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Snart får vi blicka fram
emot ljusare tider och
Inställd julfest
ett fantastiskt nytt år,
2022_ Men om vi tar en
Julfesten för barn, 27/12 i Åsens bystuga,
titt bakåt i tiden,
är även i år inställd på grund av rådande
nämligen 100 år omständigheter med Covid-19_
vad hände då?
Vi önskar alla en God Jul
Jo, då arrangerades det
och hoppas på återseende nästa år_
första Vasaloppet, de
s_k _rundradiqsändningJulfestkommitten
arna började, Greta
Garbo gjorde film.debut,
första insulininjektionÅsens Stipendiefond
en gjordes på en männiÅsens Stipendiefond delar ut stipendier till studerande ungska och bilskatt infördomar. För att vara berättigad till stipendium ska du gå på
des_ Det hinner hända
mycket på ett sekeL Det
vidareutbildning efter grundskolan it.ex. gymnasieskola, högskulle vara spännande
skola, universitet m.m. Högre utbildningar genererar högre
att kunna titta in i en
stipendium för att uppmuntra till vidareutbildning. Ansökan
kristallkula och se hur
skall innehålla din ansökan OCH studieintyg från skola där
det ser ut 2122 och veta
du nu studerar. Din ansökan skickas till:
vad som har hänt de
asen.sam@outlook.com senast 7 januari 2022.
kommande 100 år. Men
Ansökningar efter detta datum kommer inte
det är att gå händelseratt vara berättigade till stipendium.
na lite i förväg. Nu ska
Har du frågor kan dessa också ställas till samma adress.
vi först och främst fira
jul med mysig samvaro,
god mat, kanske besök i -- - -.----------------------------.
julottan och härliga
utedagar med
vinteraktiviteter.
GOD JUL och
GOTT NYTT ÅR!

BIDRAG TILL ÅSEN-NYTT
Nästa nummer av Åsen-Nytt kommer ut i slutet av januari.
Lämna ditt bidrag senast 20 januari i brevlådan
Brunnmyrvägen 18, skicka via Messenger
eller via e-post:
ing-marie.bergman@outlook.com

KLURINGEN nr 12 2021
Här nedan finns ett litet korsord att lösa. Gnugga geniknölarna t>ch lämna
lösningen till Anders Bergman, anders._bergman@telia.com, senast 15/12022.
En vinnare utses, som belönas med en trisslott. Lösning och vinnare publiceras i
nästa nummer av Åsen-Nytt.
Vågrätt
1. Serie
2. Bilen
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3. Salva

4. Göra framsteg
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5. 144 000
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Lodrätt
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1. Böja
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2. Bärfrukt
3. Erfarenhet
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4. Kämpa
5. Siffra

Vinnare i Kluringen nr 11 2021 blev Astrid Danielsson, Åsen,
som belönas med en trisslott.
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Lösning på Kluringen nr 11 i Åsen-Nytt nr 11

Vågrätt
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2021

1 .Gör murren

2

1
Lodrätt

2. Äska

2. Grund

3. Kallt hål

3. Nappas

4. Slockna

4. Lastarrnodell

5. Dyrbarhet

5. Tri mmat

