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Hej alla sockenbor!
I skrivande stund, kikar jag ut igenom fönstret. Kalhygget på andra sidan älven, har ett vitt tunt
snötäcke på marken. I övrigt är det grönt, nästan
överallt. Vintern verkar komma sent i år. Idag har
det varit rätt klart väder, rätt vackert , men lite blåsigt och kallt. Varje årstid har sin tjusning. Men, jag
ser ändå fram emot att det ska snöa ”på riktigt”. Det
grådisiga vädret, som har pågått ett tag, kan ju få
vem som helst att vilja dra täcket över huvudet och
ligga kvar i sängvärmen!! Det är snart första advent,
ljusets högtid. Tror att vi behöver ha sådana saker
att se fram emot, om vi i övrigt är friska och mår
bra. Snöskottning är bra motion, men vissa dagar,
när det bara vräker ner, då tappar vi nog alla sugen
lite grann. Knappt har man hunnit skotta färdigt,
förrän man får börja om ifrån början igen! Nåja,
man får ta det som det kommer :).
Vid Allhelgonahelgen lyste det vackert vid Åsens
Kapell. Tänk att det är så många som gått bort på
bara några få år. Dessa dagar känns rätt tunga. Man
minns, saknar och gråter inombords. I morse grät
jag inte bara inombords, då kom tårar, som jag inte
kunde hejda. Alla har vi någon eller några som gått
bort, som vi alltid tänker på, men som vi kanske
ägnar lite extra tanke åt, speciellt den här tiden. Sådana gånger, när allt känns tungt vore det skönt med
en kram. En spontan omfamning, som säger - ”Jag

finns här för dig”. Det behövs så lite, för att göra
någon glad. Tänk på det...
Ha det bäst tills vi hörs igen. Ta väl hand om Er och
varandra…

Kram Ingalill*

Hej mitt vinterland…?

SYNPUNKT ...
HÄSTSKIT.

Det är trevligt, när det kommer hästar med ry!are och trillor och slädar
dragna av hästar. Men det som är mindre trevligt med dessa ekipage är
visitkorten, som hästarna lämnar e"er sig på vägarna. På byvägarna hamnar
skiten o"a mi! i vägen. Det är heller inte så trevligt a! komma ut och se en
hög med hästskit på vägen utanför huset. EN VÄDJAN ÄR ATT NI ÅTMINSTONE
SKYFFLAR NER SKITEN I DIKET.
Hundbajs klagas det mycket på, men det syns ju i alla fall inte på samma sä!
som hästskiten. Det vore ändå trevligt om de, som rastar hundar också tog upp
bajset, åtminstone där det ﬁnns hus.
En som hoppas på bä!ring.

UVBOET…
Har Du saker hemma som Du kan tänka Dig att skänka till Vandrarhemmet?
Det fattas fortfarande lite prylar som vi tacksamt skulle ta emot .
Vi söker:
Julgran i plast (fullstor)

Julgransbelysning, juldukar, julgardiner.
Julsaker: tomtar, ljusslingor, julstjärnor, julgranspynt, ljuslyktor m m.
1 stor Orientalisk matta.

Vi söker även tavlor med motiv, som på ett eller annat sätt har anknytning till
Åsen.
Hör av Er till Ingalill på telefon: 0251 744125,
eller på min mobil: 072 201 9913.

Som tack för hjälpen hämtar jag gärna det ni kan tänkas skänka !
”Det är gott att vara betydelsefull, men det är betydelsefullare att vara god”

Ett gott skratt förlänger livet…
Frun hade tjatat länge på sin man om att hon ville gå ut och roa sig. Eftersom mannen helst
ville stanna hemma och titta på tv, gick hon själv. Hon gick till stans bästa pub, där det var
dans. Det dröjde inte lång stund innan hon blev uppvaktad, av en riktig gentleman. De dan-

sade, tog några drinkar och det blev en supertrevlig kväll, för den tidigare uttråkade hemmafrun. Väl hemma, fram emot småtimmarna, möttes hon av sin make i hallen. Han hade inte
sovit en blund och var måttligt irriterad över att frun gått ut själv och började genast förhöra henne om kvällen. Hon berättade: - Jag träffade en underbar man. En riktig gentle-

man, som både bjöd på drinkar och var duktig på att dansa. Han sa, att mitt hår glänste som
guld, mina ögon som diamanter och att min kropp var som Venus! Aha, sa den nu riktigt uppretade maken. - Ni pratade inte om ditt feta arsle? Oh nej svarade frun, vi pratade inte
om dig på hela kvällen !!

