Utgivare: Åsens Byråd

Årgång 17 Nummer 7

JUlI 2013

Två Norska kompisar hittar en spegel på vägen, den ene plockar upp den och säger:
-Va skumt, jag känner igen det ansiktet men jag kan inte placera det!?
Då plockar den andre upp spegeln och säger:
-Din idiot, det är ju jag

SOLDATHEMMET ÅSEN
ÖPPET VARJE DAG
MELLAN KL. 10.00-16.00
VÄLKOMMEN!

Vinnare i Åsens SK tipspromenad 2013-07-02
VUXNA:
1. Per Nordh 9 rätt

Tre Trisslotter

2. Lennart Danielsson 9 rätt Två Trisslotter
3. Anneli Eriksson 8 rätt En Trisslott

BARN:
1. Stina Eriksson

12 Rätt

Kioskvaror 20 Kr

2. Alma Bergman 12 Rätt

Kioskvaror 15 Kr

3. Olivia Sundberg 12 Rätt

Kioskvaror 10 Kr

Vinnare på utlottningen av varsin Tialott
Hanna Westerling Jana Persson och Malin Henriksson

Två idioter var ute och gick, det var kväll.
Den ena tände sin ficklampa och lyste rakt upp i luften, då sa han:
"Jag slår vad om att du inte kan klättra uppför ljusstrålen!"
Då svarade den andre:
"Jodå, det kan jag visst, men då släcker du bara."

Åsens SK 90 år 2013
Lördagen den 17/8 2013 vill Åsens SK gärna ha hjälp med att servera dryck mm
i Mångsbodarna vid årets Cykelvasa.
Vi behöver 15 personer, så vill du hjälpa till med detta kontakta:
Anders Bergman på telefon: 0251-301 00 eller 073-063 45 91

Åsens SK fortsätter firandet
av 90-års jubileet
Alla är härmed inbjudna till att deltaga som spelare eller publik vid
sommarens stora match på hedvallen. Vi börjar dagen med en fotbollsmatch, följt av en paus med korv och fika, därefter en brännbollsmatch. Kvällen avslutas med knytkalas i bystugan.
Det hela kommer att inträffa
lördag 3 Augusti 2013 med början 13.00
Föreningen bjuder på korv och fika
vid hedvallen
Med vänlig hälsning ÅSK

Vinden.
Du sköna, ljumma sommarvind som sveper runt vårt hus,
Du smeker lätt en fårad kind i sommarkvällens ljus

Du leker glatt bland lövträds blad, mäktig skog du vaggar
Frisk luft du även ger till stad. Prisad när vi flaggar.

Du hjälper växtlighet till liv, frömjölet du sprider.
För många är du attraktiv, när i skyn de glider.

Ibland du vredgad ryter till, hejdlös framfart visar.
Vi sådan yttring slippa vill, måttlighet vi prisar.

Din styrka skrämmer mänsklighet, säkerhet kan brista.
Ej alltid är du till förtret! Dig vill vi ej mista!
OVE KLEIMERT
Det var en man som i sin ungdom deklarerat att han ville bli en stor författare.
Tillfrågad om vad han menade med stor svarade den unge mannen:
- Jag vill skriva sånt som hela världen kommer att läsa. Om sådant som får folk att reagera och
berörs av i sitt innersta. Sånt som får dom att skrika, gråta, yla av smärta och ilska!
Han arbetar nu på Microsoft med att skriva felmeddelanden.
Klassens lilla busfrö Kalle satt längst bak i klassrummet. En morgon började magistern:
- Det har kommit till kännedom att du, Kalle, varit i min trädgård två nätter i rad och tagit frukt. Är
det sant?
Kalle svarar inte. Då gick magistern ner till Kalle och frågade varför inte han inte svarade. Kalle
säger att han inte hört ett dugg av vad magistern frågat.
- Hörs det verkligen så dåligt hit ner? frågar magistern. Gå upp till katedern och tala till mig i vanlig ton så ska jag sätta mig på din bänk så får jag höra hur det låter.
- Är det sant att magistern kröp ut ur skolfrökens fönster klockan fyra i natt? frågar Kalle från katedern.
- Du har rätt, Kalle. Det hörs inte ett ord hit ner.
SOPTUNNORNA vid rastplatsen vid Digerberg kommer att dras in p.g.a. missbruk. De används
av hushåll i Åsen för sina hushållssopor vilket inte är meningen. De är avsedda för ”turistsopor”
och inget annat.
De har ingen ”ägare” i form av fastighet och ingen har betalat för hämtningen.

