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GODA NYHETER?
För ungefär ett år sen
bestämd e jag mig för att
leta efter goda och glada
nyheter i radio, TV och
tidning ar och sedan dela
I
med mig av dem på min
Faceboo ksida. Det får att
hålla humöre t uppe under den mörkast e tiden
på året och kanske även
kunna glädja andra samtidigt. Att hitta positiva
nyheter i media var dock
mycket svårare än jag
hade trott och det blev en
tuff utmanin g. Det är
säkert en lika stor utmaning i år så jag väljer att
undvika att läsa tidningarnas skräck- och
skrämse lrubrike r och
istället fokusera på glädjeämne n i vardage n. Små
saker som kan pigga upp
i höstmör kret, t.ex. en
blåklock a vid vägrene n
som inte har förstått att
sommar en är slut och
vägrar ge upp, lärkträden vid Jofsmyr svägen
som f01:tfarande har kvar
sina barr, Uvboet som nu
"blomst rar", den ännu
gröna och goda gräslöke n
i landet och den fina lilla
talgoxen som ibland sätter sig på köksfön strets
spröjs och kikar in alldeles säkert med syftet
attmun tra
.
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INFORMATION FRÅN
ÅSENSVATTENLEDNINGSFÖRENING
På grund av service och rengör ing av vattenr eservo ar kan
eventu ella störnin gar av vattenl everan ser förekomma
mellan den 22 och 25 november 2022.

Med vänlig hälsnin g
Styrelsen

SKADEGÖRELSE
Vi har haft ett flertal intrång nere hos oss på-Storm asvägen under Juli,
Septemb er. Man har slagit sönder ett fönster på baksida n vårt uthus där
ututanför
saker
del
en
ut
slängt
och
. . man gått in och knyckt en del grajor
huset vid ett flertal tillfällen , bl.a. ett antal nycklar av olika format. En hel
,
del tyder på att det är lite yngre förmågo r som är i farten vilket i och för sig
inte gör saken trevliga re. Om någon vet något så hör gärna av er. Vi har
satt upp en del kameror men jag vill inte sätta upp anordni ngar
som kan skada någon.
Per-Erik Stömne
070 - 694 34 20

VARMT TACK

Tack till alla som medverk ade till skördea uktionen vi hade i Knutstu gan
på Tacksäg elsedage n, söndage n den 9 oktober 2022.
Den inbringa de 4 125 kr som har skickats till Världen s barn.

Asens kyrkliga arbetskrets

BIDRA G TILL ÅSEN-NYTT
Nästa numme r av Åsen-N ytt komme r ut i slutet av novemb er.
Lämna ditt bidrag senast 25 novemb er i brevlåd an
Brunnm yrvägen 18, skicka via Messen ger
eller via e-post: ing-ma rie.bergman@outlook.com
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KLURINGEN nr 10 2022
ga geni knöla rna och lämn a
Här nedan finns ett litet korsord att lösa. Gnug
an@telia.com, senast 15/1 1
lösningen till Anders Bergman, anders._bergm
lott. Lösning och vinn are
2022. En vinna re utses, som belönas med en triss
publiceras i nästa num mer av Åsen-Nytt.
Vågrä tt

1. Rusa på
3. Kan kanske vålla sömn besvä r
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2. Smeknamn
3. Singularis
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4. Kvinna i GT
5. Starkvara

, Åsen,
Vinnare i Kluringen nr 9 2022 blev Marg it Schröder
som belönas med en triss lott.
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Lösning på Kluringen nr 9 i Åsen-Nytt nr 9 2022
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Alla som hjälpt till på
O

0

Asenb adet eller med Asens·
SK:s övriga verksa mhet.b juds
0

in till midda g i Asens bystuga
lördag en den 10/12 2022 kl

18.00.
Se komm ande utskick för
anmälan.
Välkomna!
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Badgruppen och styrelsen för Asens SK.

