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Hej alla sockenbor!
Så glad jag blev den där dan förra veckan,
när snön sakta singlade ner ifrån himlen. Så
besviken jag blev idag, när jag hörde att
regnet smattrade utanför fönstret. Attans
också!! Trodde nog att snön skulle få ligga
kvar nu & göra dagarna lite ljusare, men
nähä! Nåja, det är garanterat myggfritt i
alla fall hihihi...Julen är i antågande. Alla
stjärnor & ljusstakar, som lyser så fint i
alla fönster, vittnar om ljusets tid & talar
sitt tydliga språk. Stressa nu inte, med
klappar, julmat & allt annat som hör julen
till. Julen kommer ändå, även om Du råkade
glömma, att dammsuga under byrån!
Vill passa på att tacka Er så hjärtligt, som
skänkte saker till Uvboet efter min önskan
i förra Åsen-Nytt. Det var så fina saker &
de kom väl till pass. Vill också tacka alla
som skickar/lämnar annonser till mig. Det
är Ni som gör tidningen så bra!
Tack för det här året nu kära läsare. Jag
hoppas att vi ses efter nyår igen!
JAG ÖNSKAR ER ALLA EN FRÖJDEFULL
JUL & ETT RIKTIGT GOTT NYTT ÅR!!
Ta väl hand om Er & varandra…
Kram Ingalill***

ÅSENS EGEN HEMSIDA: www.elfdalsasen.com

TRADITIONSENLIG JULFEST
Anordnas i Åsens Bystuga
Lördagen den 27/12 kl. 16.00.
Gåvor i form av kaffebröd & pengar mottages
tacksamt!
Kaffebröd kan lämnas mellan kl. 10.00-12.00
den 27/12.

VARMT VÄLKOMNA!
*** Julfestkommitén ***

ANVÄND REFLEX !!

Från oss alla till Er
alla…
GOD JUL
&
GOTT NYTT ÅR

En vädjan kommer här, till alla
föräldrar vars barn går till och
från bussen, men även till alla
vuxna gångtrafikanter:
SNÄLLA ANVÄND REFLEX!
För att undvika onödiga olyckor
är en reflex eller reflexväst en

Önskar Åsens Byråd

billig livförsäkring.

&

STAY ALIVE...

Auvin
GOD JUL
&
GOTT NYTT ÅR
Tillönskas av
Älvdalsåsens Rödakorskrets

UVBOETS VÄNNER
Jag tänkte att det skulle kunna bli en liten intressegrupp, inte någon förening, eftersom det inte råder
någon brist på föreningar i Åsen.
Den här gruppen skulle kunna träffas i Botellet och där kunna snacka och bolla idéer, om hur vi ska gå
vidare med projektet. En s k ”brainstorming”, där man kastar fram idéer, som kanske skulle kunna bli
verklighet.
Jag tror att det finns många, som har gått och tänkt på något, som skulle kunna funka. Då lägger vi
fram det och ser vad andra tycker. När vi har fått ihop några planer, träffar vi styrelsen och presenterar
dessa för dem.
Styrelsen har ju länge bara tänkt på hur skulden skulle betalas, helt förståeligt, men inte tänkt så
mycket på själva verksamheten. Den går ju ut på att se till att nå ut, visa att vi finns. Enligt sista ÅsenNytt verkar det som om aktieförsäljningen har lyckats ganska bra. Det är verkligen efterlängtat och
verkar lovande.
Så, är du inte enbart negativ till Botellet, utan ser vissa möjligheter, vill jag få till en träff med likasinnade, som kanske kommer med en idé. Alla engagemang är positiva och bra.
Inför skidsäsongen, som väntar med uthyrning till skidturister, är det en liten sak som måste åtgärdas.
Ett torkrum är absolut nödvändigt. Rummet finns vad jag kan förstå, men hann inte färdigställas när
pengarna tog slut.
Alla vi pensionärer, som var viktiga och nödvändiga vid rivning, målning, tapetsering, inredning m m,
skulle kunna leta bland färgburkarna, hitta några penslar som fortfarande går att använda. Sätta lite
färg på väggarna i det rummet, hänga upp lite stänger och ställa dit en avfuktare. Sen tror jag att det
fungerar som ett tillfälligt torkrum.
Vad tror ni om de här funderingarna?
Vi kan väl träffas en gång och se vad det kan ge. Är ni intresserade, kan ni väl höra av er till mig på
telefon: 0251 30029 eller mobil 070 240 63 54.
Lennart //
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Åsens SK vill önska alla

-

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR.

