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JULEFRID 
Nu är julen här och jul
stämning råder. Ibland 
hör man i dessa tider 

även ordet julefrid, men 
vad betyder egentligen 

det? Ordet jul är ett gam-
malt ord som UfSprungli
gen betecknade en helt 

annan vinterfest. Frid är 
,-också ett gammalt ~rd, 

besläktat med ord 
som fred, fri ?Ch frände. 
Nationalencyklopedin 

definierar frid som 
'stämning av lugn, still
het och frånvaro av kon
flikter'. Det finns också 
en jule.frid av juridisk 
härkomst. Den medel

tida Östgötalagen utlyste 
nationell jule.frid från 24 
december och 20 dagar 

framåt. Då handlade ju
le.friden inte om att äta 
flest skumtomtar eller 
att idogt lyssna på Bing 
Crosbys "White Christ-

mas" utan om att landets 
medborgare skulle ära 

Jesus födelse genom att 
vara särskilt noga med 

att föra sig. Under jule
.friden straffade det sig 
extra mycket att begå 

brott. I Åbo utlyses jule
.friden fortfarande då in
vånarna uppmanas att 

tillbörlig andakt fira och i 
övrigt iakttaga ett stilla 

och fridsamt uppförande. j 

(Källa: Linneai; språkblogg) 

Önskar er alla 
en lugn och fin jul! 

Utgivare: Åsens Hembygds- och släktforskningsförening 

Traditionsenlig 

JULFEST 

anordnas i Åsens bystuga, 
fredagen den 27/12 kl.16.00. 

December 2019 

Gåvor i form av kaffebröd och pengar mottages tacksamt! 

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

VARMT VÄLKOMNA! 

Julfestkommitten 

SENASTE NYTT OM ÅSENBADET 

En projektgrupp har bildats som nu ska jobba 
för att kunna driva Åsenbadet. 

Första mötet ägde rum söndagen den 22 december. 
Projektgruppen består av Kjell Eriksson, Erik Olsson, Malin 
Sjöden, Björn Karlsson, Patrik Röngård, Anders Bergman, 

Victoria Åkerström och lng-Marie Bergman. 

Vi återkommer med mer information i början av nästa år. 

BIDRAG TILL ÅSEN-NYTT 
Nästa nummer av Åsen-Nytt kom

mer ut i slutet av januari 2020. 

Lämna ditt bidrag senast 27 januari 
i brevlådan Brunnmyrvägen 18, 

skicka via Messenger 

eller via e-post: 
ing-marie.bergman@telia.com 

Nu kan du åka 
skidor i Åsen och 

snart även skridskor! 
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KLURINGEN nr 12 

2019 

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

lösningen till Anders Bergman, anders._bergman@teiia.com. senast 15/12020. 

En vinnare utses, som belönas med en trisslott. Lösning och vinnare publiceras i 

nästa nummer av Åsen-Nytt. 

Vågrätt 

1. Herdesyn 

2. Instabila 

3. Kant 

4, Alstrad 

5. Dressin 

Lodrätt 

1. Är jungfru 

2. Slagställe 

3. Kink 

4. Efternamn 

5. Aptera 
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Vinnare i Kluringen nr 112019 blev Ivar Eriksson, Åsen. som belönas med en 

trisslott. 
Lösning på Kluringen nr 11 i Åsen-Nytt nr 112019 1 2 3 4 

Vägran Lodrätt 1 M 0 s E 
1. P\Jren 1. Lastdj1.1r 
2.Rara 2. Skatt 2 u N I K 
3. Tidsford,i\' 3. Biblisk stad 
4. Virr.'iWT 4. Cenliod 3 L E K A 
S. l.usen S. Vi1Cten 
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