
/ 
I 

0 

a~en -
År1iAn128 Nummer 12 

Det lackar mot juli 
Varför säger vi eå förres
ten? Är det för utt man 
förr i tiden lackade jul
klappar när man gjorde 
paket? Nej, inte riktigt. 
"Lacka" är ett gammalt 
ord som betyder ungefär 
att sakta närma sig nå-

got i fråga om tidsförhål
lande. Det härstammar 
från ett dialektalt ord 
för traska eller lunka. 

Sammanfattningsvis be
tyder det alltså att "julen \ 
närmar sig". Och det gör 1 

den verkligen. I skri• 
vande stund är det dan \ 

före dan före dopparedan. \ 
Och när du läser Åsen• I 
Nytt är det kanske dan 

före dan . Kanske kan du l 
inte fira jul som du bru• 
kar, kanske får du sitta 
ensam i din stuga i år 
eller fira med många 

färre lin vanligt. En liten 1 

tröst kan vara att du ÄR 
inte ensam. Över hela 

världen ser situationen 
likadan ut. Försök att 
tänka positivt även om 
det är svårt ibland. Vi 
kan hålla kontakten på \ 
alternativa sätt. Ring en 

vän, skriv ett brev till din 
mormor eller ditt barn
barn, skicka ett nyårs- I 

kort till dina kollegor 1 

som du bara träffat digi
talt på senaste tiden. 

Umgås utomhus. 
GOD JUL och 

GOTT NYTT ÅR 

Utgivare: Åsens Hembygds- och släktforskningsförening December 2020 l 
·1 

Denna välbekanta sångvers kanske kan användas som "ett slags 
mantra" nu när året är som mörkast och vi är mitt i en 

pandemi som påverkar oss alla: 

"Tänd ett ljus och låt det brinna 

Låt aldrig hoppet försvinna 

Det är mörkt nu 

Men det blir ljusare igen" 

SLÄKT OCH HEMBYGD 

Är det någon eller några som har minnen 
från Bystugan, när det var bio där? 

Skriv ner era minnen (kort eller långt) och ta kontakt med 
tidningskommitten. Finns det fotografier därifrån? 

Finns det även minnen från när pensionatet var igång, 
vore vi tacksamma att få dela dem med er. 

Vi söker även annat material till tidningen (om det ska bli någon). 

TIDNINGSKOMMITI'EN 
Kerstin Sturmas 070-3366972 
lngegerd Nilsson 070-3496133 . 
Karin Trapp 073-9301612 

trappkarin47@gmail.com 

JULKLAPPSTIPS? 
Nu kan du köpa Åsens Hembygds- och Släktforskningsförenings 

almanacka för år 2021 till en kostnad av 70 kronor. 

Kontakta Karin Trapp på telefon 073-930 16 12 

Asens Hembygds- och Släktforskningsförening 



Behöver du hjälp 
med snöskottning? 

Ring så hjälper jag dig! · · .i 

072-993 9893, Jonatan ~ars.so1:1 . 1 
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BIDRAG TILL ÅSEN-NYTT 
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Nästa nummer av Åsen-Nytt kommer ut i 
slutet av januari. Lämna ditt bidrag senast 
25 januari i brevlådan Brunnmyrvägen 18, 

skicka via Messenger • 
eller via e-post: 

ing-marie.bergman@telia.com 

"Tyst är skogen och nejden all, 

livet där ute är fruset, 

blott från fjärran av forsens fall 

höres helt sakta bruset. 

Tomten lyssnar och, halvt i dröm, 
tycker sig höra tidens ström, 

undrar, varthän den skall fara, 

undrar, var källan må vara. 

' I 

- Vad äter snögubben till frukost? 
- Snö-flingor! 

.Vad gör orkestern den 23.e december? 
_ De har julstämning! · 

Är du klar med julgodiset? 
- Ja, men det tog nästan knäcken på mig! 

Var det många som dansade runt granen. 
?'\ · · · - Nä, inte en enda kotte! · . ~ . 
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: -~·- _. · "."Det~ flera ~eter snö ut_a1ör! . \ 
r._ . ·. . •. . • , _ Ah, du dnver med mig. ' i 
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Nu börjar den tid, när det i snövallarna utmed 
vägarna syns spår efter rastning av hundar i 

form av både kiss och bajs. 

HUNDÄGARE: 
Om ni inte ids ta upp bajset, kan ni väl åt

minstone sparka över snö, så att det inte syns. 
Även kisset kan man sparka snö över. 

