Åsen-Nytt nr 3 2019 1 2 3 4 5 

Vågratt todratt 1 V I L A R 
l. Hamtar kraft 1. Gor det nu 

2. socken, Kronoberg;; Ian 2. Lågt skott , hockey 2 
0 s A E D A 

3. Klyfta 3. V aruma rke 

4. Plats v,1 Ku ilaberg 4. Kung , S'o'lt/od 3 R A V I N 
5. Kort ku ngt 11;1\et 5. !ilå och spoa 

4 A · R I L D 

5 s E s s A 
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