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Årgång 20

Hej på er alla läsare av Åsen- Nytt!
Januari månad har kommit till oss och
ett nytt år har inletts. Kanske har du
avgivit nyårslöften för det kommande
året. Det är lätt att man ger upp efter
någon tid men gör nu slag i saken och
försök hålla löftena hela året ut.
I detta nummer av Åsen-Nytt finns det
information om litet av varje:
Skidtävlingar, årsmöte, efterlysning av
ny redaktör och en liten kluring mm.
Vi hoppas att alla får en stunds
tidsfördriv med detta nummer av
Åsen- Nytt. Bidra gärna med materiel
till Åsen- Nytt!
Trevlig läsning och må så gott!
önskar Auvin Ekonomisk förening gm
Anders Bergman
Nästa nummer av Åsen- Nytt utkommer omkring 20: nde februari
2017. Lämna bidrag till Anders
Bergman senast 15/ 2 2017
Tfn: 0251-30 100, 073-063 45 91
E-post: anders._bergman@telia.com

Nummer 1 Januari 2017

För att Åsen- Nytt
fortsättningsvis
ska kunna ges ut
behövs en ny
redaktör.
Är du intresserad
och vill hjälpa till
med detta arbete
kontakta Olle
Berglund på
telefon: 070-689
23 35

Kluringen
Här nedan finns ett litet korsord att lösa. Gnugga
geniknölarna och lämna lösningen till
Anders Bergman senast 15/2 2017. En vinnare
utses, som belönas med en trisslott.
Lösning och vinnare publiceras i nästa nummer
av Åsen- Nytt.
Lodrätt
1. Ätt
2. Rulle
3. Serverar dryck
4. Italienskt efternamn
5. Asat lokalt
Vågrätt
1. Bärgningsbegrepp
2. Gör vissa djur
3. Fågelorm
4. Verkligt
5. Början på strömbeskrivning
--
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Serietävlingar
Åsens SK anordnar serietävlingar på skidor måndagar 6,13 och 20 februari 2016
Start kl 19:00 vid Lisbet(elljusspåret) i Åsen, Älvdalen
Klubbmästerskap
på skidor hålls lördagen den 4 mars 2016 med start kl 14.00 vid Lisbet(elljusspåret)i Åsen, Älvdalen
Alla är hjärtligt välkomna att delta oavsett ålder. Även du som inte åker får komma och heja fram de
tävlande.
Åsens SK

Åsens SK vill gärna ha hjälp med att servera blåbärssoppa
i Mångsbodarna.
Vi välkomnar alla som tidigare varit med och hjälpt klubben med
detta roliga och intressanta arbete samt välkomnar nya funktionärer
som vill få en oförglömlig upplevelse i Vasaloppskontrollen i
Mångsbodarna.
ÖPPET SPÅR: söndag 26 och måndag 27 februari 2017
OCH
VASALOPPET söndag 5 MARS 2017
Anmäl er till:
Lena Hanses

Tfn:

30195 eller 070-296 23 48

Anders Bergman

Tfn:

30100 eller 073-063 45 91
Åsens SK

KÄRA SKOTERÅKARE
Vi förstår att det kan vara frestande att köra
skoter utanför lederna, men för oss är det
inte så roligt att bli överkörda och bli
demolerade. Vi kan få toppen avkörd med
påföljd att vi inte kan växa rakt upp, utan vi
kommer att spreta åt alla håll och då har vi
inget värde i framtiden för skogsägarna.
Kära hälsningar från de små gran- och
tallplantorna, som finns under snön

Kollekten vid Ljuständningsgudstjänsten i Åsens kapell den 31/12
2016 uppgick till 1 046 kronor. Vi har lämnat den till insamlingen,
som görs till förmån för de flyktingfamiljer, som valt att stanna i
Älvdalen .
Ett stort tack till alla som bidrog.
Bonita och Karin
kapellvärdar

Vill du utnyttja gymmet i
Uvboets lokaler i Åsen har du
möjlighet att lösa kort enligt
nedan:
Gymkortspriser för 2017:
Vuxna 500:-/kalenderår
Barn under 18 år 300:/kalenderår
Betala gärna in avgiften på
Auvins bankgirokonto: 636-7320
Behöver du ny tag eller
uppdatera den du har kontaktar
du Jan Eriksson tfn 0708-330102

Auvin Ek för

Åsens Hembygds- och
Släktforskningsförening
håller årsmöte tisdagen
den 21 februari 2017 kl
19.00 i Åsens bystuga.
Ärenden enligt
stadgarna.
Sven Hedberg visar film.
Fika.
Välkomna!
Styrelsen

