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Sköna maj
Vårmånaden maj är
till ända och nu är vi
förväntansfulla inför
den stundande sommaren. Hur ska den bli?
Torr, regnig, kylig eller
helt perfekt med lagom
mycket sol och värme
och några regnskvättar för att förhindra
torka och bränder?
Ja, vädret är kanske
det vanligaste
samtalsämnet bland
oss svenskar. Men det
är nog inte så konstig,
eftersom vädret är så
varierande, så överraskande, så intressant,
så irriterande, så oförutsägbart...
Svenskarna är visst
det tredje mest väderfixerade folket i världen, mätt efter hur
mycket det bloggas om
vädret. Bara Kina och
Storbritannien ska
tydligen vara värre.
Bäst att vara beredd
på det mesta nu då;
solkräm, regnkläder,
stråhatt och paraply.
Trevlig försommar
på er alla!

Utgivare: Åsens Hembygds- och släktforskningsförening

Maj 2019

Midsommarafton 21 juni 2019
Kom och fira midsommar i Åsen.
Kl. 10.00 samlas vi vid gamla skolan för att binda
kransar och göra rankor till midsommarstången.
Tag med blommor!
Kl. 14.00 går midsommartåget från gamla skolan
Efter sedvanlig musik och dans runt stången
står tårtbuffén uppdukad i bystugan.
Pris: vuxna 40:-, folkdräktsklädda 20:- och barn 20:-.
Intäkterna från fikat går till Åsens blomsterfond.
VARMT VÄLKOMNA!
Tacksamheten vore stor om det finns några bagerskor/bagare i byn
som vill baka en tårta och skänka till tårtbuffén på midsommar. Ni
som vill baka kan höra av er till Tess Timber antingen via telefon/
sms på 073-6432287 eller maila till: timberkulla@gmail.com
Tårtorna lämnas i bystugan mellan 11-13 på midsommarafton.
Hjärtligt Tack /Midsommarplanerarna

EFTERLYSNING!
Finns det någon som vill hålla midsommartalet i år?
Hör av er till Tess Timber tele/sms 073-6432287

NATIONALDAGSFIRANDE 6 JUNI

Sedvanlig nationaldagsvandring till Gambbuder, samling vid
Uvboet kl. 10.00. Från 11.30 finns försäljning av korv med bröd,
kaffe, saft och go´fika i Gambbuder.
Välkomna på en härlig tur!

Bingsjöstämman 50 år
Den första stämman hölls år 1969 har nu efter 50 år blivit en av de viktigaste
mötesplatserna i folkmusiksverige. En plats djupt ute i skogen som är
laddad av folkmusikmagi.
Har ni aldrig varit där tidigare är det på tiden i år.

Onsdagen den 3 juli.
Älvdalens Spelmanslag anordnar buss från Åsen / Älvdalen till Bingsjö.
Avgång kl. 11.30 från Vandrarhemmet (skolan) i Åsen
och kl. 12.00 från Turistbyrån i Älvdalen.
Vid invigningskonserten spelar bland annat Bengan Jansson och Per Gudmundsson och
gruppen Systerpolskan där älvdalskullorna Verf Lena Egardt och Lena Willemark ingår.
Se även kommande annonsering och affischering.
Hela programmet hittar du här: https://www.bingsjostamman.se/2019/

BIDRAG TILL ÅSEN-NYTT
Nästa nummer av Åsen-Nytt kommer ut i slutet av juni. Lämna ditt bidrag
senast 25 juni i brevlådan Brunnmyrvägen 18, skicka via Messenger
eller via e-post: ing-marie.bergman@telia.com

Hemmamatcher för Åsens SK på Hedvallen
Torsdagen den 16 juni kl. 19.00
Söndagen den 18 augusti kl. 15.00
Lördagen den 31 augusti kl. 15.00
Fredagen den 13 september kl. 17.00
Välkomna att heja på
våra fotbollskillar!

