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Information från Åsenbadet

Härliga sommar!
Det är de här dagarna
vi väntade på när vi
kurade i mörkret och
kylan i december och
januari. Nu får vi
njuta av ljuset, grönskan, värmen och
ljumma sommarvindar. Ja, ibland kommer
det några regnstänk,
men det behövs det ·
med.
Bad hör sommaren till
och tack vare ideella
krafter kan Åsenbadet
hålla öppet även i år.

Öppet alla dagar mellan kl. 11 och 19 till och med 15 augusti.
Kiosken är öppen och erbjuder glass, godis,
fikabröd, snacks, toast, pajer, panpizza m.m.
Säsongskort:
Familj (gällande en eller två föräldrar och barn 3-15år) 600:
Vuxen (from 16 år)~ 300:- Barn (3-15 år) 200:Dagkort:
Vuxen (from 16 år) 40:- ~ Barn (3-15 år) 30:Vi tar swish, kort och kontanter.

Åsenbadet drivs av ideella krafter och fl,er behövs
för att kunna hålla badet öppet alla dagar. Alternativet
är att vi måste stänga de dagar det inte finns personal
och det vore tråkigt.
MEN - utan folk som \
Några veckor under sommaren har vi hjälp av feriearbebemannar badet går I
tande ungdomar. Ungdomarna får bara jobba ett visst
det inte att ha öppet. I I
antal timmar per dag. Det betyder att det finns många
annonsen här bredvid
lediga tider att skriva upp sig på för hjälp
kan du läsa om hur du
med bemanning av badet.
anmäler dig för att
1
Anmälningslista finns på badet. Digital anmälningslista
hjälpa till med bemanning eller annat på I
hittar du i vår Facebookgrupp Åsenbadets vänner.
_
Åsenbadet.
Vill du hjälpa till på annat sätt, exempelvis med städning
Nästa nummer av
eller med ett ekonomiskt bidrag är det också välkommet.
Åsen-Nytt kommer ut i
Har du frågor? Ring Kjell på tel. 070-258 34 40.
slutet av juli. Vill du

i
J

'
1

lämna ett bidrag gör
du det i brevlådan
Brunnmyrvägen 18,
via e-post:
ing-marie.bergman@
outlook.com eller via
Messenger.
GLAD-SOMMAR!

För ekonomiska bidrag swisha 123 489 89 12
eller sätt in ditt bidrag på konto i
Swedbank: 8166-1, 704 199 695-5.
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Varmt välkomna!
- - - - - --
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UPPROP
FRÅN ÅSENS HEMBYGDS-OCH SLÄKTFORSKNINGSFÖRENING
Eftersom det inte blev någon SLÄKT OCH HEMBYGD 2021
blev det heller inte sålt några medlemskort för 2021.
Därför vädjar vi om ert stöd genom insättning av 50 kr/person plus
eventuellt bidrag till postgiro 125 74 84-4 eller swisha till 073-9301612.
Var god ange namn på den det gäller.

TACK PÅ FÖR.HAND
STYRELSEN

Delmål 7
Unna dig något. Något som du sällan ger dig tid eller tillåtelse att unna dig.
Något som gör dig glad eller som ger dig sinnesro. Själv har jag inga större problem med att
unna mig en glass en varm sommardag eller en bulle till kaffet. Svårare har jag att unna
mig något som tar lite länge tid, så som en skogspromenad, ett kvällsdopp, ett fotbad eller
besök hos frisören (även utan pandemi). Vad skulle du vilja unna dig? /Moa Larsson

Enklaste blåbärspajen
Äntligen är blåbärssäsongen här, ja snart i alla fall, och_vi kan se framemot fingertoppar som färgats blåa av timmar på huk i blåbärssnåren, sena kvällar vid köksbordet rensandes dagens skörd
av blåa bär och jagande.småkryp som råkat följa med hem. Helt klart värt det när man ~edan kan
sno ihop en så här enkel och god paj som till och med lyckades falla svärföräldrarna i smaken.

150 g smör eller margarin, smält
3 dl vetemjöl
1 dl socker

1 tsk bakpulver

V2 tsk mortlad kardemumma
1 nypa salt
Blåbär

Blanda i de torra ingredienserna i det smälta
smöret, tryck sedan ut smeten i en pajform.
Förgrädda skalet ca 10 minuter i 200 grader .
Ta ut och fyll på med blåbär tills du är nöjd.
Grädda sedan ca i 15 minuter. Klart! Server a
med det du själv tycker bäst om, jag väljer
vaniljglass till min paj.
Hoppas det ska smaka!

\

I säsong under juli:
Jordgubba r, rabarber, blåbär, smultron, hallon, broccoli, gräslök, morötter, persilja, spenat, basilika, spetskål, rödbetor, sockerärtor,
ruccola, purjolök, rädisor, gurka, tomat, zuc·chini, vitkål, körsbär, isbergssallad, grönkål,
kålrot, vaxböna, färskpotatis, blomkål.

Om du har ett pressa t
schem a och behöv er
spara in tid,
spara ALDRIG in på
tiden för kärlek .

ÅSENBADETINFORMERAR
Bokning av bastun på Åsenbad et
Vi öppnar upp för bokninga r av herrbast un (då den är störst)
kvällstid kl. 19.30-21.30.
Max 6 personer i ett sällskap. 100:- för 2 timmar.

Kiosk och poolen är stängda d_å så det är endast bastun man får tillgång till.

Stå Stilla av David Wagoner
Träden framför mig och buskarna vid din sida har inte gått vilse.
Var du än är heter platsen Här, och du måste behandla den som en mäktig främling,
be om tillstånd att lära känna den och låta dig bli känd.
Skogen andas. Lyssna. Den svarar: J ag har skapat denna plats som omger dig.
Lämnar du den, får du kanske återvända, och säga Här.
Det finns inte två träd som är lika för korpen. Det finns inte två grenar som är lika för
kungsfågeln. Om det som träd eller buskar gör för dig är förgäves är du sannerligen vilse.
Stå stilla. Skogen vet vart du är.
Du måste bara låta den finna dig.

KLURINGEN nr 6 2021
Här nedan finns ett litet korsord att lösa. Gnugga geniknölarna och lämna
lösningen till Anders Bergman, anders._bergman@telia.com, senast 15/7 2021.
En vinnare utses, som belönas med en trisslott. Lösning och vinnare publiceras i
nästa nummer av Åsen-Nytt.
Vågrätt
1. Förs
2. Föremål
3. Fiska
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4. Diagonal
5. Kan häst vara
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Lodrätt
1. Gammal lustighet

3

2. Spira
3. Uriel
4. Handplockade
5. Kanske före olycka?

4

5

Vinnare i Kluringen nr 5 2021 blev Malin Sjöden, Åsen,
som belönas med en trisslott.
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Lösning på Kluringen nr 5 i Åsen-Nytt nr 5 2021
Vågrätt
1. Kan fiMas på
avstjälpningsplats
2. Gnällspik
3. Ole, dole, doft
4. Slingrat sig
5. Nejd

Lodrätt
1. Ofta tillsammans med
kom
2. Vikingabåt
3. Segla på
4. Anlednire
5. Strut
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