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Utgivare: Åsens Hembygds- och släktforskningsförening

Det ljusnar !
Vet ni att varje dag
den närmaste tiden
går solen upp mellan 2
-3 minuter tidigare än
dagen innan. Det blir ,
således snabbt ljusare
och ljusare för var dag.
Det är inte utan att
man börjar känna sig
lite piggare på morgonen när solen går upp
redan vid cirka halv
nio på morgonen. Trots
att det fortfarande
bara är januari har
solen ändå börjat
värma mitt på dagen.
Ni som kan - ta er ut
och tanka D-vitamin
under dagens solljusa
timmar. Våra kroppar
behöver D-vitamin för
att må bra. Vi blir piggare och stärker immunför svaret. Och
vem behöver inte det i
dessa dagar???
Förresten, ljuset gör ,
också att man börjar :
tänka på våren. Är det !
I
kanske någon av er
som redan har börjat
sätt a frön?
"Alla morgondagen s
blommor gömmer sig i
de frön som sås idag."
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BIDRAG TILL ÅSEN-NYTT
Nästa nummer av Åsen-Nytt kommer ut i slutet av februari. Lämna ditt
bidrag senast 25 februari i brevlådan
Brunnmyrväge n 18, skicka via Messenger
eller via e-post:
ing-marie.bergman@outlook.com
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?, \ FUNKTIONÄRER SÖKES Tll,L VASALOPPET ?,

Åsens SK vill gärna ha hjälp med att servera blåbärssopp a i
Mångsbodar na och hjälp vid startplatsen i Oxberg.
På grund av Coronapandemin kommer olika åtgärder att vidtagas
vid kontrollerna för att skydda både funktionärer och deltagare
från smittspridning . Medverkande bör naturligtvis följa Folkhälsomyndighetens aktuella råd att hålla avstånd, tvätta händerna,
stanna hemma vid sjukdom med mera.
Oxberg
Vasaloppet 30:
Fred 25 feb vid startplatsen i Oxberg. Samling 07.30. 5 personer.
Tjejvasan:
Lörd 26 feb vid startplatsen i Oxberg. Samling 07.30. 8 personer.
Halvvasan:
Tisd 1 mars vid startplatsen i Oxber g. Samling 07.30. 3 personer.
Nattvasan:
Fred 4 mars vid startplatsen i Oxberg. Samling 18.00. 5 personer.
Mångsbodar na
Öppet spår:
Sönd 27 feb. Samling 07.00 vid kontrollen i Mångsbodarna. 32 pers
Öppet spår:
Månd 28 feb. Samling 07.00 vid kontrollen i Mångsbodarn a. 24 pers
Stafettvasan:
Fred 4 mars. Samling 07.00 vid kontrollen i Mångsbodarn a. 6 pers
Vasaloppet :
Sönd 6 mars. Samling 07.00 vid kontrollen i Mångsbodarn a. 45 pers
Med reservation för eventuella förändringar.
Anmäl er till:
Lena Hanses Tfn: 30195 eller 070-296 23 48
Håkan Röngård Tfn: 070-332 05 84
Åsens SK

Vi välkomn ar Martin och Marita Antblad som- nya ägare till vandrar hemmet i Åsen.
Paret tar över anläggn ingen i februari . Här presente rar de sig själva.
\

Martin och Marita Antblad här! Vi är så spända och glada att få börja det här äventyre
t hos er i ·
Asen. Vi har varit gifta sedan 27 år tillbaka och har tre vuxna barn. Två pojkar i Göteborg
som studerar, en är gift och den andre gifter sig i sommar. Vår yngsta dotter bor och studerar i
Linköping.
Martin har arbetat i 18 år för IKEA med olika uppgifter. Hans expertis var plast och han
har arbetat
mestade ls med inköp och med själva materialet. Arbetet på IKEA tog oss som familj till
Tyskland och
Tjeckien. Innan dess var vi även två år i USA för ett tyskt bolag. Marita har spenderat
många år
hemma med barnen och utbildad e sig när de var små till socionom.

.

År 2015 tog livet en ny vändnin g då Martin sa upp sig från IKEA och vi fl,yttade till Israel
för att ar-· ·
beta som värdpar på ett litet svenskt hotell på kusten. Här fick vi mersmak på att göra riågot
sådant
igen. Det var mycket..slitsamm a år, men otroligt roliga. Tillbaka i Sverige efter fyra år där,
fl,yttade vi
in i vår segelbåt på Ockerö, utanför Göteborg. Marita fick arbete på socialkontoret och har
arbetat där
med vuxna som har missbruksproblematik, boende, ekonomi osv. Martin har arbetat lite
volontärt
med ett projekt som vill få ut före detta missbrukare i arbetslivet och nu det sista har
han arbetat som snickare.
Som personer är vi nyfikna, gillar människor, gillar att serva och är duktiga på att skapa
kontakter.
Vi tycker om att umgås med människor, vara i naturen och vi har engagemang i kyrkan.
Vi har ett stort kontaktn ät som vi hoppas kunna dra nytta av till att locka gäster till Åsen.
Vi ser fram emot att komma till er och lära känna er!

P.S. När vi har installerat oss vill vi bjuda in till Öppet Hus.
Vi återkommer med datum i n<ista nummer au Asen-Nytt.

Lille Karl och hans syster Siv hade fått en tjuga av sin morbror och gick till kiosken för
Deras morbror sa att de skulle dela lika på pengarna.
När de kommer hem frågar morbrodern hur mycket de fick var.
_Jag fick 16 och Siv fick 4, svarar han och ler.
- Men lille Karl, kan du inte räkna?
-Jo, jag kan det, men inte Siv ...

att handla.

I

KLURINGEN nr 12022
Här nedan finns ett litet korsord att lösa. Gnugga geniknölarna och lämna
lösningen till Anders Bergman, anders._bergman@telia.com, senast 15/2 2022.
En vinnare utses, som belönas med en trisslott. Lösning och vinnare publiceras i
nästa nummer av Åsen-Nytt.
Vågrätt

1. Träd

2

1

2. Axlade

3

4

5

3. Rar svensk kille

1

4. Gitte
5. Mycket ovanligt kvinnonamn, bl a i USA.

2

Lodrätt

3

1. Farsot

4

2. Genljöd
3. Barnjungfru

5

4. Den anglosaxiska kvinnans.
5. Band

Vinnare i Kluringen nr 12 2021 blev Margit Schröder, Åsen,
som belönas med en trisslott.
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Lösning på Kluringen nr 12 i Åsen-Nytt nr 12
2021
Vågrätt
1.Serie

Lodrätt
1. Böja

2. Bilen

2. Bärfrukt

3. Salva

3. Erfarenhet

4. Göra framsteg

4. Kämpa

5.144000

5. Siffra

4
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