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Välkommen sommar! 

I år får vi åter träffas 
och fira våra tradition

er som till exempel 

midsommarfirandet i 
Åsen med majstångs

resning, spelmän, dans 
kring stången och fika 

i bystugan. Välkom-
men att vara med och 

binda rankan på 
midsommarafton 

kl. 10.00 vid gamla 
skolan. Medtag 

. blommor och björkar. 

Kl. 14.00 marsch med 

, spelmän i täten från 
gamla skolan till vand

rarhemmet. Kom och 
var med och bär rank

an. Ni som har folk

dräkt - bär den gärna. 

Resning av majstången 

till spelmansmusik. 

Därefter kaffe/te/saft 
och tårta i Åsens 

Bystuga. Vill du 

skänka en tårta? 

• Lämna in tårtan på 

bystugan mellan kl. 

10.00 och 11.00. 

GLAD SOMMAR! • 

Utgivare: Åsens Hembygds- och släktforskIJingsförening 
Juni 2022 

Information från Asenbadet 

Öppet alla dagar mellan kl. 11 och 19 till och med _14 augusti. 

Kiosken är öppen och erbjuder gla~s, godis, 

fikabröd, snacks, toast, pajer, panpizza m.m. 

Säsongskort: 

Familj (gällande en eller två föräldrar och barn 3-15år) 700: 

Vuxen (fr o m 16 år) 350:-~ Barn (3-15 år) 250:

Dagkort: 

Vuxen (from 16 år) 40:- ~ Barn (3-15 år) 30:-

Vi tar swish kort och kontanter. 
' 

Åsenbadet drivs av ideella krafter och fler behövs 

för att kunna hålla badet öppet alla dagar. 

Vill du hjälpa till med bemanning eller bidra på annat sätt, 

exempelvis med städning eller med ett ekonomiskt bidrag 

är det också välkommet. 

Hör av dig till Kjell 

på tel. 070-258 34 40. 

Varmt välkomna! 

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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Stor GÅRDSLOPPIS "uppi Bäver" 

Bävervägen 4, 

Lördag 9 juli kl.10.00 _ 16_00 
Söndag 10 juli kl.10.00 _ 16_00 

Bl.a. husgeråd, mattor, mattrasor kl·· d k 
dn , a er, s or, 

pry adssaker, "gamla sake ,, r m.m. 

Fika! 

Varmt välkomna! 
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Qnmbuftsloppet 

tl!Jotiooslopp - töpoio9 

tl!)ioltn9 1; juli 1011 kl. f 8.00 

,__5tArt vi,1 c4seobAdet (Zfvboet) i c4seo,ciilv.tAleo 

~l•sser: 

~•mer o '5errAr 

~•mer o '5errAr 

c;;tuoiorer f 07-09 

Zfo9dom f 10-11 
! 

J6ArO f -14 0 SeOAl'e 

10km 

6km 

J,;km 

1km 

1km ( ej ti,lt•90. J 
~tArtAv9ift: ~•mer o '5errAr 100:-, 

c;;tUoiorer, Zf 09-tomAr och J6•ro 100:-

cZlomiilAD vid stArtplAtseo seoAst 17. JO sAmmA .t•9 

,lir Aomiloio9s•v9ift erli99s kootAot eller viA swisb. 

7i.ttA9oio9, ~iplom, ~•ffe, -priser 

--Vilkomon! 
~eltA9Ao.Ce sker pÅ e9en risk. 

tl!Je,1 reservAtioo för . ev. fötiiollrio9Ar i Aon,iiloio9sförfArAoclet. 

c4seos~ 



KLURINGEN nr 6 2022 

Här nedan finns ett litet korsord att lösa. Gnugga geniknölarna och lämna 

lösningen till Anders Bergman, anders._bergman@telia.com, senast 15/7 2022. 

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

nästa nummer av Åsen-Nytt. 

Vågrätt 

1. Vacklande 

2. Kan vi stå 1 
3. Kroppsdelen 

4. Är poetisk 1 

5. Genus 2 
Lodrätt 3 
1. Organ 

2. Förnam 4 
3. Fukta 

4. Mönsterbild 
5 

5. Smeknal'T!n på populär 1960-talssångare 

Vinnare i !<luringen nr 5 2022 blev Björn Staffan, Åsen, 

som belönas med en trisslott. 

Lösning på Kluringen nr 5 i Åsen-Nytt nr 5 ~022 1 

Vågrätt Lodrätt 1 s 
1. Utskyld 

2. Kittla 

1. Beskedligt 

2. Gosse 2 - p 

3. På Öland 

4. Smörja 

3. Kvarlåtenskapema 

4. Har pip 
3 A 

5. Engelska tält 5. Vikts 4 K 

5 T 

2 3 4 5 

2 3 4 5 
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