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Helens smarriga smulpaj
Smuldeg:

Fyllning:

1 dl kokosolja

3 dl valfria bär eJler rabarber

3 dl havregryn

fårska eller fryste spelar ingen roll

1 dl vetemjöl

2 msk strösocker

I dl strösocker

-1 msk maizena eller potatismjöl

1 tsk mortlad kardemumma
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Okej det verkar ju tyvärr aom om vi får fort#ätta att hAlla oo UrAn
varandra ännu ett tag, SA vad •lg8 om att pu,& p! att J.i8& m bok eller
två? Sommaren är ju tom gjord för att läta tycker jag, Om_regnet öter ner
eller om man eka till stranden så är ändå en bok ett gott 8äll,kap.
Jag skulle gärna vilja veta om du bar något boktip1 eller en favoritbok tom
du återvänder till då och dA? Om du Jägger en lapp i min po,tlåda p!
Gummasbackvägen 6 eller 1Jkickar ett mail till moa365@hotrnail.com med
ditt boktips så gör jag en liten boklista och delar med er här i A.en Nytt.
Hoppa,, ni vill hänga på och dela med er!

tal och sång ställs in
även i år. Vi ser fram
emot ett pandemifritt
2022 och hoppas att
vi då åter kan träffas
och sjunga in våren
som vi brukar.

~
BIDRAG TILL
ÅSEN-NYTI'
Nästa nummer av
Åsen-Nytt kommer
ut i slutet av maj.
Lämna ditt bidrag
senast 25 maj i brevlådan Brunnmyr_vägen 18 eller
via e-post:
ing-marie,bergman
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Delmlt IS

Våren är äntligen
här. Vårfåglarna har 1
hittat till Åsen, näst- '
an all snö har smält
bort och solen värmer
gott. Det är saker vi
får glädjas över.
Dessvärre medför
den pågående pandemin att saker inte

riktigt blir som vi har
tänkt oss.
Traditionen med
Valborgsfirande på
Kråkhol med brasa,

ptt
______

Sl hir gör du:
• Sätt ugnen på 175 grader

• Blanda ihop alla ingredienserna till
smulpajen. Lägg hälften av smulorna i en
1

pajfonn, ca 20 cm i diameter.
Grädda mitt i ugnen i ca 10 minuter.

• Blanda bär, socker och maizena och lägg
i formen. Täck med resten av smulorna
• Grädda pajen mitt i ugnen i ca 30
minuter eller tills den börjar bli gyllenbnm.

• Servera med lättvispad grädde, glass eller vaniljvisp.

DET GÅTFULLA FOLKET
AV BBPPB WOLGERS
Barn ar ott folk och dom bor
i ott ·ftihnmundo land,
detta Jan~ är ott regn och en pöl.
Över den pölen gAr pojkamll8 båtar ibland,
ooh dom glider sa\ fint utrui köl.
Där går cm flicka, som samlar på stenar,
hon har en miljon.
Kungen av Träd sitter.stilla bland grenar
i Trädkungens tron.
Där går en pojke som slaattar Ar snö.
, Där går ~ flicka som gjorde en ö
av femton kuddar.
Där går en pojke, och allting blir glass
som han snuddar.
alla är barn, och dom tillhör
DET GÅTFULLA FOLKET.

Maj månad och Mors Dag ligger framför oss.
Så vad önskar sig en Mor på sin dag? Ja det är ju förstås individuellt, men jag har frågat
några av de mödrar som jag känner'om vad de uppskattar, så här koinmer en liten
sammanstäl lning som kanske kan användas som inspiration om du har en Mor i din närhet
som du vill uppmärksam ma lite extra på Mors dag. Önskningar na skiljer sig ganska mycket
åt beroende på vilken man har ålder barnen i, en Mor med små barn önskar sig
oftare sovmorgon än en mor med större eller vuxna barn.
* Sovmorgon * Frukost på säng * Att få en av barnen egenplockad liten bukett av vårens
första blommor * En stund för sig själv för att kanske få duscha ifred eller ta en promenad
med sina egna tankar* Att någqn annan i hushållet planerar, lagar och plockar.und an efter
en måltid * Att laga mat tillsammans med sina barn * En utflykt med medhavd matsäck *
En smarrig fika, kanske Helens paj, se recept här i bladet* Choklad* En skärmfri dag tillsammans med familjen, tid för mys, sällskapsspe l, pussel, blåsa såpbubblor * Kramar *
Moa Larsson
·

Åsens SK
Åsens SK:s årsmöte,
som brukar hållas i april,
skjuts upp och äger rum
vid ett senare tillfälle.

Styrka är inte
att trycka ner andra.
Det är att
lyfta upp dem.
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ÅSENBADET 2021
Nu börjar vi längta efter
somma r, sol och bad.
Åsens SK och den lilla badgru ppen
med ideella krafter jobbar för att
Asenba det ska kunna hålla öppet
även i somma r. Som ni säkert förstår ligger en hel del jobb b~om
med förbere delser, genomf örande
och efterar bete.
Din hjälp behövs också för och att
vi alla ska kunna njuta av en härlig
badsom mar på Åsenba det. Det
handla r till exempe l om hantve rkshjälp, beman ning, städnin g, gräsklippni ng och såklart ekonom iska
bidrag. Alla bidrag är
välkom na, stora som små.
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Swish ar gör du på numm er
1234 89 89 12. Har du inte
Swish går det bra att betala in
till bankk ontonu mmer :
8166-1 704 199 695-5.
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Tack för just ditt bidra g!
P.S. Har ~u frågor eller vill du
-anmä la ditt intres se att hjälpa
till ring Kjell, 070-25 83440 .
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Inget nytt under solen.

Nygaml=, coronaregler

1

• Samma ideer för att stoppa smitta för 100 år
sedan: Så här såg myndighet ernas råd ut till
svenskarna under spanska sjukan, som gick
över världen för 100 år sedan. Och visst är
det väldigt likt de coronareg ler som vi haft så.
svårt att anpassa oss efter i ett år nu. Men al!t
har en början och ett slut, även pandemier .
Hur som helst har covid-19 inte tagit lika
många liv som sin elaka kusin i början av
1900-talet.
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KLURINGEN nr 4 2021
Här nedan finns ett litet korsord att lösa. Gnugga geniknölarna och lämna
lösningen till Anders Bergman, anders.-_bergman@telia.com, senast 15/5 2021.
En vinnare utses, som belönas med en trisslott Lösning och vinnare publiceras i
nästa nummer av Åsen-Nytt.
Vågrätt
1. Gnistra

2. Tyget

1

3. Nedrigt
4. Bladoberoende
5. Provins i Kambodja
6. Felstavad synonym till skjuta till
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Lodrätt

4

1. Har lien
2. Tro
3. Fransk konstnär

5

4 . Omtalat berg

6

5. Ämnets

6. Hålla för troligt

Vinnare i Kluringen nr 3 2021 blev Conny Larsson, Åsen, ·
som belönas med en trisslott.
Lösnlns på Kluringen nr 3 I Åsen-Nytt nr 3 2021
Lodrätt
1. By

2, Kommun i Spanien

1. Ila
2. Ägde tröskplats enligt

Bibeln
3. Vridit
3. Snurra runt
4. Väv
4, Knapp på tangentbord
5, Mycket ovanligt kvinnonamn 5. lJgga
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