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H ej igen allihop!
N u har jag fått låna
Å sen-N ytt igen i alla fall för
denna m ånaden.. Jag tyckte
m insann att det var få annonser att föra in i Å sen-N ytt
denna gång så jag funderar
vad som har hänt.. Förhoppningsvis är det bara tillfälligt
och annonsantalet stiger igen
till m arsnum ret! K om igen nu
alla Å senbor! Skicka in era
bidrag så vi får ett roligt
m arsnum m er att läsa.

Den enes vildmark,
är den andres nöjesfält.
Okänd

Åsens Samfällighet
håller

Årsmöte
Torsd. den 24 april
2014
Kl 19.00
i Åsens Bystuga
Ärende enligt
stadgarna

Jag antar att ni är lika trötta
som m ig på all denna snö och
halka som har kom m it efter
Mer information i
nyår. Jag har inget em ot snön
nästa nummer av
när den ham nar på ”rätt”
Åsen-Nytt.
ställe m en att skotta all denna
snö är bara för hopplöst,
Styrelsen
speciellt nu när vi har längre
till traktorn. ;o) M en nu får
vi hoppas att det slutar snöa
Alla vill till himlen,
och att våren börjar visa sig!
men ingen vill dö..
Sköt om er allihop !
/ Tette
Joe Louis

Åsens Hembygds- och Släktforskningsförening
Håller

ÅRSMÖTE

FÄDERNA
De kämpade för någonting
och formades av livet,
som saknade de mesta ting,
som numer tas för givet.
De svedjade och odlade
sädesslag, som skördar bar.
De hus och lador timrade,
dess ruttnande stockar finns kvar.
De vallade sina husdjur,
som gingo i hage karg.
Mindre skyddande var stenmur
mot rovdjuren björn, lo och varg.
Tänk, barnaskaran, som var stor,
behövde också kläder.
De skulle även ikläs skor
sömmade av hemgjort läder.
Gårdsplan och täkt har försvunnit.
Här trängs nu resliga träd.
Ur marken där har de vunnit
mjölet, som malts av egen säd.
Hur orkade en far och mor
bära en sådan börda?
Man rörs till tårar och jag tror:
”Vi bör dem nog ödmjukt vörda!”
Ove Kleimert

Tisdagen den 11 mars 2014 kl: 19.00
I Åsens Bystuga
Ärenden enligt stadgarna
Förtäring
Efter mötet visar Sven Hedberg film.
Välkomna!

Februari 2014

/Styrelsen

- Min hund äter bara
färdigtuggad mat.
- Det var värst. Vem
tuggar åt honom då?
- Det gör han själv
förstås!

Blommans prakt
Det som en gång sken så klart,
är nu för alltid borta för mig.
Fastän inget kan föra tiden tillbaka,
av gräsets glans eller blommans prakt,
ska vi inte misströsta, utan istället finna
styrkan i vad som kvarstår.
Wordsworth

Ett litet barn, som andas
lätt och känner livet i
varje lem.. Vad ska det
veta om döden?
Wordsworth

- Jag älskar Grekland,
det är ett underbart land.
–Har du varit där ofta? Aldrig, men min fru åker
dit vår och höst.

”Bakmiesn”
Kommer ni ihåg att
jag för en tid sedan
frågade er om någon
kunde dansen
”Backmiesn” (min
stavning förra gången)
som dansades förr i
tiden i Åsen?
Jag har nu fått höra att
det inte stavades som
jag skrev utan att det
ska vara ”Bakmiesn”
alltså utan ”C” för det
var troligen en dans
som dansades bakåt på
något vis.. Jag hoppas
att jag får mer information om denna
mystiska dans framöver.. Hör gärna av er
till mig om ni sitter
inne med mer kunskap
om ”Bakmiesn”!
Tette

Är nu ÖPPNAT !
Om inte hela så har vi ett interimstillstånd för en del och mer kommer.
Tack vare dem som frivilligt arbetat under ”ryssavtal” som någon uttryckte sig så börjar det bli
klart och vi tar emot gäster!!
Det har arbetats kvällar och helger med målet att vara klart till Vasaloppet.
Styrelsen riktar ett mycket varmt tack till alla som bidragit med insatser av allehanda slag,
utan er hade vi inte stått där vi är i dag !
Ännu återstår den specialdesignade Receptionen och delar av bottenvåningen. Men vilket ställe
det blir !! Överträffar vildaste förhoppningar!
Premiärgästen i Botellet var ingen mindre än fjolårsvinnaren av Tjejvasan, Laila Kveli med dotter
och en kompis !
Nu hoppas vi att alla Åsenbor hjälper till att sprida kunskap om UVBOET och i alla lägen tala om
att vi finns !
Man kan boka via vår hemsida www.uvboet.se eller på vår telefon: 0251-744125
Ännu återstår finputs av våra bokningsrutiner och vi arbetar på marknadsföringsinsatser som har
fått stå tillbaka p.g.a. osäkerheten om vi skulle hinna bli klara till Vasaloppet.
INVIGNING kommer det att bli när allt är klart och då återkommer vi. Under tiden tar vi emot så
många gäster vi har plats för.
Ett Taklagsfirande som hantverkarna kallade det har varit i Bystugan. Firandet blev uppdelat på
två dagar då alla hantverkare och frivilliga inte fick plats i lilla salen i bystugan. Hantverkarna avtackades och bjöds på smörgåstårta på fredaden den 21 februari och de frivilliga arbetarna på lördagen den 22 februari. Flera av de frivilliga tyckte att det hade bidragit till gemenskapen och att
det varit mycket trevligt att träffas i skolan och arbeta lite sida vid sida.

