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Digerdöden tog
också slut.
Pandemin med covid-19-viruset kommer också att så
småningom vara
ett minne blott.
Men först måste vi
alla hjälpas åt att
minska smittspridningen. Våren och
sommaren kommer
att hjälpa oss med
det. Viruset sprider
sig sämre, d~ som
vill kommer att få
vaccin och vi kan
träffas och umgås
utomhus.
Vad kan vi göra
medan vi väntar?
Vi kan följa tipsen i
det här numret av
Åsen-Nytt.
Moa Larsson bidrar
med både recept
' och tips på sysselsättning och Anders Bergman låter
oss gnugga geniknölarna med
månadens Kluring.
Håll i och håll ut!
Vi klarar det här!

- -Utgivare: Åsens
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Februari 2021

Nyförvärv till Åsens SK!
Åsens SK fotboll har fått klart med två nyförvärv till nästa
säsong. Det är två kraftsportare från Berga by som är klara.
Båda två har tagit varsitt junior-sm-guld, Jonathan Persson i
tyngdlyftning och Filip "Gröten" Östensson i styrkelyft.
Självklart kan de spela fotboll också. Filip är en spelskicklig
back som närmast kommer från Äppelbo AIK och Jonathan är
en anfallare med bra fart som ansluter från Färnäs.

Sysselsättnings tips från Moa Larsson
Tipsar om kortspelet SKIP-BO. Det är ett enkelt och snabbt
kortspel, man kan vara mellan 2 till 6 spelare och rekommenderas från 7 år och uppåt. Kan vara lätt beroendeframkallande
när man väl har börjat, men på ett bra sätt så klart. Detta spel
brukar vi ofta spela efter middagen när vi haft gäster hemma
och det följer alltid med oss på semesterresor.
För övrigt var det detta spelet som jag plockade fram på första
dejten med mannen som nu mer är min make.
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Nästa nummer av Åsen-Nytt
kommer ut i slutet av mars.
Lämna ditt bidrag senast 27
mars i brevlådan Brunnmyrvägen 18 eller e-post:
ing-marie.bergman
@telia.com

Go da och nyt tig a rec ept
Så här års är ju gurk a, tom at och grön salla
d rätt trist i sma ken och inte hell er särs kilt
prisv ärt.
Des sa två salla der gör vi dest o ofta re här hem
ma just nu. Den ena går snab bt och är redo
att ätas på
en gång , den and ra däre mot görs i två steg
och tar därm ed lite läng re tid men är ändå väld
igt enke l
och blir fakt iskt bara goda re efte r någo n dag.
Riv en Råk osts alla d

Ingr edie nser :

Ska la ålla rotfr ukte r sam t äppl et.

2 st rödb etor

Riv seda n grov t på rivjä rnet .

2 st mor ötte r

Häll i skål , blan da och serv era.

2 st pals tern acko r

Håll er sig fint 3-4 daga r i kyls kåpe t.

1 st rött äppl e
Vitk ålss alla d med mor ot

Ingr edie nser :
500 g vitk ål

1. Fins trim la vitk ålen , blan da i en bunk e
med

1 tsk salt

salte t. Låt stå och dra över natt en.

1-2 mor ötte r

2. Häll av even tuell väts ka från kåle n.

3/4 dl raps olja

Skal a och riv mor ot grov t.

3 msk vitv insv inäg er
1/2 dl vatt en
Gro vma len svar tpep par,
valf ri sma ksät tnin g t.ex.

3. Blan da ihop olja, vinä ger, vatt en och kryd
dorn a.
Häll blan dnin gen över vitk ålen och mor ötter

na,

blan da om och låt stå och dra min st någr a timm
ar
i kyle n inna n serv ering .

tork ad oreg ano eller frys t pers ilja.

De lmå l 3
Fixa med någ ot välb ehö vlig t,
men lite tris t, hem ma.
Änn u är det min usgr ader ute vilk et
jag tänk er pass a på att utny ttja.
Frys en är full av både mor mor s bull ar och is
..
Det har med andr a ord bliv it hög tid att fros
ta
av fryse n, perf ekt med alla min usgr ader ute
då
och med mor mor s bull ar som "belö ning "
att värm a efter åt.
Har du någo t som du bord e har gjor t där
hem ma men som inte bliv it av som du kan
pass a på att fixa inna n våre n och värm en kom
mer då när man hels t vill vara utom hus
och klar med inom hus- fixet ?

En vår vin ter vis a
av Gu sta f Frö din g
"Sm ält min is, låt min snö gå i tö,
suck ade vint ern till våre n.
Kan hän da, kan hän da om sole n vill,
vi vän tar väl änn u en mån ad till,
så kan ske det sker , sjön g våre n."
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KLURINGEN nr 2 2021
Här nedan finns ett litet korsord att lösa. Gnugga geniknölarna och lämna
lösningen till Anders Bergman, anders._bergman@telia.com, senast 15/3 2021.
En vinnare utses, som belönas med en trisslott. Lösning och vinnare publiceras i
nästa nummer av Åsen-Nytt.

Vågrätt

1. Församling
2. Förkovra
3. Kan pengar
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4. Uppstegade
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5. Fågel

2
Lodrätt

3

1. Stelt

4

2. Transportled

5

3. Kunde Örnen
4. Försonats
5. Dragit benen efter sig

Vinnare i Kluringen nr 1 2021 blev Arne Persson, Rytterbygget, som belönas
med en trisslott.
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Lösning på Kluringen nr 1 i Åsen-Nytt nr 1 2021
Vågrätt
1. Knepiga
2. Behållarna

1. Hår
2. Kan skidåkare?

3. Engelska sjukan
4 . Uppsluppna

4 . Utförsålde

5. Tokigt

5. övrigt

3. Anno domini
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