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Nytt år och
nya möjl ighet er!
Själv klart tror och hoppas vi på att 2021 blir
ett riktig t bra år.
Ska börja med att be
om ursäk t för att
"Tryc kfelsn isse" smög
sig in i förra numr et.
Rece ptet på den ärtig a
spena tsopp an blev
utan ärtor! !!
Rade n med "250 g
i fryst a grön a ärtor "
fursv ann. Ni som tesI
I
tade recep tet utan äran
! tor får nu laga sopp
i
igen - den här gång en
I
I
med ärtor .

-

Åsen s SK
I
I

Åsen s SK

I

•

Bing olott er

Nu kan du köpa Bingolotter (50 kr/st) och
Sverigelotter (25 kr/st) I
genom Åsens SK och
därigenom även stötta I
i,--föreningen.
I
I
Du har även möjlighet
att prenu merer a på
Bingolotter och få dem
direk t hem i brevlådan. Vi hjälpe r gärna
till om du behöver
hjälp med att komm a
igång med din prenumerat ion.
Konta kta Håka n Röngård på 070-332 05 84

Äsen sSK

r,
Klub bens serie tävlin gar och k.lub bmäs tersk ap på skido
som skull e ha anord nats unde r febru ari och mars 2021
ställs in på grun d av Coro napan demi n.
spola d, så det
Skids påren är prepa rerad e och ishoc keyp lanen är
pen i trim.
finns ändo ck möjli ghet att motio nera och hålla krop

I
I
!

Janua ri 2021

Utgivare: Åsens Hembygds- och släktforskningsförening

Åsen s SK vill gärn a ha hjälp med att serve ra blåbä

rssop pa

i Mångsbodarna och hjälp vid startp latsen i Ox.berg.
vid kontr ollern a
Pga Coronapandemin komm er olika åtgär der att vidta gas
sprid ning
för att skydda både funkt ionär er och deltag are från smitt
s råd att hålla
Medverkande bör natur ligtvi s följa Folkh älsom yndig heten
mm.
om
sjukd
vid
a
avstån d, tvätta hände rna, stann a hemm
,
En film angåe nde Coron ahant ering finns på denn a länk:
mella n I och E.
https://youtu.be/CGX4KZI_EJ8 Obser vera under streck et
Oxber&
Vasaloppet 30:
. Åtta perso ner.
Freda g 26 feb 2021 vid kontrollen i Oxberg. Saml ing 07.30
Tjejvasan:
. Åtta perso ner.
Lördag 27 feb 2021 vid kontrollen i Oxberg. Saml ing 07.30
Måog sbod arna
Vasaå ket:
perio den 15/2- 4/3
Event uell medhjälp av två perso ner vissa dagar unde r
medd elas senar e.
2021. Om detta blir aktue llt komm er inform ation att
Öppet spår:
sboda rna. 10 perSöndag 28 feb 2021. Saml ing 07.00 vid kontr ollen i Mång

soner
Vasaloppet:
Sönda g 7 mars 2021. Saml ing 07.00 vid kontr ollen i Mång
perso ner
Med reserv ation för event uella förän dring ar.

Anmäl er till:
Lena Hans es

Tfn:

30195 eller 070-2 96 23 48

Håka n Röng ård

Tfn:

070-3 32 05 84

sboda rna. 20

Mellanmå lspannkal tor
Cirka en månad kvar till sportlov och läge att fylla på i frysen med smidigt mellanmål
som funkar lika bra att ta med på utflykten och värma över lägerelden på ett halster
som för min tonåring att själv plocka
fram ur frysen och värma på. Dessa pannkakor in,
nehåller fiberhavregr yn som gör dem lite tjockare och mättar något längre än en klassisk ,
pannkaka och kan även varieras i smaken på många sätt. Eftersom smeten är lite gryni- I
gare än vanlig pannkakssm et så gäller det att vicka runt ordentligt på stekpannan i bör- i
jan för att få ut den, men när man fått in snitsen så blir .d e fin-fina pannkakor. Kanske
I·
vill du ha en standardpan nkaka efter soppan, då är det bara att följa originalrecep tet.
i
Eller önskar du en pannkaka som dessert, då kan du tillsätta vaniljsocker och lite stött
II
kardemumm a och servera med sylt och grädde/glass . Har du en trött banan hemma så
mosa i den i smeten, blir smarrigt och minskar samtidigt på matsvinnet. Min personliga
favorit är att tillsätta rivet citronskal och en halv tesked kanel i smeten.
4 dl mjölk eller fil

1 ägg
1 1fl dl fiberhavregr yn
1 dl vetemjöl
1/2 tsk bakpulver
2krmsalt
Eventuellt någon smaksättnin g
Smör eller margarin att steka i
VISpa ihop alla ingredienser och låt svälla i cirka 10 minuter innan du börjar grädda på

medelhög värme på bägge sidor. Första pannkakan blir alltid "bara pannkaka" men
misströsta inte, jag brukar se den som smakprov till den som står vid spisen.