Samtidigt vill vi passa på att tacka för det stöd vi får av våra sponsorer, och inte minst engagemanget ifrån Åsenbor, som år efter år ställer upp och hjälper till vid Vasaloppet i kontrollen
vid Mångsbodarna, som ställer upp när det jobbas med Gambudsloppet, som är med på skogsplantering för ÅSK.

Om ni undrar vart alla pengar som dras in på detta sätt används till, kan vi nämna några:
Vi har råd att köra upp och underhålla skidspår, anordna serietävlingar för ungdomar och
andra åldersklasser.
Elljusspåret kan hållas upplyst.
Ishockeybanan kan spolas och hållas plogad och upplyst.
Barn och ungdomsträningar kan hållas.
Ett fotbollslag har återuppstått och kan utnyttja en fin fotbollsplan på Hedvallen. Tänk vad
många ungdomar i Sverige, som skulle önska sig de här möjligheterna till lek och sysselsättningar.

Så Åsenbor, när Åsens SK ber er om hjälp, för att kunna fortsätta de här aktiviteterna, tänk
vad eran insats betyder för framförallt våra ungdomar.
Låt oss fortsätta att underhålla och bygga vidare på vad äldre generationer har påbörjat!

Under 2015 och framåt, ska vi inte försöka att ställa upp vid kallelse till olika hjälpinsatser?

www.elfdalsasen.com

BUSKÖRNING UNDANBEDES !!
Nu är det många som hört av sig angående busåkning med bil i Åsen. Alla verkar tycka att det är
otrevligt, förutom de som utsätter andra och sig själva för fara!! Där du sladdar med bilen, blir det
ännu mer halt, både för andra bilister och fotgängare.
Man vågar knappt sig ut, livrädd för att möta någon med bredställ och noll koll på bilen. Visst är det
bra att träna halkkörning, men man gör det inte inom bebyggt område!! Du har inte bara ansvar för din
egen framfart i trafiken. Du ska även ta hänsyn till andra !!

Kör som folk för bövelen !!

SKÄRPNING!!

Tänk på andra
& inte bara på
dig själv !!

SKÄRPNING !!

Elsa & Ove Kleimert önskar alla Åsenbor En God Jul & Ett Gott Nytt År !!
SENAP—tillverkad av odlaren
Fyra olika sorter:
Hovsenap
Helgrov
Whiskysenap
Champagnesenap

www.elfdalsasen.com
1 st
45 :2 st
80 :3 st eller fler 35 :- per burk.
Kontakta Bertil Johansson 073 5886174

Skämt åsido :)

”HÄLGE” har tagit jullov !!

Frun kom hem till sin make och sa:
- Bilen startar inte, men jag vet vad problemet är.
- Jasså, sade mannen skeptiskt. Och vad är det som är proble-

KÄRA TOMTEN <3 !!
Även detta året önskar
jag mig ett fett bankkonto och en smal
kropp i julklapp.

met?
- Det finns vatten i förgasaren, kom svaret snabbt.
- Vatten i förgasaren? svarade mannen. Hur i all världen kan du
säga att det är vatten i förgasaren, du som inte vet skillnaden
på förgasare och luftfilter?
- Tro mig, sa hustrun, det finns vatten i förgasaren!

INTE tvärtom, som du
uppenbarligen trodde
förra året !!