NU, Åsenbor, är det dags!
Inte bara att vi börjar bygga Uvboet utan också för alla andra att ta sig en funderare på hur vi
bäst ska kunna dra in pengar på alla håll och kanter till Åsen.
Bokning av sängplatser i UVBOET kan redan nu göras i sovsal (gymnastiksalen)på
ww.uvboet.se/boknig och bokningsmöjligheten inkluderar också Bystugan och ÅSK:s barack
samt olika former av tillägg. Vi kan öka ut bokningen även till andra saker.
Som jag sagt tidigare så spelar det mindre roll i vems fickor intäkterna hamnar bara det hamnar i
Åsen då det förr eller senare gynnar oss alla oavsett ficka.
Vi har behov av finansiering av Bystugans reparation och det brådskar att få in arrangemang
som ger pengar till Samfällighetsföreningen.
Vi måste kunna hålla badet och UVBOET igång. De hänger ihop för att tillsammans dra gäster. Vi
behöver renovera minigolfen och det ska också finansieras.
Hockeyrinken behöver renoveras och för allt krävs pengar.
Vacker utsikt ger i sig inga pengar men vi kan använda oss av den för att bl.a. locka turister till ”världens vackraste by”. De kan ge oss intäkter om vi skapar saker som lockar.
Vi kan använda UVBOET som ett nav i det hela.
Här kommer också privata initiativ in i bilden. Vad kan alla ni andra skapa som ger intäkter, i första hand till er själva men gärna i samarbete med UVBOET.
Vad går att sälja av sådant som görs i byn? Vem startar verksamhet som gynnar turismen?
Skoteruthyrning/reparationer, Skoterhotell (lämna in skotern på våren och hämta ut den nyservad
till vintern) som ett exempel.
Vi har gott om hästar i byn, kan någon dra intäkter av dem?
Har någon plats för turister som gäster i B/B (rum med frukost). Bokning kan ske via Uvboet mot
provision.
Det är visserligen inte vinter ÄN men den kommer och med den Skidåkare.
Nu är det bara fantasin som begränsar.
För byggnationen behöver vi fortsatt hjälp av er som vill arbeta in andelar i Auvin Ek. förening. (10 tim arbete ger en andel). Hör av er till Servicepunkten
Alt. Olle Berglund/Sune Rytter
N.B. Som vanligt med reservation för kommunens beslut då vi ännu inte
”är hemma” med de diskussionerna.

Talesätt: I Fjollträsk tror man att lönen kommer med solens uppgång
– på landsbygden vet vi bättre, vi måste slita för den.

”Svenskar är ett färgglatt folk: Äter grönt, röstar rött, tänker blått, jobbar svart”.

Och så var det en liten pojke vid namn Pelle som skulle dusch med sin pappa för första gången.
·

Vad är det där? Frågade Pelle och pekade på pappans nedra delar.

·

Jo du Pelle, det är min Ferrari, svarade pappan finurligt.

Några veckor senare skulle han duscha med sin mamma. När han fick se hennes
nedre delar frågade han undrande:
·

Vad är det där för något?

·

Det är din pappas garage.

Efter några dagar drömde han en mardröm och fick sova i föräldrarnas säng.
Han vaknade av att det knakade och brakade i sängen och tittade in under täcket
för att se vad det berodde på och utbrast:
·

Mamma, mamma du måste köpa större garage, för bakhjulen går inte in !!!!!!!

Kalle är klassens busfrö. Igår sa hans fröken:
- Kalle, lägg nu handen på bröstet och lova att
aldrig busa mer.
- Jaha, på frökens högra eller vänstra?, svarade Kalle.

Studenten klagar för sin kompis:
- Jag skrev hem till farsan: "Skicka pengar Jag står på gatan!"
- Fick du några pengar då?
- Nää, men ett brev där han skrev: "Akta dig för
bilarna!"

