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Hej igen
Det blir visst en månad till som ni får
dras med mig.
Nu närmar sig bygdeveckan traditionsenligt och det blir mycket att hinna med
för alla våra frivilliga.
Sommaren går fort som vanligt men vi
Välkomna till vårt vackra Åsen
har ju surströmming, kräftor och annat
och vår dag på Bygdeveckan
gott att se fram emot i höst så livet är
Måndagen den 21 juli !
inte över bara för att juli och semestrarna är slut.
Innan vintern så påminns vi genom fart
Snart Musik- och Motorfestival:
och fläkt under kommande motorfestiVarför körde du över mig när jag bad dig lasta
val så att vi vet hur snöslungan ska låta ·
in ölen i bilen?
om vi får igång den.
- Du sa ju åt mig att lägga in backen!
En sak till: Var rädda om er !
Sune

Trevlig fortsatt sommar
och

·

Hur ser man att en bil kommer ifrån Polen?
- På lacken.

·

Varför går Audi så illa??
- De har ju kolvringarna i grillen!

Ny REDAKTÖR för Åsen-Nytt
Byrådet söker en ny, och frivillig, redaktör
för Åsen-Nytt.
En kreativ och datakunnig person som behärskar Microsoft Publisher, som vi f.n. gör
Åsen-Nytt i beroende på att flera har programmet och kan rycka in vid behov.

Mamma ska sy i en knapp men saknar sin fingerborg
och säger till sin treåriga son:
Hör av dig till Byrådet, - Pelle, vill du gå upp och titta i skrinet på byrån om
Tord Nilsson i första hand. min fingerborg ligger där?
Pelle, alltid tjänstvillig, kilar iväg och kommer strax
ner igen med beskedet:
Bagarstugan
- Jo, mamma, det gör den!
är öppen för uthyrning.

Hyran: 100 kr/ dag.
Välkomna med er bokning till
Britt Tel: 30143.

Totalt Fiskeförbud!
Det råder totalt fiskeförbud i
gamla älvfåran mellan cementbron och
Åsdammen!
Överträdelser polisanmäls!
Älvdalens FVO
Vid frågor ring Sture på tel: 300 20

En blondin stannade till vid en Coca Cola-automat,
stoppade i pengar och ut kom en burk med Cola. Hon
sken upp och sprang iväg för att hämta mer växel.
Pengar stoppades i och burkar trillade ut. Då kom det
en brunett och undrade om hon kunde komma emellan och få en burk. Blondinen vände sig om och fräste:Håll dig undan, ser du inte att jag vinner!

Välkommen
TILL VÅR LOPPIS på SOLDIS
F.d. Baptistkapellet i Åsen
Öppet Måndag-Fredag
Kl: 10-16
Bygdedagen
Har vi öppet 10:00 till 18:00
Kom och fynda och ta en fika !
Tel: 0251-300 82

Husbil. http://wingnut.freitagmorgen.de/
Sann djurvän
För några år sedan fann Sven Nilsson detta skatbo i skorstenen på sin stuga i Bredvad. När det
behövde eldas framåt hösten ville han inte röka ut
skatorna utan flyttade själv ut så att skatorna
skulle få vara i fred.
Det kan man väl kalla en sann djurvän.

Gambudsloppet
Motionslopp- löpning
Måndag 21 juli 2014 kl 18.00
Start vid UVBOET (Åsens f d skola,
Älvdalen)

Klasser: Herrar
Damer
Juniorer f 99-01
Ungdom f 02-05
Barn f 06 o senare

10km
6km
3,5km
2km
1km

Startavgift: Damer o Herrar 120:Juniorer,Ungdomar,Barn
60:Anmälan vid startplatsen senast 17.30
samma dag.
Anmälningsavgift erlägges samtidigt.
Tidtagning,Diplom,Kaffe,Priser

Välkomna
Åsens SK
Deltagande sker på egen risk

I morse var jag ute och jagade älg.
Fick du någon?
Nej.
Hur vet du då det var älg du jagade?
Sergeanten var rasande på 92an, som aldrig träffade måltavlan vid skjutövningarna.
Ni kan inte sikta, karl!
Kan inte jag, som varit mjölnare hela livet?

ÅSENBADET
Är ÖPPET !
ALLA DAGAR 11.00 - 19.00
·

VÄLKOMMEN TILL OSS!
BADA I VÅR SVALKANDE
25 METERS BASSÄNG, SOLA,
FIKA, BASTA, PRATA OCH UMGÅS,
SLAPPNA AV ELLER AKTIVERA
DIG, ALLT ÄR MÖJLIGT!
SMOOTHIES - MILKSHAKES - HEMBAKAD PIZZA
GODIS - TOAST - KAFFE/TE - CHIPS - GB GLASS
LÄSK - NYBAKAT FIKABRÖD och MYCKET MERA
HOPPAS VI SES I SOMMAR!
MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR HELENA OCH LINA
OBS! TAR ENDAST KONTANTER
KONTAKT: 0706285687 & 0720337671
ÖPPET ALLA DAGAR 11.00 - 19.00
Barn- och ungdomsträning! Blåbärssoppa i Mångsbodarna
Åsens SK fortsätter med träning
för barn och ungdomar från fyra
år och uppåt på Hedvallens fotbollsplan i Åsen. Höstens första
träning blir
onsdagen den 13/8 2014, kl 18.00.

Alla är hjärtligt välkomna!
Åsens SK

Vid årets Cykelvasa, lördagen den 16/8
2014, vill Åsens SK gärna ha hjälp med att
servera dryck mm i Mångsbodarna
Vi behöver 20 personer, så vill du hjälpa
till med detta kontakta:
Anders Bergman på telefon: 0251-301 00
eller 073-063 45 91
Åsens SK
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