- Ja, ja älskling. Jag ska ta en titt på det. Var är bilen?
- I sjön på andra sidan av vägen…

Tack på förhand <3
En man rusar in i sitt hus och skriker till sin fru, “Martha,
packa dina saker. Jag vann på casino!”
Martha svarar: “Ska jag packa för varmt eller kallt väder?”
Mannen svarar: “Jag bryr mig inte. Bara du är ute ur huset
vid middagstid!”

En man kommer hem från jobbet lite tidigare än vanligt och hör konstiga ljud från sovrummet. Han springer uppför trappan och i sovrummet
ser han sin fru ligga naken. Hon svettas ymnigt och kippar efter andan:
-Jag har fått en hjärtattack, flämtar hon.
Mannen rusar nerför trappan för att ringa en ambulans när deras fyraåriga son skriker:
-Pappa, farbrorn i huset bredvid gömmer sig i din garderob och har
inga kläder på sig.
Mannen kutar uppför trappan igen, sliter upp garderobsdörren och får
syn på grannen.
-Din jävel, min fru har fått en hjärtattack och så springer du omkring
naken och skrämmer ungarna!!!

www.elfdalsasen.com

Stjärnorna faller i natten nu,
himlarna sänker sig
ner över jorden.
Och när stjärnans
bloss,
tänder sitt ljus hos oss
brinner en låga klar,
i hela Norden.
Jag önskar att du får
en riktigt härlig jul
med både stillsam frid
och sådant som känns kul.
Att där finns lugn och ro
så du kan slappna av,
att du är fri från måsten
och alla sorters krav.
Att du får riktigt njuta
att det du gillar bäst,
att du får vara nära
just dem du älskar mest.
Att julen som nu stundar
kan firas som du vill,
att du får allt du önskar
och gärna mer därtill. ..

Julen är här,
och lyser frid på jorden.
Glädjen är stor
i ett barns klara ögon
bor den.
Julen är här,
i våra mörka länder,
kom låt oss ta varandras händer,
när julen är här.

Julen är rolig
för stora och små.
Paketen kan vara
röda eller blå,
stora eller små,
men dom är alltid
lika roliga att få.
Och kommer inte tomten
så blir det kris,

Och jag vill tända en
stjärna till.
För den som har frusit
och gått vill i världen.
För den som inte finns
hos oss,
tänder vi nu ett bloss,
brinner en låga klar
kom hit, här är den...

för jag har varit snäll
på alla sätt och vis...

Annonser eller annat Du vill ha med i ÅSEN-NYTT, lämnas senast torsdagen den 15 januari
2015. Lämna ditt bidrag till Ingalill på kontoret vid Uvboet, eller mejla på adress:

www.sp@uvboet.se, eller ring 0251 744125.
*Ni kan även nå mig på min mobil: 072 2019913.
PS. Jag har satt upp en ringklocka vid stora entrén på Uvboet, så nu är chansen stor att jag
kommer och öppnar när ni plingar på :). DS

*www.elfdalsasen.com

är ÅSENS egen hemsida, gå in där och kika på his-

torik, bilder, tidigare utgåvor av Åsen-Nytt m m*

”Lilla Fäbodbutiken i Håltbo”
Sortimentet som funnits i ”Lilla Fäbodbutiken i Håltbo”, finns INTE på Soldathemmet i år. Det finns möjligheter att
handla i garaget på SELGARD i ÅSEN.
Ring gärna Bertil innan besök på telefon: 073-588 6174
Där kan ni nog finna Älvdalens största boksortiment:
Nyheter:

Mångfaldens Utmarker av Kelvin Ekeland. Ord.pris 275:- -

Jul/nyårspris 230 :-.

