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Utgivare: Ås~ns Hemb; ~ds- ~ch släktfors~
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Hej på er där
hemma i stugorna!
Snart har nog det där
elaka lilla coronaviruset dragit sin kos och
vi kan börja träffas
som vanligt igen. Som
vi längtar! Men vi
, måste hålla oss på vår
I kant ett tag till. Medan
i vi gör det kan vi sysselsätta oss med olika i
saker, några tips får ni ;
i det här numret av
Åsen-Nytt.
Du kan till exempel
göra egen glögg, baka
en saffranskaka eller 1
göra trolldeg tillsammans med barnen. När '
ni är klara med det
kan ni börja leta i byrålådorna efter materi, al som kan passa i tid1 ningen Släkt och Hembygd. Eller också sätter ni er ned och skri- •
ver helt nytt material.
· Något av det viktigaste
du har att göra innan 1
jul, ja, förutom pepparkaksbak och att klä '
granen och sånt förstås, det är att läsa och
fylla i sista bladet i
den här tidningen.
Du som vill att Åsenbadet ska leva vidare tack för din hjälp!

- -- -

gsföre~g
··-·

----

--

November 2020

Inställd julfest
Julfesten för barn, 27/12 i Åsens bystuga,
är i år inställd på grund av rådande
omständigheter med Covid-19.
Vi önskar alla en God Jul
och hoppas på återseende nästa år.
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Julfestkommitten

Tidningen SLÄKT OCH HEMBYGD
Vi söker fortfarande material till nästa års tidning.
Hör av er till:
Kerstin Sturmas, 070-3366972
Ingegerd Nilsson, 070-3496133
Karin Trapp, 073-9301612
trappkarin47@gmail.com

Tack på förhand!
Tidningskommitten

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

Åsens Hembygds- och Släktforskningsförening

Åsens Stipendie fond
I samarbete med Blomsterfon den i Åsen delar Stipendiefo nden ut stipendier
till studerande ungdomar.
För att vara berättigad till stipendium så ska du gå på vidareutbild ning efter grundskolan
it.ex. gymnasiesk ola, högskola, universitet mm.
Högre utbildninga r genererar högre stipendium för att uppmuntra till vidareutbild ning.
Ansökan skall innehålla din ansökan OCH studieintyg från skola där du nu studerar.
Din ansökan ska lämnas till Ingemar Rytter, Åsvägen 10, senast 18 december.
Ansö)qring ar efter detta datum kommer inte att vara berättigade till stipendium.
Har du frågor är du välkommen 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 Brunnmyrv ägen 18,
skicka via Messenger
eller via e-post:
ing-marie.bergman@te lia.com

I
Här kom.mer ett litet tips på jullovspy ssel/aktiv itet
att göra tillsamm ans med barnen från Moa Magnuss on
Trolldeg:
1 dl vatten
2 dl mjöl
1 dl salt
1 msk olja

Arbeta ihop ingrediense rna till en smidig deg. Om du vill spara
figurerna kan du torka dem i ugnen i på 100 grader i ca 1 timme
och sedan låta dem stå till dagen efter (eller längre, beroende på
hur stora de är). När figurerna torkat kan de målas om man vill.

"Jag samlar på goda stunder. Mitt mål är att hitta så många jag kan!"

L

ATT GÖRA LISTA TILL JUL:
BYGGA EN SNÖGUBB E
DRICKA VARM CHOKLAD
BAKAKAK OR
SJUNGA JULSÅNG ER
LÄGGA ETT PUSSEL
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Hej på er!
Tän kte bidr a med ett julin spire rat rece pt, eller två,
så här i slute t av nove mbe r så få vi se
om ni vill anvä nda någo t av dess a, sam t lite anna
t som kans ke kan ·
pigg a upp. '
Har du lingo n eller blåbi j.r ligga ndes i fryse n efter
denn a bärr ika säso ng? Eller kans ke rent
utav fjolå rets bär? Perf ekt! För i så fall kan du pass
a på att göra denn a goda glög g till advent smy set. Glög gen är enlig t mig helt klar t värd
den tid det tar att göra den som bonu s
sprid er den en unde rbar doft i hem met unde r kokn
inge n och sätte r fart på j~än slor na.
Dett a behö ver du:
Gör så här:
1,5 liter lingo n eller blåb är
Börj a med att tillv erka en påse av gasv äv eller likna
nde där
1,25 liter vatte n
alla kryd dor får plats . Lägg bär, vatt en och kryd dpås
en i en
stor kast rull och låt det koka upp. Låt koka i 10 minu
1 påse glögg kryd dor
ter. Ta
däre fter upp kryd dpås en ( spar den) och sila safte n
i en sil1 påse hela nejli kor
stäl1 ning , låt det själv rinn a till det sluta r drop pa. Häll
safte n
3 styck en kane lstän ger
i en ren kast rull, skölj kryd dpås en så det inte är någr
a
bärr este r kvar på den, lägg seda n tillb aka den i saftk
4 decil iter strös ocke r
astru llen. Tills ätt nu sock ret, koka upp safte n och låt koka
i ytter ligar e 10 minu ter. Skum ma safte n och låt den seda
n sval na i
kast rulle n med kryd dpås en kvar . Häll upp glög gen
på rena
flask or och förv ara sval t till du vill drick a den.
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Suge n på någo t gott till fikat med saffr an nu när julen
närm ar sig, men inte lust eller tid
att baka luss ekat ter? Då kan denn a saff rans kak
a vara ett trevl igt alter nativ . Kan ätas
som den är eller serv eras som en bake lse med visp
ad gräd de sma ksat t med kard emu mma
eller vani lj sam t en näve fryst a lingo n eller sven ska
hallo n.

