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Årgång 24 Nummer 5 

Maj går över i juni \ 
och vi gläds åt ljusa I 
k ällar. h .. I v oc natter, i 

grönska, sol och i 

- Kän k l varme. ns ver - . 
ligen som vi förtjä
nar den här somma
ren efter en lång och 

ganska tung höst, 
vinter och vår. Vi 
har hållit avstånd, 
vi har låtit bli att 

kramas, vi har inte 

arrangerat några 
fester och vi har 

tvättat våra händer. . 
' Ja, vi ska fortsätta ; 

att vara försiktiga, ; 
men nu MÅSTE vi få ! 

umgås, på en arm- ; 
längds avstånd eller ! 
så. Och umgås får vi 1 
göra på Åsenbadet i 

\ även i sommar. , 

Utgivare: Åsens'Hem.bygds- och släk.tforskningsförening Maj 2021 

Åsenbadet öppnar 

Åsenbadet håller öppet från den 21 juni - 15 augusti. 
Öppettiderna kommer att vara alla dagar mellan kl. 11 och 19. 

Säsongskort: 
Familj (gällande en eller två föräldrar och barn 3-15år) 600: 

Vuxen (fr o m 16 år) 300:

Barn (3-15 år) 200:-

. Dagkort: 
Vuxen (fr o m 16 år) 40:

Barn (3-15 år) 30:-

Om du köper säsongskort före den 15 juni ges 50 kr i rabatt. 
Swisha eller betala in till kontot och märk med namn. 

Din hjälp behövs också, både ekonomiskt och praktiskt, 
bland annat med bemanning av badet. 

Vi komm~r inom kort att gå ut med anmälningslistor. 
Du som vill stötta med ett ekonomiskt bidrag kan göra det 

genom att swisha till 123 489 89 12 
eller sätta in ditt bidrag på konto i Swedbank: 

8166-1, 704 199 695-5. 
Vi fram.för också vårt varma tack till dem som redan bidragit. 

Badet öppnar redan i r--i,):,~~.~-,;-, ~♦~J~1,,--r-.---ir------~i'--,♦~-J!/~t,·· -♦~'l'li_:,_~~-~~\--,1,~-- ♦---p,-· .... 
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mar och i år får vi l ri1 ~~~~~~~~~~~~=;~~~~~~_;;~~~~..;:~~~~~~~~.;;~ .. ~ 
hjälp av ungdomar BIDRAG TILL ÅSEN-NYTI 

som avlönas av kom- Nästa nummer av Åsen-Nytt 
munen MEN- din 

hjälp behövs också. 
Se annons här till 

höger. 

kommer ut i slutet av juni. 
Lämna ditt bidrag senast 

26 juni i brevlådan 
Brunnmyrvägen 18, 

via e-post: ing
marie.bergman@telia.com 

eller via Messenger 

"Jag har inte gått i 
dina skor och du 

har inte gått i mina. 

Låt oss därför vara 
ödmjuka mot 

varandra." 
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 

0 

Asens J aktvårdsförening kallar delägarna till årsmöte 

onsdagen den 30 juni 2021 kl. 19.00 vid slaktladan. 

Ärenden enligt stadgarna. 

Vamnt välkomna! 

Kallelse till 
Åsens Samiållighetsförenings årsmöte/stärorol\ 

Plats: Vid byforrådet (utomhus) 

Dag: Fredag 11 juni 2021 
Tid: kl. 17:00 

Stämmohandlingar finns att hämta på Åsens 

Hemsida www.elfdalsasen.com från fredag 28 maj 

Välkomna hälsar Styrelsen 
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Var glad min själ, åt vad du har: nu har du hundra somm~dar och-:~~ita:ahd~ /<ii:~ ~~:.:".~

När solens lopp sin ände tar så har du nittionio kvar och någon blir den största. ·. 

L,.<:--:-. · &ivnogäakt på var du står: imorgon är med ens igår, det går så fort att-vandra. 

