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Hej! 
Vill börja med att 

tacka Moa Larsson 
för alla trevliga bi
drag till Åsen-Nytt. 

Tack vare henne blir 
nu tidningen fylligare 

och roligare. 
Är det fler som vill 
lämna bidrag är ni 
mer än välkomna. 
Uppgifter hur man 

går tillväga hittar ni 
längst ned i den här 

spalten. 
Och så passar det att 

önska en riktigt 
GLAD PÅSK 
till Åsen-Nytts 

alla läsare. 
• I 

BIDRAG TILL 
ÅSEN-NY'M' 

Nästa nummer av 
Åsen-Nytt kommer 
ut i slutet av april. 
Lämna ditt bidrag 

senast 25 april i brev
lådan Brunn

myr_ vägen 18 eller 
via e-post: 

ing-marie.bergman 
@telia.com 

I 

I 

Delmål4 
Vad sägs om att bjuda dig själv på en fika utomhus för att 

kicka igång våren? Kanske har du för vana att åka iväg på ut
flykt eller picknick? Ja då är detta mål enkelt att uppnå, men 

inte mindre trevligt för det. Själv har jag inte haft möjlighet att 
"ute-fika" på ett tag nu, så jag längtar verkligen, fast jag tän
ker göra det rätt lätt för mig_ Nästa gång solen tittar fram och 
det inte blåser storm får kaffekoppen helt enkelt följa med ut. 
En fika i solen utanför huset är icke att förakta, kanske till 

ljudet av småfåglarnas ivriga kvitter! !Moa Larsson 

Ärtskott, så perfekt när det kliar i odlingsfingrarna, men snön 
ännu ligger vit och tjock där ute. Roligt att sätta tillsammans 

med barnen eller bara för sin egen skull för att det är gott. 
Allt som behövs är torkade gula ärtor, jord, vatten och ett fat med 

kant eller kruka. Lägg ca 0,5 dl gula ärtor i blöt över natten. 
Nästa dag lägger man ett lager jord i fatet, lägger därefter på 

ärtorna och sedan på ett tunnare lager jord över, dags att vattna. 
Ställ ljust och gärna varmt, håll jorden fuktig och efter någon dag 

så börjar skotten titta upp. När skotten är ca 5 cm långa är de 
som godast, då är de bara att klippa av och lägga på mackan 

eller klippa över sin mattallrik. /Moa Larsson 

- Igår vann jag fyrahundra 
meterhäck. 

- Jaså, vart ska du plantera 
den? 

- De sa att det skulle snöa 
på radion. 

- Då är det bäst att täcka 
över den. 

Åsens Blomsterfond 
håller årsmöte 

torsdagen den 6 maj 2021 
kl. 18.00 i Trappmasgården. 

Sedvanliga 
årsmötesförhandlingar. 

Hjärtligt välkomna! 

-



JA VISST GÖR DET ONT av Karin Boye 

Ja visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? 

Varför skulle all vår heta längtan bindas i det frusna bitterbleka? 

Höljet var ju knoppen hela vintern. Vad är det för nytt, som tär och spränger? 

Ja visst gör det ont när knoppar brister, ont för det som växer och det som stänger. 

Ja nog är det svårt när droppar faller. Skälvande av ängslan tungt de hänger, 

klamrar sig vid kvisten, sväller, glider - tyngden drar dem neråt, hur de klänger. 

Svårt att vara oviss, rädd och delad, svårt att känna djupet dra och kalla, 

ändå sitta kvar och bara darra - svårt att vilja stanna och vilja falla: 

Då, när det är värst och inget hjälper, brister som i jubel trädets knoppar. 

Då, när ingen rädsla längre håller, faller i ett glitter kvistens droppar 

glömmer att de skrämdes av det nya, glömmer att de ängslades för färden -

känner en sekund sin största trygghet, vilar i den tillit som skapar världen. 

Polisen stoppade en bilist: 

- Får vi gå igenom er bil? 

- Vore det inte lättare att 

gå runt den? 

- Hur kan du veta att gäddan du 

missade vägde 10 kg? 

- Det kom en våg just då. 

OM DU HAR MÖJLIGHET 

ATT GÖRA NÅGON GLAD, 

SÄGÖRDET. 

VÅR VÄRLD BEHÖVER 

MER GLÄDJE. 

t) 



KLURINGEN nr 3 2021 

Här nedan finns ett litet korsord att lösa. Gnugga geniknölarna och lämna 

lösningen till Anders Bergman, anders._bergman@telia.com, senast 15/4 2021. 

En vinnare utses, som belönas med en trisslott. Lösning och vinnare publiceras i 
nästa nummer av Åsen-Nytt. 

Vågrätt 

1. By 

2. Kommun i Spanien 

3. Vridit 1 2 3 4 5 
4. Väv 

5. Mycket ovanligt kvinnonamn 
1 

2 
Lodrätt 

1. Ila 
3 

2. Ägde träskplats enligt Bibeln 4 

3. Snurra runt 5 

4. Knapp på tangentbord 

5. Lägga 

Vinnare i Kluringen nr 2 2021 blev Margit Schröder, Åsen, som belönas med en 
trisslott. 
Lösning på Kluringen nr 2 i Åsen-Nytt nr 2 2021 1 2 .3 4 5 
Vågrätt Lodrätt 1 s A L E M 
1. Församling 

2. Förkovra 
1. Stelt 

2. Transportled 2 T R Ä N A 
3. Kan pengar 

4. Uppstegade 
3. Kunde örnen 

4. Försonats 3 u T T A s 
5. Fågel 5. Dragit benen efter sig 

4 M Ä T T A 

5 T R A s T 


