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Hej!
Vill börja med att
tacka Moa Larss on
för alla trevli ga bidrag till Åsen- Nytt.
Tack vare henn e blir
nu tidnin gen fylligare
och roliga re.
Är det fler som vill
lämn a bidra g är ni
mer än välko mna.
Uppg ifter hur man
går tillvä ga hittar ni
längs t ned i den här
spalte n.
Och så passa r det att
önska en riktig t
GLA D PÅSK
till Åsen -Nytt s
alla läsare .

Delm ål4
Vad sägs om att bjuda dig själv på en fika utom hus för
att
kicka igång våren ? Kans ke har du för vana att åka iväg
på utflykt eller pickn ick? Ja då är detta mål enke lt att uppn å,
men
inte mind re trevli gt för det. Själv har jag inte haft möjli
ghet att
"ute- fika" på ett tag nu, så jag längt ar verkl igen, fast jag
tänker göra det rätt lätt för mig_ Näst a gång solen tittar fram
och
det inte blåse r storm får kaffe kopp en helt enke lt följa med
ut.
En fika i solen utanf ör huse t är icke att förak ta, kans ke
till
ljude t av småf åglar nas ivrig a kvitte r! !Moa Larss on
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BIDR AG TILL
ÅSEN-NY'M'
Nästa numm er av
Åsen-Nytt komm er
ut i slutet av april.
Lämn a ditt bidra g
senas t 25 april i brevlådan Brunnmyr_vägen 18 eller
via e-pos t:
ing-m arie.b ergma n
@telia.com

Mars 2021 ,

Ärts kott, så perfe kt när det kliar i odlin gsfin grarn a, men
snön
ännu ligge r vit och tjock där ute. Rolig t att sätta tillsa mma
ns
med barne n eller bara för sin egen skull för att det är gott.
Allt som behö vs är torka de gula ärtor , jord, vatte n och ett
fat med
kant eller kruk a. Lägg ca 0,5 dl gula ärtor i blöt över natte
n.
Näst a dag lägge r man ett lager jord i fatet, lägge r däref
ter på
ärtor na och sedan på ett tunn are lager jord över, dags att
vattn a.
Ställ ljust och gärn a varm t, håll jorde n fukti g och efter
någo n dag
så börja r skott en titta upp. När skott en är ca 5 cm långa
är de
som godas t, då är de bara att klipp a av och lägga på mack
an
eller klipp a över sin matta llrik. /Moa Larss on

- Igår vann jag fyrah undra
mete rhäck .
- Jaså, vart ska du plant era
den?
- De sa att det skull e snöa
på radio n.
- Då är det bäst att täcka
över den.

Åse ns Blo mst erfo nd
hålle r årsm öte
torsd agen den 6 maj 2021
kl. 18.00 i Trap pmas gårde n.
Sedv anlig a
årsm ötesf örhan dling ar.
Hjär tligt välko mna!

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:

OM DU HAR MÖJLIGHET

- Får vi gå igenom er bil?

ATT GÖRA NÅGON GLAD,

- Vore det inte lättare att
gå runt den?

SÄGÖRDET.
VÅR VÄRLD BEHÖVER
MER GLÄDJE.

- Hur kan du veta att gäddan du

missade vägde 10 kg?
- Det kom en våg just då.

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
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4. Väv
5. Mycket ovanligt kvinnonamn
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Lodrätt
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1. Ila
2. Ägde träskplats enligt Bibeln
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3. Snurra runt
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4. Knapp på tangentbord
5. Lägga
Vinnare i Kluringen nr 2 2021 blev Margit Schröder, Åsen, som belönas med en
trisslott.
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Lösning på Kluringen nr 2 i Åsen-Nytt nr 2 2021
Vågrätt
1. Församling
2. Förkovra
3. Kan pengar
4. Uppstegade
5. Fågel
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3. Kunde örnen
4. Försonats
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Lodrätt
1. Stelt

5. Dragit benen efter sig
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