Fäbodböcker: Skogen, Folk, Barnböcker med bl a biologiskt kulturarvs inriktning.
Dalarnas största sortiment av Sameböcker.
Tjärna på nya äventyr i fäbodskogen/dokumentär barnbok, del 2. Dalahistorier, sanna och osanna, med bygdeoriginal,
gamla foton.
Ådalarna-bondebygd i älvdalar i Norrland.
Filmer: Fäbodar, folk - kokvinnorna/hästmannen, natur.
Tomte motiv med djur i fjåse, raiser.
Julkort, Bordstabletter, Skärbräden, Tändsticksaskar, Magneter, Servetter, figurer i lera.
Brett sortiment i lantrasskinn/läder från Fjällkor, Rödkullor, Skogsfår, Getter, bl a lämpliga till dräktförkläde !
Blindarbeten: Mjölsopar, disktvagor, datorborste/get, skurborstar med/eller utan handtag, badborstar mm.
Handspunnen, stickad och tvättad ull.
Grytlappar, tygväskor, oknytt mm.
Senap, åter i lager efter önskemål, tillverkad av odlaren: Hovsenap, Helgrov, Whiskysenap- extra stark,
Champagnesenap, m honung.
Allmoge: Kista karvsnitt 1700 tal från Öje, klädd m. Mora tidning. Smörtråg från Lima, bomärken.
Sortimentet finns i Åsen tills vårbuffringen i maj.

Ring gärna innan besök och om önskemål mm till Bertil: 073-588 6174.

VÄLKOMNA

!!

Bilden till höger : Bertil med jaken.

Bilden till vänster: Storoxen ”Back-Elis”, en
släkting till ”Tjärna” i barnböckerna...

Älskade jultraditioner, men var kommer de egentligen ifrån?
Julen har hos oss har två ursprung, dels det hedniska, fornnordiska och dels det kristna. Fram tills
Norden kristnades, firade man julblot eller midvinterblot, då dagarna var som kortast, dvs runt
midvintersolståndet. Julens speciella gud var Jólner, som är ett av Odens många namn.
Begreppet jul förekommer i ett hyllningskväde till Harald Hårfager från omkring år 900, där någon
sägs "dricka jul". Den 25 december firar hela den kristna världen Jesus födelse. Exakt vilken dag
Jesus föddes vet man egentligen inte, det var först år 354 som man bestämde Jesus födelsedag
till den 25 december. Det sägs att den katolska kyrkan helt enkelt bestämde denna dag eftersom
det blev enklare att få folk att fira den nya högtiden då den inföll då det redan fanns en högtid. I
det gamla Rom firade man solgudens högtid, vid midvintern.

Julgranen är en tradition som tog sin början i Tyskland på 1500-talet och under de nästkommande
århundradena fick granen ljus. De första klädda granarna dök upp i Sverige på 1700-talet och blev
allt vanligare i de borgerliga hemmen under 1800-talet. Granen pyntas på olika vis i olika länder,
men oftast med julkulor. I Sverige klär man idag oftast granen dagen innan julafton.
Julklappar började man dela ut på 1600-talet. Då smög givaren fram till mottagarens dörr, klappade ljudligt på den, och slängde in julklappen - därav namnet. På 1700-talet började man rimma på
klapparna, en tradition som härstammar från det antika Rom. Samma århundrade spred sig traditionen, att det var julbocken som delade ut julklapparna. Julbocken var helgonet Sankt Nikolaus
följeslagare. Firandet av Sankt Nikolaus hade försvunnit i samband med reformationen men julbocken levde vidare som julsymbol.
Glögg, pepparkakor och rött som julfärgen framför andra, härstammar från 1800-talet.
I slutet av 1800-talet började Jenny Nyström måla julkort med sina berömda tomtar och svenskarna började skicka julkort. Här började sammanblandningen av Sankt Nikolaus, julbocken och den
svenska gårdstomten som kom att bli jultomten, som nu också tog över rollen att dela ut julklappar.
Adventsljusstaken med fyra ljus ersatte på 1920-talet adventsgranen. Den svenska adventsljusstaken har IKEA sedan spritt över världen. 1932 lanserades den första julkalendern i papp, liksom den
första elektriska adventsljusstaken.
1960 sändes Kalle Anka och hans vänner för första gången på julafton, vilket sedan blivit en tradition klockan 15:00 varje julafton. Samma år slog julstjärnan igenom som julblomma.
1961 sändes den första julkalendern på TV…

”I wish You a Merry Christmas and a Happy New Year”