Midvinternattens köld är hård, 

stjärnorna gnistra och glimma. 

Alla sova i enslig gård 

gott intill morgontimma~ 

Månen sänker sin tysta ban, 

snön lyser vit på fur och gran, 

snön lyser vit på taken. 

Endast tomten är vaken." 

Ur Tomten av Viktor Rydberg 



Från Moa Magnusson kommer här fler smarriga recept. 

Här kommer ett litet snabb-tips på en enkel o~h julig dessert. 

Pepparkakskladdkaka! 

Baka kladdkakan efter ditt' egna favorit recept och tillsätt cirka 1 matsked peppar

kakskrydda i smeten. Har du -inget recept på kladdkaka så kan du enkelt hitta genom en 

sökning på nätet eller ett telefonsamtal till barn eller barnbarn, då kladdkakan är en av 

Sveriges pop~läraste kakor. · 

Doft- och smak.kombinationen av choklad och pepparkaka får det lätt att vattnas i munnen. 

Servera gärna med syrliga bär och glass eller grädde. 

Egen pepparkakskrydda kan du göra genom att blanda 2 msk kanel, 

2 msk ingefära, 1 msk kardemumma och 1 msk kryddnejlika. 

~····························••'It••·· ... ···························································································································: . . . . . . 
: "TÄNK VAD MYCKET FINT VI TÄNKER OM VARANDRA SOM VI ALDRIG BERÄTTAR" : 
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Tänkte avslutningsvis dela med mig av mitt bästa "Januarirecept" 

Ärtig spenatsoppa 
6 portioner 

När storhelgerna är över så brukar jag längta efter någon mat som inte kräver så stor insats i kö

ket och som bryter av från alla korvar, köttbullar och pastejer. 

Toppa gärna soppan med lite torrostade pumpakärnor och solrosfrön och servera med ett gott bröd, 

kanske vitlöksbaguette eller grekiskt lantbröd . Hoppas att det ska smaka! 

Detta behöver du: 

En stavmixer 

Olja att steka i 

2 gula lökar 

1 liter vatten 

4 dl matlagningsgrädde 

600 g fryst hackad spenat 

250 g fryst hackad spenat 

1 tsk salt 

2 tärningar grönsaksbuljong 1/2 tsk svartpeppar 

Gör så här; 

Skala och hacka lökarna, fräs någon minut i olja i en stor kastrull. Häll sedan i vatten, buljong och 

matlagningsgrädde. Låt koka upp. Tillsätt spenat, ärter, salt och peppar. 

Låt koka upp igen och mixa sedan soppan slät med stavmixer. Klar att servera! 

EN PÅMINNELSE! 

.Vi förstår att det kan vara svårt att planera in arbetspass på Åsenbadet redan nu. Men vi måste få en vink om 

ungefär hur mycket arbetsinsatser vi kan räkna med till sommaren. Om ni inte ki:)n ange exakt vecka.nu, så skriv 

det, men visa att ni kommer att ställa upp för att vi ska kunna ha badet öppet -~ven(i sommar genom att fylla i lap

pen som följde med förra Åsen-Nytt. Lämna den i Åsens Byråds brevlåda på bystugan eller maila 

till malinsjoden@live.se. Vi förl~nger sjsta datum för inlämning·till 31 dece_mber. 

Tack för att du drar ditt strå till stacken. / Badgruppen 

Det 
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1,2f 

1 pi 

1 pi 

3 st 

4 de 
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KLURINGEN nr 12 2020 

Här nedan finns ett litet korsord att lösa. Gnugga geniknölarna och lämna 
lösningen till Anders Bergman, anders._bergman@telia.com, senast 15/1 2021. 
En vinnare utses, som belönas med en trisslott. Lösning och vinnare publiceras i 
nästa nummer av Åsen-Nytt. 

Vågrätt 

1. Nytra 

2. Hasa 

3. Kan ved 

4.Roa 

S. Fågel 

Lodrätt 

1. Massage 

2.Ellen 
3. Vokaler 

4. Den 
5. Fem i rad 
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Vinnare i Kluringen nr 11 2020 blev Malin Sjoden, Åsen, som belönas med en 
trisslott. 

Lösning på Kluringen nr 11 i Åsen-Nytt nr 11 2020 

Vågrätt 

1.ÄrdetiUSA 

2. Flicka 

3. Förmera 

4. Vass med ett G 

5. Lägga på hög 

Lodrätt 

1. Insekt 

2. Ovanligt namn 
3. Fri 

4 . Gör S/ S 

S. Konkreta 
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