MoaLarsson

"Vänliga ord kan vara små och enkla men eka i oändlighe t"
Under denna Pandemi så är vi nog många som upplever en hel del ensamhet och tristess.
Kanske vi kan göra något tillsammans men ändå var och en för sig? Vad sägs om några
"Nyårs.mål", alltså 12 olika mål att uppnå under 2021?!
Det första målet handlar om välmående fötter. För min del uppnår jag det målet genom att
sätta igång någon skön musik, göra mig en stor kopp te och tappa upp ett varmt fotbad
med mycket skum. Där tänker jag sitta till vattnet svalnat, sedan köra en omgång med
fotfilen och avslutningsv is smörja in fötterna med en skön kräm. Haka på vet ja, och gör
något för dina fötter som du mår bra av. Kanske du också känner för ett fotbad eller för
något så enkelt och bra som att införskaffa dig ett par nya broddar till skorna?
I och med att det snart är slut på Januari så kör vi delmål nr 2 också på en gång! Det sägs
att den som gör något för andra också mår bättre själv. Skicka en hälsning med ett vykort,
sms eller slå en signal till en gammal eller ny vän. Hoppas att även du får något trevligt i
din postlåda eller mobil.
Moa Larsson

------ ------ -- -Strax februari och Alla Hjärtans Dag. Här kommer en gammal goding till dikt av Dan Anderss~n,
·
särskilt tillägnad dig som längtar efter och väntar på någon att dela dagen med.

...

Jag

Jag Väntar
.
väntar vid min stockeld medan timmarna skrida.
medan stjärnorna vandra och nätterna gå.
Jag vän.t ar på en kvinna från färdvägar vida den käraste, den käraste med 6gon blå.
Jag tänkt mig en vandrande snöhöljd blomma,
och drömde om ett skälvande, gäckande skratt,
jag trodde jag såg den mest älskade komma
genom skogen, över hedarna e'!' snötung natt.

Glatt jag ville att min drömda på händerna bära
genom snåren dit bort där min koja står,
och höja ett jublande rop mot den kära:
Välkommen du, som väntas i ensamma år!
Jag väntar vid min mila medan timmarna lida,
medan skogarna sjunga och skyarna gå.

Jag väntar på en vandrerska från färdvägar vida den käraste, den käraste med ögon blå.
MoaLarsson

Åsens Hembygds- och Släktforskn ingsförening s årsmöte, som brukar hållas i februari,
är tills vidare uppskjutet p.g.a. Coronapand em.in.
ÅHSF Styrelsen

- Det står att när de skulle göra pannkakor i fängelset använde de
en fånge som smet ..
- Jag äter inte klockor, men jag dricker gärna ur!
- I fjol gjorde jag stora pengar, noga räknat 3 millimeter för stora ..
- Den ena vägen sa till den andra vägen: Vi möts i korsningen.

KLURINGEN nr 1 2021
Här nedan finns ett litet korsord att lösa. Gnugga geniknölarna och lämna
lösningen till Anders Bergman, anders._bergman@telia.com, senast 15/2 2021.
En vinnare utses, som belönas med en trisslott. Lösning och vinnare publiceras i
nästa nummer av Åsen-Nytt.

Vågrätt

.1. Knepiga

2. Behållarna

3. Engelska sjukan

2

1

4. Uppsluppna
5. Tokigt
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4

3

1

2
Lodrätt

3

1. Hår

4

2. Kan skidåkare?

5

3. Anno domini
4. Utförsålde
5. övrigt

Vinnare i Kluringen nr 12 2020 blev Margit Schröder, Åsen, som belönas med
en trisslott.
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Lösning på Kluringen nr 12 I Åsen-Nytt nr 12 2020
Vågrätt

1. Nytra
2. Hasa
3. Kan ved
4. Roa
5. Fågel

Lodrätt
1. Massage
2. Ellen
3. Vokaler
4.Den
5. Fem i rad
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