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Tiden rinner iväg! 
Redan februari?! 

Åsen-Nytt skulle ha 
kommit ut i era brev
lådor för ett par da

gar sen, men den 
som väntar på 

något gott ... 

Det är gott att Åsens 
SK arrangerar tävling
ar i vår by för stora och 
små. Tveka inte utan ta 
p1

å er skidorna och var 
med .. Snön kom till
baka till oss, så nu 

finns ingen ursäkt att 
inte delta i spåren, an

tingen som tävlande 
eller som publik .. 

Det är också gott att få 

träna hjärnan i KLU
RINGEN. Lycka till! 

Vi vill gärna få in bi
drag till Åsen-Nytt. 
Skicka in en dikt, en 
rolig historia, ett tack 
eller bara en hälsning. 

Nästa nummer kommer 
ut i slutet av februari 

Lämna ditt bidrag sen
ast 25 februari. i brev
lådan Brunnmyrvägen 

18 eller e-post: 

ing-m:arie. bergman 
@telia.com 

- ptt 
., 

V(fl tacka er .för de hälsningar och gåvor som förmedlades 
via Blomsterfonden Älvdalsåse.n, Älvdalens Blomsterfond, 
ElfdaJ.e.ns Hembygdsförening's minnesfond samt pidrag och 
hälsning via Ca,ncerfonden. Vi blev väldigt rörda av ert stöd 
öch tankar i vår svåra stund! 
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Björn, Magm!Js och Johan Carlsso1J 
I 

Monica Carl~son 
:! l••"~•• ri !lll!<io 

h.,r l, ,m n.11 ,,,., i ,1 ,,r 
, ,,r:,:_,,. h -..1kn ... u.l 

8JÖR, 
\lagnu-. och Johan 

I •i.. • .: .. , .. . .. il ,for l.-i1r l,•I,• 
, .,I,,; :, ,/:~ ,, , ,., ,r /Y•I' ! , 
•·•~-. ,,·. ;.,, •. \f-.,u, ·,, 

Januari 2020 , 

I• 

Åsens Hembygds- och Släktforskningsförening håller 

ÅRSMÖTE 

torsdagen den 20 februari 2020 kl. 19.00 i Åsens bystuga. 

Ärenden enligt stadgarna 

Förtäring. 
Efter mötet visar Sven Hedberg film 

Välkomna! 

- --------
/Styrelsen 



Serietävlingar 

Åsens SK anordnar serietävlingar på skidor måndagar 10, 17 och 24 februan 2020 

Start kl. 18:00 vid Lisbet (elljusspåret) i Åsen, Älvdalen. Alla är välkomna I 

Klubbmästerskap 

på skidor hålls lördagen den 29: nde februari 2020 med start kl 14.00 vid Usbet (elljusspåret)i Åsen, Älvdalen. 

Alla är hjärtligt välkomna att delta oavsett ålder. Även du som inte åker får komma och heja fram de tävlande. 

Åsens SK 

Åsens SK vill gärna ha hjälp med att servera blåbärssoppa 

i Mångsbodarna och hjälp vid startplatsen i Oxberg. 

Oxberg 

Vasaloppet 30: Fredag 21 feb 2020 vid "virkesterminalen" i Oxberg. Samling 07.00. 

Tjejvasan: Lördag 22 feb 2020 vid "virkesterminalen" i Oxberg. Samling 07.00. 

Vasaloppet 45: Tisdag 25 feb 2020 feb vid "virkesterminalen" i Oxberg. Samling 07.00. 

Nattvasan: Fredag 28 februari 2020 vid "virkesterminalen" i Oxberg. Samling 18.00. Fulltecknat. 

Mångsbodarna 

Öppet spår: Söndag 23 feb 2020. Samling 06.45 vid kontrollen i Mångsbodarna. 

Öppet spår: Måndag 24 feb 2020. Samling 06.45 vid kontrollen i Mångsbodarna. 

Stafettvasan: Fredag 28 feb 2020. Samling ~6.45 vid kontrollen i Mångsbodarna. 

Vasaloppet: Söndag 1 mars 2020. Samling 06.45 vid kontrollen i Mångsbodarna. 

Lena Hanses 

Håkan Röngård 

Anmäl er till: 

Tfn: 30195 eller 070-296 23 48 

Tfn: 070-332 05 84 

PS. Målsättningen är att även i år anordna middag i Åsens bystuga för alla som hjälper till.DS 

Asens SK 
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KLURINGEN nr 1 2020 

Hlr nedan finns ett Utt t kor1ord att löHt. Gnu11• aenlknölarna och 1•mna 
l&t,fngon till Anders Beramar\ ondttrs, .. bfrr,mon(fuelJa.corn, s,tnast 1S/2 2020. 
Et, vlnMre uues, so,l'l belönas med en trisslott. Lösning och vinnare p1,1bllcera~ I 
t,11st1 nummer av Åsen-Nytt. ' ' 

vAsrcltt 
1, Akter 
2. Söderhavsbo 

3. Få9el 
4. Robot 
S. Finländsk sjö 

Lodrätt 
i.skorpa 
2. Yrkande 
3. Sällsynta 
4. Ting 
S. Topp 

1 2 3 4 
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Vinnare i Kluringen nr 12 2019 blev Siri Staffan1 Asen, som belönas med en 

trisslott. 
l6snlf\t P' Klurif\ttl'I nr 1t I Åan•Nytt nr 12 '1019 
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