;·;{:~,-~ ggiuiäi:ke till att vad-du får 'är hundra s9inmardar p~r år. Imorgon är den andra. 

~~~iC,;~'.~'.i~;i5~~;~~:,f (t~~~•;;/:~~tlm~n !fka Cajenri __ _ _ _. . . 

- Tänk vilken frihet det är att orientera! 

- Det är väl ingen frihet, kontroller överallt! 

- Finns det något värre än att hitta en mask i äpplet man just bitit i? 

- Ja, att hitta en halv mask .. 

- Får man ta med hunden på flyget? 

- Tyvärr det är tax-free. 

Här kommer några boktips, med önskan om en trevlig lässtund; 

* Kejsaren av Portugallien - Selma Lage~löf 

* Klubben för lyckliga slut - Caroline Säfstrand 

* Ytspänning - Oliver Norek 

* Hjärtlinjer - Brit Bennet 

* Där kräftorna sjunga - Delia Owens 

* En grav för två - Anne Holt 

* Kistbyggarna - Morgan Larsson 

* Sista jouren - Karin Wahberg 

* Kring denna kropp - Stina Wolter 

* April i anhörigsverige - Susanna Alakoski 



RECEPT 
Några passande recept så här inior sommar och midsommar. 
Bidragen kommer från Moa Larsson och Kerstin Ståffansson. 

Farmors sillgratäng 

För 4-6 personer 

1 burk matjesfileer 
6-8 hårdkokta potatisar 
3 gula lökar 
3 dl vispgrädde 
1 tsk vetemjöl 
3 hårdkokta ägg 
riven ost 
ströbröd 
smör eller margarin 

Smörj · en gratängform. 
Skiva potatisen och fördela den i 
botten. 

Skär sillfileerna i små bitar och 
lägg ovanpå potatisen. 
Skala och skiva löken, fräs den 
mjuk i en klick matfett. Slå på 
grädden. Red av med litet vetemjöl 
som först rörts ut i kallt vatten el
ler grädde. 
Skala och hacka äggen, fördela 
hacket över sillen och häll lökgräd-

. den över alltihop. Ströbröd och ri
ven ost överst. 
Gratinera i 200-225 grader cirka 25 
-30 minuter tills ytan är gyllen

brun. 

Legymsallad 

En smarrig röra att ha 
i baguetten eller servera 
till köttbullar, schnitzel 
1 morot, grovt riven . 
1 dl frysta ärter 
1 äpple finhackat 
1 saltgurka finhackad 
1,5 dl yoghurt eller creme fraiche 
2 msk majonnäs 
2 tsk dijonsenap 
Salt, svartpeppar 
Blanda ihop och njut 

Marinad till grönsaksspett 

Ca 3 msk olivolja 
1 msk balsamvinäger 
2 msk flytande honung 
2 tsk hel spiskummin stött 
'2 tsk hel korianderfrön stötta 
2 msk klippt gräslök 
1 tsk krossade chilifrön 
salt & svartpeppar 
Låt grönsakerna ligga i marinaden 
minst en timme innan grillning. 
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KLURINGEN nr 5 2021 

~9 1·. 
Här nedan finns ett litet korsord att lösa. Gnugga geniknölarna och lämna 

lösningen till Anders Bergman, anders._bergman@telia.com, senast 15/6 2021. 

En vinnare utses, som belönas med en trisslott. Lösning och vinnare publiceras i 

nästa nummer av Åsen-Nytt. 

Vågrätt 

1. Kan finnas på avstjälpningsplats 

2. Gnällspik 1 
3. Ole, dole, doff 

4. Slingrat sig 1 
5. Nejd 2 

Lodrätt 3 
1. Ofta tillsammans med korn 

2. Vikingabåt 4 
3. Segla på 

4. Anledning 
5 

5. Strut 

Vinnare i Kluringen nr 4 2021 blev Margit Schröder, Åsen, 

som belönas med en trisslott. 

Lösning på Kluringen nr 4 i Åsen-Nytt nr 4 2021 1 2 

Vågrätt Lodrätt 1 s p 
1. Gnistra 

2. Tyget 

1. Har lien 

2. Tro 2 M 0 
3. Nedrigt 

4. Bladoberoende 

3. Fransk konstnär 

4. Omtalat berg 3 I N 
5. Provins i Kambodja 5. Ämnets 

6. Felstavad synonym till skjuta till 6. Hålla för trollgt 4 T E 

5 T R 

6 s A 

2 3 4 5 

3 4 5 6 
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