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Hej sockenbor!
I skrivande stund, är det ett fasligt blåsväder utanför. Himlen är
jämngrå & ingen sol i sikte. I januarinumret, nämnde jag att det skulle
vara kul, att damma av skidorna & ta en tur i de fina spåren, som Lennart kämpar så bra med att hålla fina. Sagt & gjort! I söndags, när solen sken & himlen var härligt blå , packade jag in skidorna i bilen & åkte
till Åsen. Det blev bara ett varv i elljusspåret, men alltid något! Jag
hann även mellanlanda hos brorsan, som var snäll nog att lägga på lite
fästvalla. Det var ruggigt bakhalt innan.
En sådan gång, upptäcker man vilka muskler som legat i träda. Jisses!!
Armarna & axlarna kändes som bly efter ett tag i skidspåret. Men,
envis som jag är (både på gott & ont hihihi…) kämpade jag mig tillbaka
ner till skolan igen. Med facit i hand, var det en härlig tur! Den ska jag
banne mig göra om! Kände mig så duktig & tillfreds när jag kom hem.
Härlig känsla :)!!
Det kanske berodde en del på vädret också, att allt kändes så toppen,
trots att jag var tvärslut i kroppen. Sådana dagar visar sig naturen,
solen & himmelen sig ifrån sin allra bästa sida. Underbart!! Jag fick
nästan lite vårkänslor på köpet, inte illa.

Influensatider är det ju nu tyvärr. Hoppas att den inte tagit allt för
hårt på Er. Har hört om många som legat totalt däckade, inget vidare
alls.
Till Er som är sjuka, önskar jag ett snart tillfrisknande. Till Er som är
friska - fortsätt så!

Ha det nu allra bäst allihopa.
Ta väl hand om Er & varandra...
Kram Ingalill***

I efterskott...

LÄSARNAS SYNPUNKTER
SÖNDAG 25 JANUARI 2015.

Glad i hågen gav jag mig ut i skidspåret denna söndag i det vackra vintervädret; strålande
sol och blå himmel. Jag åkte mot slogboden bortanför Råstjå. Spåren var hårda och fina
och skidorna gled bra och fästet var det heller inget fel på.. Allt kändes så bra ända tills jag
kom till vändplan ovanför Digerberg, där skid-och skoteråkare ska samsas om utrymmet
på vintervägen. Till min fasa hade något fordon (jeep eller dylikt) fortsatt in på skoterspåret, så det blev djupa hjulspår i snön (ca 20-30 cm djupa) och inte nog med det. Fordonet
hade kört sönder skidspåret. Efter en liten bit hade det inte gått att köra längre utan jeepen hade vänt; den hade kört fram och tillbaka ett antal gånger innan den lyckats vända.
Man kunde bara ana var skidspåret var. Lite bortanför slogboden hade det kört skotrar i
skidspåret, trots att det fanns gott om plats bredvid att vända på.
Det är ledsamt att inte skidspåren respekteras. Det är likadant varje år.
Lennart lägger ner ett enormt arbete och mycket tid nästan varje dag, för att vi ska få så
perfekta spår som möjligt här i Åsen och mot Brunnsberg. Det ska vi vara väldigt tacksamma för. Utan honom har vi inga spår. Hur länge kan han orka hålla på, när sådant här händer?

SKIDSPÅRSSABOTÖRER: Vågar ni träda fram och i alla fall be om ursäkt för ert tilltag?? Hör
i så fall av er till Ingalill - f v b !!
Karin Trapp

VISA HÄNSYN !!

Ett flertal gånger har våra ängar och lindor använts som ”lekplats” för skoteråkare. Ni
förstör våra grödor & vi ber på detta sätt om förståelse för, att vi INTE vill ha våra
marker förstörda.
Håll Er till skoterlederna, eller fråga om lov INNAN ni åker över markägares områden.
De flesta har förstått vad som är tillåtet och inte, men långtifrån alla...

PÅMINNELSER...
SERIETÄVLINGAR

Åsens SK anordnar serietävlingar på skidor måndagar 9, 16 och 23
februari 2015. Två tävlingar har hållits och den tredje går av stapeln
på måndag den 23/2 2015.
Start kl 18.00 vid Lisbet (elljusspåret).

KLUBBMÄSTERSKAP

Klubbmästerskap på skidor, hålls lördagen den 28 februari 2015, med
start kl 14.00 vid Lisbet (elljusspåret).
Alla är hjärtligt välkomna att delta, oavsett ålder. Även du som inte
åker, får komma & heja fram de tävlande.

Åsens SK

Åsens SK vill gärna ha hjälp med att servera blåbärssoppa i Mångsbodarna. Det finns
fortfarande platser kvar för dig som vill hjälpa till.
ÖPPET SPÅR:

1 och 2 mars 2015

&
VASALOPPET 8 mars 2015
Anmäl er till:
Anders Bergman

tfn: 0251 30100 eller 073 0634591

Lena Hanses

tfn: 0251 30195 eller 0702962348

PÅMINNELSE...
Åsens Hembygds– och Släktforskningsförening håller
ÅRSMÖTE
Torsdagen den 26 februari 2015
Kl. 19.00 i Åsens Bystuga.
Ärenden enligt stadgarna
Förtäring
Efter mötet visar Sven Hedberg film.
VÄLKOMNA!

Auvin Ekonomisk Förening,
håller ordinarie föreningsstämma,
Söndagen den 15 mars 2015
Kl. 14.00 i Åsens Bystuga.
Stämmohandlingar finns tillgängliga på Uvboets
kontor fr o m 2015-03-02.
Styrelsen

www.elfdalsasen.com

Åsens Byråd behöver hjälp med kommande aktiviteter och arrangemang
under 2015.
Vill du hjälpa till med Valborgsmässofirandet, midsommarfirandet och
Åsendagen m m kontakta:
Tord Nilsson 0251-30133 eller Ann-Catrine Olsson 070-3906900.

