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Årgång 22 Nummer 11 

"Juolkrossä" -
en gammal tradition? 
Text, hämtad från EHF, 
skriven av E. H. W-ng 
som återberättar vad 

hans morfar berättat 
(rtågot förkortad text) 

Ända fram till slutet av 

1800-talet hölls en ålder- 1 

dom.lig jultradition 
levande i Älvdalen. 

Kanske en kvarleva från 
"heden" tid, en form av 

tacksägelse. En tid före 

jul skulle man hugga och 
frakta hem några ung

granar med ungefur 

samma dimension som 
en hässjestang. Vid kvist- 1 

ning sparades toppen och , 

vid transport var man 
mycket försiktig för top
pen skulle vara hel när 

granarna kom hem. I ot

tan på julaftonsmorgon, 

skulle man sedan ut och 

1 göra iordning dessa juls

tänger. Först ställde man . 

iordning en riktigt fin 
brasa som gav både 

värme och ljus i den 

kulna och mörka vinter

morgonen. Sen tog man 

itu med att barka och 

ansa stängerna, iaktta

gande största försiktig

het för att inte skada top

parna. Därefter knöts de 

ihop och restes upp på 

gården framför stugan. 

Troligtvis sattes också en 

julkärve i klykan som 

bildades av topparna. 

Utgivare: Åsens Hembygds- och släktforskningsförening 

JULLUNCH PÅ SOLDIS 

Tisdag den 17 december kl. 12.00 

Pris 270 kr. 

Anmälan till Salemköket 0251 41281 

senast onsdag den 11 dec. 

V armt välkomna! 

ÅSENBADET 

November 2019 

Det är nu klart att Åsens SK är beredd att ta Badet in i föreningen, under 
förutsättning att vi/ni visar att det går att få det att fungera. Det är därför 

nu viktigt att vi kan få ihop ett team som kan jobba med förberedelser in

för ett eventuellt öppnande. Då det brådskar med eventuella bidrags sök
ningar, behöver vi starta snarast. 
Vi behöver nu dessa personer i Teamet.: 

Minst 2 personer till en teknisk översyn av skicket och funktioner på ba
det. Gärna minst en med någon rörmokarbakgrund. 

Minst 2 personer till ekonomisk översyn, (bidragssökningar, 
sponsring mm) 

Minst 2 personer till att finna personal för drift och underhåll (bestämma 
öppettider skriva arbetsscheman). 

Jag kan även missat något, men detta är ett tänkt Team som ska finna 

lösningar och möjligheter. Finns inte intresset och personerna, får vi 

kanske acceptera att det inte blir något mer bad. 

Mvh Kjell Eriksson 

Du sotn kan och känner att du vill rädda badet, och kan bidra med 

något i teamet hör av dig snarast på sms 070-2583440. 

PS. Då jag är borta på jobb kan jag inte följa upp detta regelbundet, svara 

därför på ev, inlägg och sms när jag har tid. 
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Åsens Stipendiefond 

I samarbete med Blomst erfonden i Åsen gör Stipendiefond.en en-OID.Start 
för att dela ut stipendier till studerande ungdomar. 

; För att vara berättigad till stipendium så ska du gå på vidareutbildning efter grundskolan 

I . i t.ex. gymnasieskola, högskola, universitet mm. 

~•~·,<;Ff9g:r!-utbildnin~ar ge~er~r~r högre stipendium för att uppmuntra till vidareutbildning. 
f · .. A:r)so1,q m skall mnehålla din ansökan OCH studieintyg från skola där du nu studerar. 

!,)::.~ j'. ~:·p,~ _-~µ sökai;t •ska lämnas till Ingemar Rytter, Åsvägen 10, senast 18 december. 

~~i-,J~ ~uitigar _efter detta datum kommer inte a t t vara berättigade till stipendium. 
~~ "".,"' • • • _.., ,._ t- , ''1 •j I '1 
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om: n att höra av dig på tel. 070-350 97 95 

BIDRAG TILL ÅSEN-NYTT 

Nästa nummer av Åsen-Nytt kommer ut 
strax före jul. Lämna ditt bidrag senast 20 
december i brevlådan Brunnmyrvägen 18, 

skicka via Messenger 

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

UPPHITTAT AV EN BYBO! 
Återfås mot beskrivning av fyndplatsen. 

• HAU.SWERalE REN'L • 
Vänligen ta hem. till sopsortering nästa gång. 

OBS! 
Inför vinterns utfodring av rådjur 

Vid årsmötet med Åsens Jaktvårdsförening i Åsens bystuga 2019-05-26 
beslöts under §24, övriga frågor: 

"Utfodring: Endast en pall rådjursfoder ska inköpas i år. Matning av rådjur med foder från 

ÅJVF ska inte förekomma i anslutning till bebyggelse och vägar." 

Anledningen till detta beslut var dels föreningens ekonomi och dels en fråga om trafiksä
kerhet. Om man vill utfodra rådjur inne i byn så får man i så fall bekosta fodret själv. 

Sture Hansback har avsagt sig ansvaret för utdelning av foder. 

Vem som ansvarar för ÅJVF:s rådjursfoder i fortsättningen beslutas senare. 
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KLURINGEN nr 11 2019 

Här nedan finns ett litet korsord att lösa. Gnugga 

geniknölarna och lämna lösningen till Anders Bergman, 

anders._bersman@tetia.com. senast 15/12 2019. En vinnare utses, som -

belönas med en trisslott. Lösning och vinnare publiceras i nästa nummer av 
Åsen-Nytt_ 

Vågrätt 

1. Puren 

2. Rara 

3. Tidsfördriv 1 2 3 4 
4. Virrvarr 

1 
5. Tassen 

2 
Lodrätt 3 
1. Lastdjur 

2. Skatt 
4 

3. Biblisk stad 5 

4. Genljöd 

5. Vikten 

5 

Vinnare i Kluringen nr 10 2019 blev Margit Schröder, Åsen, som belönas med 

en trisslott. 

Lösning på Kluringen nr 10 i Åsen-Nytt nr 10 2019 

Vågratt 
1. Stanga for 
2. Hål 

3. Storre ju mer man ta,r 

<I. Ers.attningen 

S.f"orhållandE 

1. Gor~ det oå v-edbacken 

2. Stark·,ar a 
3. Boning 
4 . o·,anligt mamnamn 
~-Si.cili.-in:sj,;t helgon 
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