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ÅSEN 
Åsen är en fantastisk 

liten by att bo i. 
Visserligen är det mycket 
som har förändrats med 

åren - kanske till det 
sämre om man tänk.er på 
nedläggningar av kiosk, 

bensinmack, skola, affärer 
med mera. 

Men om vi,inte tittar 
bakåt utan istället ser vad 

vi faktiskt har så är 
det mycket. 

Nu är hockeyplanen spo
lad och vi kan åka skrid
skor, snart kommer skid
spåren att vara välprepa
rerade och skoterlederna 

uppkörda. Sjöisar och tjär
nar inbjuder till 

vinterfiske 
Det händer mycket på Uv
boet med "häng" för ung
domar, spinning och trä
ning i gympasalen. I vårt 
vackra kapell blir det ju
lotta på juldagsmorgonen 
kl. 07.00 och minnesguds-

tjänst på nyårsafton kl. 
18.00. 

GOD JUL och 
GOTT NYTT ÅR! 
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Utgivare: Åsens Hembygds- och släktforskningsförening December 2022 

INSTÄLLD JULFEST 

Julfesten för barn, 27/12 i Åsens 
bystuga, är inställd även i år. 

Vi önskar alla en God ~ul 
och hoppas på återseende nästa år. 

Jul{ estkommitten 

ÅSENSBLOMSTERFOND 

Fonden har till syfte att värdigt och varaktigt 
hedra de dödas minne. 

Inbetalningar till blomsterfondens kan som vanligt 1 
äninas vid bystugans entre eller göras via: 

Bankgiro: 430-0943, Plusgiro: 519915-3 
Det är möjligt att söka medel från fonden och medlen 

kan användas till allmännyttiga och välgörande 
ändamål, främst inom Åsens by. 

Ansökningar för fondmedel lämn,as till: 
ing-marie; bergman@outlook.com 

V armt TACK för ditt bidrag. 

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 
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SPINNING PÅ UVBOET 

Torsdagen den 12/1 kl. 19.30 
Kom så kör vi tillsammans. 

Leder gör Martin Antblad och Youtube 

SYFÖRENINGENIÅSENSTARTARIGEN 

Bystugan tisdag 10/1 2023 kl.14-16 
Knutstugan tisdag 17/1 2023 kl. 14-16 
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Alla är välkomna att delta, såväl nya som gamla deltagare. 
Vi behöver fler som vill vara med. 

· Vid kontakt ring Karin, 073-9301612. 

ÅSENS SK 100 ÅR 

Åsens SK firar 100-årsjubileum i Åsens bystuga lördagen den 18/2 2023. 
För ytterligare information och anmälan se nästa nummer av Åsen- Nytt. 
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KLURINGEN nr 12 2022 9 r. 
Här nedan finns ett litet korsord att lösa. Gnugga geniknölarna och lämna 

lösningen till Anders Bergman, anders._bergman@telia.com, senast 15/12023. 

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

nästa nummer av Åsen-Nytt. 

Vågrätt 

1. Uvbo 

i. Påkallar uppmärksamhet 1 2 
3. Läge 

4. ABBA- litterärt spegelförhållande 1 
5. Flickans 2 
Lodrätt 3 
1. Göra inför julen 

2. Släkting 4 
3. Minner om Jesu födelse 

4. Smeknamn 
5 

5. Syriens 

Vinnare i Kluringen nr 11 2022 blev Astrid Danielsson, Åsen, 

som belönas med en trisslott. 

Lösning på Kluringen nr 11 i Åsen-Nytt nr 11 

2022 

Vågrätt 

1. Betalas 

2. Arida 

3. Däven 

4. Lär sig barn 

5.Den blir basisk i vatten 

Lodrätt 

1. Ändalykt 

2. Finns pengar på 

3. Byggnadsdel 

4. Famla 

5. Fångar räven 
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