En sexåring och en fyraåring sitter på övervåningen i sovrummet.
– Jag tror det är dags för oss att börja svära, säger sexåringen.
Fyraåringen nickar och håller med.
– När vi går ner till frukost tänker jag säga någonting med
”helvete” och du kan säga något med ”fan”, fortsätter sexåringen.
Fyraåringen håller entusiastiskt med och de går ner till köket
och där mamman frågar sexåringen:
– Vad vill du ha till frukost?

– Men för helvete morsan, du vet ju att jag vill ha Havrefras
och mjölk!
SMACK! Han flyger ut ur stolen, snubblar omkring i köket,
ner på golvet och sedan upp på övervåningen som en raket,
gråtandes medan hans mor förföljer honom och slår honom i
rumpan för varje steg han tar. Hans mamma låser rummet.
– Du kan stanna där tills du har vett nog att inte säga så där,
skriker hans mor.
Hon går sedan ner igen, tittar strängt på fyraåringen:
– Nå, vad vill DU ha till frukost då, min unge man?
– Jag vet inte, svarade fyraåringen, men du kan ge dig fan på
att det inte är Havrefras i alla fall !!

Vi fortsätter att sälja FERANS
BONDSMÖR.
För information ring: 073 066 0426

Välkomna hälsar
Rolf & Karin

VI TAR EMOT BESTÄLLNINGAR PÅ GODA SMÖRGÅSTÅRTOR.
VÄNLIGEN BESTÄLL MINST TRE DAGAR INNAN NI VILL HA
TÅRTAN LEVERERAD.
PRISER:

Vill du känna Dig lite
”glammig” i höstrusket??

SKINKTÅRTOR:
1 bit—40:-

1 bit—50:-

Efter tre år på gymnasium i Göteborg, har jag
flyttat hem och inriktat
mig på ögonfransförlängning.

8 bitar—320:-

8 bitar—400:-

10 bitar—350:-

10 bitar—450:-

12 bitar—400:-

12 bitar—500:-

För tidsbokning, priser,
eller information:

Angelica W Karlsson
070 601 14 93

Välkommen att
höra av Dig!

SKALDJURSTÅRTOR.

För beställning kan Ni kontakta oss på telefon:
SAMANTHA— 076 8137502

SOFIA—076 8611972

Ni kan även kontakta oss på Facebooksidan :

RIVERVALLEYCAKE UF.
VÄLKOMNA!!

Vi inleder julfirandet med

ADVENTSKAFFE
Julgrö t, skinksmö rgå s, kaffe och kaka.
Lö rdag 29 november kl. 12.00 - 15.00
i
A# SENS BYSTUGA
Fö rsä ljning
Lotterier

Varmt vä lkomna !
A% lvdalså sens Rö da Korskrets

Åsens Stipendiefond informerar :
Ansökningar $ll s$pendiefonden ska vara inlämnade senast
den 15 december.
Ansökan lämnas $ll Ingemar Ry!er på Åsvägen 10, eller i
brevlådan $ll Ingemar.
För a! ansökan skall behandlas och ev. beviljas ska aktuellt
studieintyg bifogas från skolan där man går.
Notera: Kontonummer måste anges då vi inte utbetalar
kontant längre.

Med Vänliga Hälsningar

Åsens s$pendiefond
/gm Ingemar Ry!er
070-350 97 93

” HÄLGE ”

Jag önskar Er alla en mysig 1:a advent …
”Glöm ej släcka ljusen” !!