UVBOET söker mangel, mattor och heminredningsprylar.
Prydnadssaker och annat mottages tacksamt.
Allt av intresse :). Hör av Dig på tel: 0251 744125 till Ingalill***

Vill du ha med en annons eller något annat i Åsen-Nytt i kommande nummer? Mejla

sp@uvboet.se, ring 0251 744125, eller besök mig på kontoret vid Uvboet.
Senast måndagen den 16 mars 2015, bör ditt bidrag vara mig tillhanda, för att jag ska
hinna få med det i tidningen :). //Ingalill***

- Är det sant, pappa, att i vissa delar av Afrika känner inte mannen sin hustru innan de
gift sig?
- Så är det i alla länder, min son.

Jag hade 12 flaskor i min källare. Emellertid tyckte min hustru ej om detta spritinnehav,
varför hon bad mig hälla ut alltsammans i vasken. Eftersom jag inte vågade säga emot henne började sålunda mitt vanskliga arbete. Jag drog upp korken ur den första flaskan och
hällde ut innehållet i vasken, med undantag av ett glas som jag drack ur. Då drog jag korken
ur den andra flaskan, hällde ut innehållet i vasken med undantag av ett glas som jag drack
ur. Jag drog sedan korken ur den tredje flaskan, hällde ut ett glas med undantag av det
innehåll som jag drack ur. Så drog jag korken ur den fjärde vasken, hällde flaskan i glaset,
som jag drack ur. Sedan drog jag upp korken ur det nästa glaset, hällde korken i flaskan och
drog ur glaset. Därefter drog jag korken ur flaskan, hällde vasken i flaskan och satte korken
i flaskan med glaset och hällde whiskeyn på flaskan. Då alla flaskor voro tomma, stödde jag
huset med ena handen medan jag räknade flaskor, korkar och glas med den andra. Det
blev 29 precis. För att vara riktigt säker på min sak räknade jag en gång till. Den gången
blev det 74 igen. Då huset passerade förbi räknade jag det hela om igen och till sist alla
husen, flaskorna samt vaskarna med undantag av en kork, som jag hällde i huset och drack
ur.

Ett gift par är på väg att lägga sig och medan mannen är på väg att krypa ner i sängen står kvinnan
naken framför spegeln.
- Älskling, jag börjar bli gammal. Mitt ansikte är rynkigt, mina bröst är hängiga, min ända har
bristningar, mina ben har celluliter och mina underarmar är fladdriga.
Mannen ligger dödstyst i sängen och vågar varken hålla med eller säga emot. Hon vänder sig om
mot honom:
- Säg något som gör att jag blir glad, för det behöver jag nu, säger hon.
- Eh, öh... Du har inte problem med synen i alla fall!
Mannen blev 47 år. ..

UVBOET INFORMERAR:
Vi säljer medlemskort, ledkort och ledkartor för Älvdalens Snöskoterklubb. Information om priser, finns till höger om dörren, i fönstret vid stora entrén vid
Uvboet. Då vi är obemannade efter kl 16.00 på dagarna, kan det vara svårt att
lösa kort efter den tiden. Jag (Ingalill), finns här på kontoret eller i byggnaden i
regel mellan kl 07.00 - 16.00. Undrar ni över något? Ring mig på telefon 0251
744125, så ska jag göra mitt bästa för att svara på era frågor gällande detta…

Det var dags för en ansiktslyftning tyckte det 47-åriga mannen och gav sig själv en födelsedagspresent.
40 000 kr fattigare men med en yngre ansikte, kom han nöjd ut. På vägen hem från doktorn köpte han en
tidning och passade på att fråga damen i affären hur gammal hon trodde han var.
- Runt 35, trodde hon.
Han svarade glatt att han var faktiskt var 47. Eftersom han var lite hungrig passade han på att stanna på
McDonalds. Väl framme vid kassan ville han igen kontrollera att han såg yngre ut än han var. Så han
frågade tjejen i kassan hur gammal hon trodde han var. Hon trodda att han var 29 år. Han log och sa:
- Jag fyller 47 idag!
En stund senare på busshållplatsen, när han stod och väntade på bussen hem, så såg han gammal dam
bredvid honom, och passade på att fråga samma fråga. Hon svarade:
- Jag är 88 år gammal och har dålig syn, men som ung hade jag en säker metod att bestämma ålder på
männen. Jag brukade stoppa handen innanför byxorna och känna efter. Och jag prickade alltid rätt!
Mannen tänkte en stund och tittade sig omkring och såg att det inte var någon där, så varför inte? Efter
att ha klämt och känt ett bra tag på alla håll och kanter, sa hon nöjt med ett leende.
- Du är 47 år!
Mannen såg förvånad ut och frågade:
- Hur visste du det?
Damen log mycket brett och svarade:
- Jag stod bakom dig i kön på McDonalds...
HOPPSAN!!

Visste du,

att de människor

som verkar starkast, oftast är de mest känsliga?
Visste du, att de människor som uppvisar mest
vänlighet, oftast är de som blir illa behandlade?
Visste du, att de som tar hand om andra hela
tiden, oftast är de som behöver det mest?
Visste du, att de 3 svåraste saker att säga är:

Jag älskar Dig - Jag är ledsen & Hjälp
mig...

I livet gäller det inte
att finna den person
som Du kan leva
med…
Det gäller att finna
den Du inte kan
leva utan...