Dett a beh över du:
200 gram smö r (elle r marg arin) (nu kans ke man kan
tyck a att 200 gram smö r är myck et.
Och man kan mins ka på män gden om man vill. Men
vill man ha en rikti gt safti g kaka så
snål a inte på smör et)
2 ägg

3 dl strös ocke r

1 påse saffr an (stöt t)

1 1/2 dl mjöl k

4 dl vetem jöl

2 tsk bakp ulve r

even tuell t 1/2 tsk nym ortla de kard emu mma kärn or

Gör så här:
Stäl l ugne n på 175 grad er. Smä llt smö ret och låt svaln
a. Smö ra och bröa en sock erka ksform väl. Visp a ägg och sock er pösig t/fluf figt. Blan da
i det avsv alna de smör et och mjöl ken i
bunk en. Rör ihop det stött a saffr anet med mjöl och
bakp ulve r och rör seda n i även det i
blan dnin gen i bunk en. Ha.ll upp smet en i form en och
ställ seda n in i nedr e delen av ugne n.
Gräd da ca 45 minu ter, känn med prov stick a om den
är klar, ska ej vara kladd ig, låt kak.a n
seda n sval na inna n du stjäl per på den på ett fat.
Hop pas att det ska smak a, häls ar Moa Mag nuss on.
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KLURINGEN nr 11 2020

Här nedan finns ett litet korsord att fösa. Gnugga geniknölarn a och lämna ·
lösningen till Anders Bergman, anders._bergman@telia.com, senast 15/12
2020. En vinnare_utses, som belönas med en trisslott. Lösning och vinnare
publiceras i nästa nur:nmer av Åsen-Nytt.

Vågrätt
1.ÄrdetiU SA
2. Flicka

3. Förmera
4. Vass med ett G
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5. Lägga på hög
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Lodrätt
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1. Insekt
2. Ovanligt namn
3. Fri

4
5

4. Gör S/S
5. Konkreta
Vinnare i Kluringen nr 10 2020 blev Gun Urdh, Åsen, som belönas med en
trisslott.

Vågrätt
1. By
2. Skådeplats
3. Är på upphällningen

4 . Forma
5. Vässas
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1. Litterärt svin

2. Gröda
3. Muskulös
4.Samlade

5. Vikten
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Lösning på Kluringen nr 10 i Åsen-Nytt nr 10 2020
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Åsenbadet sommaren 2021
Året som gått har varit annorlunda. Vi har upplevt en pandemi som har gjort att vi inte har kunnat
leva riktigt som vanligt, vi har fått ställa in aktiviteter, resor och umgänge. Som det ser ut blir även
2021 ett år som kommer att påverkas av viruset. Vi tror därför att ,;,ånga kommer att fortsätta att
"hemestra" och "svemestra", det vill säga att semestra inom landets gränser och göra aktiviteter i
närområdet. Här har Åsenbadet en viktig roll. Åsen badet fungerar som en oas, ett ställe där man kan
umgås utomhus, fika, ha kul i bassängen eller lata sig i solen:
Förra året var vi några personer som startade en "badgrupp" som jobbade med finansiering,
planering och förberedelser inför sommaren 2020. Tack vare många hjälpande händer, både med
pengar och med praktiskt arbete, lyckades vi hålla badet öppet under många härliga sommarveckor.
Sommaren kan tyckas långt borta när vi befinner oss i december och som bäst bakar pepparkakor,
lussebullar och tänder adventsljusen, MEN det är faktiskt så att vi redan nu måste börja planera för
Åsenbadets bemanning inför sommaren 2021. Din hjälp behövs även denna säsong.
För att vi ska veta vilka som kan jobba med vad och när skickar vi ut det här schemat som du fyller i
och sedan skickar via mejl till malinsjoden@live.se eller lägger i Åsens Byråds brevlåda på bystugan.
Senast den 23 december vill vi ha in ditt svar. Med vänlig hälsning "Bad[!ruppen".

v. 24

v. 25

v. 26

v.27

v. 28

v.29

v. 30

v. 31

v.32

Bemanning
Städning
Gräsklippning
Tipspromenad

Jag kan även hjälpa till med:

D

Reparations- och underhållsarbete inför, under och efter säsong.

D

Förberedelser inför öppnande, efterarbete och invintring efter säsong.

Annat arbete som jag kan bidra med: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Namn:--------------------------------Telefon:

--------- ---------- --------

E-post: _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ __

