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Så många dagar är det
Åsens hembygds- och släktforskningsförening söker någon elkvar till midsommar
ler några som kan tänka sig att vara med i tidningskommitten
(i skrivande stund).
och hjälpa till med att få fram material till vår tidning Släkt
Nu och framåt är den
och Hembygd 2020.
bästa tiden på hela
året, enligt mig.
Vad vill ni läsa om i tidningen? Kontakta tidningskommitten
Men midsommaren
eller skriv en berättelse som både stort och smått; både om förr
känns minst sagt
i tiden och även om något i nutid.
ganska avlägsen nu
Har ni ett foto eller en bild, som man kan berätta något om?
när vi precis har varit
Titta i era fotoalbum .
ute och skottat gården
som försvunnit under
Berätta gärna något som har anknytning till Pensionatet, nåungefär 2 dm snö got som ni själva har upplevt eller fått er berättat.
och mer kommer det.
Har ni ett foto, gammalt och/eller nytt på gården/huset ni bor i?
Lite fakta om snö?!
Berätta vem som byggt det, vilka som har bott där och vilka
En liten snöstjärna
väger i runda slängar
som bor där idag. Det kan bli en bra början till en bydoku0,03 mg. En snöflinga
mentation.
är ett stort antal snöFÅR VI INTE IN MER MATERIAL KANSKE DET INTE
stjärnor som klumpat
BLIR NÅGON SLÄKT OCH HEMBYGD 2020.
ihop sig. Ibland kan
snöflingorna vara jätHör av er till:
Kerstin Sturmas
070-336 69 72
testora, men en typisk ,
Ingegerd Nilsson
070-349 61 33
snöflinga består av om- I
Karin Trapp
073-930 16 12
kring 100 stycken snöstjärnor. Om du bygger 1
'
-----en snögubbe kan den I
1
bestå av låt säga 30 kg 1
Åsens SK
snö. Detta motsvarar
'
Håller årsmöte
cirka 1 miljard snötorsdagen den 2 april 2020 kl. 19.00 i Åsens bystuga.
stjärnor eller 10 miljoner snöflingor.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
, Kom igen - kramsnön
Fika
väntar där ute!
, /,
Alla
hjärtligt
välkomna.
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TACK!
Härmed får Åsens SK rikta ett stort och varmt tack till alla som ställde upp för klu~ben
j.
och hjälpte till vid Vasaloppskontrollen i Mångsbodarna under Öppet Spårdag~,
I Stafettvasan och Vasaloppet och även till dem som visade in skidlöpare i olika startfållor
t~ ~::Y:~s~9ppet 30, Tjej~as~, V~saloppet 45 och Nattv~s~n i Oxberg.och ~vertsbe~g ~ 2020.
\' -~ , : Tack vare era beromvarda msatser, som ger ett viktigt ekononnskt tillskott till var

J . . ·.

~~,z.[~~~j:~~,.k~ vi håll;- skidsp~, ish~ckeyplan -~c~ fotbo~~plan _i s~ck till glädje för barn,
-.h
;:-,.,_. _;- .w;i.gdomar,
Asenbor, älvdalingar och ovr1ga besokare 1 var vackra bygd.
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Åsens SK!
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Hej!
Vi är en familj på fyra personer som söker hus/gård i Älvdalen med omnejd.
Vi undrar nu om någon är på gång att sälja sitt hus? Eller vet någon som vet någon ... ?
Lånelöfte finns.
Tveka inte att ta kontakt med oss.
Emma Folkesson, tel. 073-5970583

OBS!

BIDRAG TILL ÅSEN-NYTT

Enligt lagen om tillsyn över hundar och
katter, under tiden 1 mars-20 augusti
hindras från att springa lösa i marker
där det finns vilt.

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

':'A.ttitya är en aten sak som gör en stor siiCCnacl"
Winston Churchill

... ,;al

KLURINGEN nr 2
2020
Här nedan finns ett litet korsord att lösa. Gnugga geniknölarna och lämna
lösningen till Anders Bergman, anders._bergman@telia.com, senast 15/3 2020.
En vinnare utses, som belönas med en trisslott. Lösning och vinnare publiceras i
nästa nummer av Åsen-Nytt.

Vågrätt

1. Pippifågeln
2. Colosseum
3. Äger rum i Sälen
4. OS-gren
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5. Pensionat

2
Lodrätt

3

1. Förhala

4

2. Andfågeln

5

3. Sammankomst
4. Under buske
5. Lägga

Vinnare i Kluringen nr 1 2020 blev Astrid Danielsson, Åsen, som belönas med en
trisslott.
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Lösning på Kluringen nr 1 i Åsen-Nytt nr 1 2020
Vågrätt

Lodrätt

1. Akter

1. Skorpa

2. Söderhavsbo

2. Yrkande

3. Fågel

3. Sällsynta

4. Robot

4. Ting

5. Finländsk sjö

5.Topp
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