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--- - - - --- Februari 2023 

Hoppsan! 

Den här månaden tog 
slut så plötsligt. Ja, 
just ja - februari har 

ju bara 28 dagar. 
Både hon som gör 
Åsen-Nytt och han 

som konstruerar 
Kluringen och delar 
ut bladet hann inte 
riktigt med den här 
gången. Därför är 

Åsen-Nytt en aning 
försenad. 

Nåja, tror att de 
flesta ändå har haft 

lite fullt upp med 100 
-årsfest, Vasalopp, 

sportlov och annat så 
det märktes nästan 

inte att bybladet inte 
dök upp i tid. 

Hoppas att någon av 
er lämnar in något 

bidrag till nästa 
nummer som 

(förhoppningsvis) 
kommer ut i slutet av 

mars. 

FILMKVÄLL! 

Härmed inbjudes till filmkväll i Åsens bystuga 

torsdagen den 23 mars 2023 kl. 18.00. 

Erik Sköldebrand visar och guidar oss genom filmen 

"Med Dalälven från källorna till havet" 

Inträde 100:-. Fika ingår i priset. 

Hjärtligt välkommen! 

Asens - Hembygds och Släktforskningsförening 

TACK 

Härmed får Åsens SK rikta ett stort och varmt tack till alla som ställde 
upp för klubben och hjälpte till vid Vasaloppskontrollen i Mångsbodarna 

under Öppet Spårdagarna, Stafettvasan och Vasaloppet 2023. 

Tack vare era berömvärda insatser, som ger ett viktigt ekonomiskt till
skott till vår förening, kan vi hålla skidspår, ishockeyplan och fotbolls

plan i skick till glädje för barn, ungdomar, åsenbor, älvdalingar 
och övriga besökare i vår vackra bygd. 

Asens SK 
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TACK 

Härmed får Åsens SK rikta ett 
stort och varmt tack till alla Er 
som ställde upp för klubben och 
hjälpte till inför och vid Åsens 

SK:s 100-årsjubileumsfest i Åsens 
bystuga lördagen den 18 februari 

2023. 
Åsens SK Styrelsen 

BIDRAG TILLÅSEN-NYIT 

Nästa nummer av Åsen-Nytt 
kommer ut i slutet av mars. 

Lämna ditt bidrag 
senast 25 mars 

i brevlådan Brunn.myrvägen 18 
via Messenger eller e-post: 

ing-marie.bergman@outlook.com 



KLURINGEN nr 02 2023 

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

lösningen till Anders Bergman, anders._bergman@telia.com, senast 15/3 2023. 

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

nästa nummer av Åsen-Nytt. 

Vågrätt 

1. Hälsingeort 

2. Området 

3. Förled till Claus 

4. Tre kronor 

5.Fällas 

Lodrätt 

1. Fränt 

2. Muntliga 

3. Gas 

4. Kan amma och mamma 

5. Förnummits 
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Vinnare i Kluringen nr 1 2023 blev Olle Nilsson, Åsen, 

som belönas med en trisslott. 

Lösning på Kluringen nr 1 i Åsen-Nytt nr 1 2023 

Vågrätt 
1. Deg på älvdalska 
2. Rymdfigur.en 

3.St 

4. Ge alet! 

5. Gammalt tjat 

lodrätt 

1. Nött 

2. Färgar 

3. Bestiga 

4. Klämma 

5. Utvecklingsmöjligheter 
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