Förlängd !d för teckning av ak!er!
Auvin ekonomisk förening i Åsen i Älvdalens kommun, har under det senaste året
byggt om Åsens gamla skola !ll e# trivsamt vandrarhem.
För a# gå vidare med denna fram!dssatsning, har föreningen beslutat a# ombilda
föreningen !ll e# ak!ebolag.
Vi går därmed ut med e# erbjudande om a# teckna ak!er i e# blivande ak!ebolag,
som tar över ägandet av hela fas!gheten.
Med det föreslagna namnet

Uvboet AB.
Emissionen omfa#ar 2500 ak!er á 500 kr med poster om !o ak!er. Emissionen har
varit lyckosam e$ersom 210 av 250 ak!eposter är tecknade.
Vill du stö#a landsbygden och sam!digt göra en god investering, så har du for%arande
chansen a# teckna dig för ak!er i Uvboet AB.
För a# inte missa de#a erbjudande tag omgående kontakt med:
Auvin ekonomisk förening via e-postadressen:

olle-berglund@hotmail.com
eller telefon 070-689 23 35 där du kan beställa prospekt och anmälningssedel.

Teckningsperioden förlängs och sista teckningsdag är 31/12 2014.

Auvin ekonomisk förening

Barn- och ungdomsträning!
Åsens SK fortsä!er med träning för barn och ungdomar från
fyra år och uppåt och nu i gymnas$ksalen vid Uvboet i Åsen.
Höstens tränings$llfällen blir på Onsdagar mellan kl 18.00
och 19.00.

Alla är hjärtligt välkomna!
Åsens SK

Har Du en annons eller något annat som Du vill ska tryckas i Åsen-Ny! i
december?
Hör av Dig $ll Ingalill på Uvboet telefon: 0251 744125, eller maila mig

på sp@uvboet.se.
Du kan även lämna din annons direkt $ll mig, jag ﬁnns på kontoret vid
Uvboet, eller någon annanstans i byggnaden :).

Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.
Står där så grå vid ladugårdsdörr,
grå mot den vita driva,
tittar, som många vintrar förr,
upp emot månens skiva,
tittar mot skogen, där gran och fur
drar kring gården sin dunkla mur,
grubblar, fast ej det lär båta,
över en underlig gåta.
För sin hand genom skägg och hår,
skakar huvud och hätta --»nej, den gåtan är alltför svår,
nej, jag gissar ej detta» --slår, som han plägar, inom kort
slika spörjande tankar bort,
går att ordna och pyssla,
går att sköta sin syssla.

Så har han sett dem, far och son,

ren genom många leder
slumra som barn; men varifrån
kommo de väl hit neder?
Släkte följde på släkte snart,
blomstrade, åldrades, gick --- men
vart?
Gåtan, som icke låter
gissa sig, kom så åter!
Tomten vandrar till ladans loft:
där har han bo och fäste
högt på skullen i höets doft,
nära vid svalans näste;
nu är väl svalans boning tom,
men till våren med blad och blom
kommer hon nog tillbaka,
följd av sin näpna maka.
Då har hon alltid att kvittra om
månget ett färdeminne,
intet likväl om gåtan, som
rör sig i tomtens sinne.
Genom en springa i ladans vägg

Går till visthus och redskapshus,
känner på alla låsen --korna drömma vid månens ljus
sommardrömmar i båsen;
glömsk av sele och pisk och töm
Pålle i stallet har ock en dröm:
krubban han lutar över
fylls av doftande klöver; ---

lyser månen på gubbens skägg,
strimman på skägget blänker,
tomten grubblar och tänker.
Tyst är skogen och nejden all,
livet där ute är fruset,

blott från fjärran av forsens fall
höres helt sakta bruset.

Går till stängslet för lamm och får,
ser, hur de sova där inne;
går till hönsen, där tuppen står
stolt på sin högsta pinne;
Karo i hundbots halm mår gott,
vaknar och viftar svansen smått,
Karo sin tomte känner,
de äro gode vänner.

Tomten lyssnar och, halvt i dröm,

Tomten smyger sig sist att se
husbondfolket det kära,
länge och väl han märkt, att de
hålla hans flit i ära;
barnens kammar han sen på tå
nalkas att se de söta små,
ingen må det förtycka:
det är hans största lycka.

gott intill morgontimma.

tycker sig höra tidens ström,
undrar, varthän den skall fara,
undrar, var källan må vara.
Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
Månen sänker sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken...