Skicka era bidrag till
NY ADRESS
asen-nytt@spray.se
Servicepunkten 0251-744125
Manusstopp till nästa nummer:

15 AUGUSTI

Resultat från Tipspromenader:

1.Vuxen

1752

Vilken av nedanstående byar i Älvdalen ligger längst
Barn
söderut?
Carl von Linné var mycket intresserad av växter. Han
Brunnsberg
gav latinska namn åt många blommor. En växt som
x. Klitten
han tyckte mycket om heter…?
Åsen
Kung Karls spira
Barn
Linnea
Var hade Lars Kristerz sitt senaste skivsläpp?
2. Karljohansvamp
Boggberget i Evertsberg
X. Älvdalsparken
5. Vuxen
Tingshusparken i Älvdalen
Uppe i Överby strax norr om fäboden Gambodarna
sex km norr om Åsen finns det ett så kallat jorddrag2.Vuxen
Åsens SK anordnar varje år en motionslöpning kal- ningshål där man för länge sedan drog barn igenom
för att skydda dem mot ondska och sjukdomar. Vad
lad Gambudsloppet. Vilket lopp i ordningen blir
kallas detta med ett annat ord?
årets tävling?
Tvagning
25:e
x. Smöjning
x. 28:e
2. Glödgning
32:a
Barn
Hur långt springer de yngsta barnen i Gambudsloppet?
Ca 1 km
X Ca 2 km
Ca 3 km

Barn
För länge sedan fann det många fäbodar i Älvdalen.
Där fanns kor, får och getter. Vet du vad getens
ungar heter?
Kalvar
X. Killingar
Lamm

3.Vuxen
Vad betyder det älvdalska ordet ”tyerdjävu” på
svenska?
Trollslända
X. Näbbmus
Gräshoppa

6.Vuxen
När inträffar nästa totala solförmörkelse i Sverige?
2039
x. 2126
2345

Barn
Vad betyder det älvdalska ordet ”brinde” på svenska?
Älg
x. Björn
Bäver

Barn
Solen ger oss skön värme nu på sommaren. Vet du
hur stor solen är?
Mindre än vår jord
x. Ungefär lika stor som jorden
Mycket större än jorden som vi bor på.

4. Vuxen
På sin resa i Dalarna färdades botanikern Carl von
Linné även genom Åsen. Kommer du ihåg vilket år
detta skedde?
1723
x. 1734

7.Vuxen
Sommaren står i prunkande skrud. Blomsterängarna
lyser i otaliga färger. Smultron, blåbär och hjortron
äter vi snart. Vad kallas hjortronet på latin?

x.

Rubus chamaemorus
Rubus humulifoli
Rubus idaeus

Barn
Var växer det hjortron?
Uppe I träden
X
Ute på myrar
I blomrabatter

Barn
Vad behöver du för att kunna åka skidor?
Skidor, stavar, pjäxor
x. Nummerlapp, pjäxor, toppluva
Stavar, bindning, skiddress

11.Vuxen
Det har berättats att den kände prästen och psalmförfattaren Anders Frostenson har övernattat i gamla Bolstugan här bredvid till vänster. Han avled år
2006 99 år gammal. Men i vilket landskap föddes
8.Vuxen
En man vid namn Kettis Mats Larsson- Wass var in- han?
Skåne
delt soldat här i Åsen. Han blev inkallad till Dalregementet och färden gick vidare mot Marstrands fäst- x. Östergötland
ning och därefter till arbetet med det stora bygg2. Uppland
projektet Göta Kanal. När påbörjades bygget av
denna transportled?
Barn
1789
Vad är en prost?
x. 1810
En sorts ost
2. 1832
x. En liten skål
En präst
Barn
12.Vuxen
Vad kallas en person som bär vapen och är ute i
Vem upptäckte grundämnet Kisel?
krig?
Jöns Jakob Berzelius
Vapenvägrare
Axel Fredrik Cronstedt
x. Soldat
Sotare
Glenn Theodore Seaborg
9.Vuxen
Dagens namnsdagsbarn är Rosa och Rosita. Vad beBarn
tyder namnen
Vad är det som gör att björnen Bamse blir så stark?
Vacker
Spenat
X Skön
x. Honung
Ros
Havregrynsgröt

Barn
Vem har namnsdag i dag?
Rosa
x. Roland
Rolf
10. Vuxen
När Åsens Skidklubb arrangerade ungdoms- DM på
skidor 1974 deltog Gunde Svan och tog hem segern
till Hulån i stafetten. När är Gunde född?
1960
x. 1962
1964

Tipspromenaden den 9/7
Rätt svar understruket.!

8.Vilken färg lyser överst i trafikljuset?

1.Hur många landskap har Sverige?

1.Rött

1. 25

X.Gult

X. 18

2.Grönt

9.I vilken stad utspelar
sig TV-serien
2.En person går en km söderut, en km österut och en km Ally
norrut. Han är då tillbaka vid utgångspunkten.
McBeal?
2. 28

Var är personen då?
1.Vid polcirkeln

1. Cincinatti
X. New York
2. Boston

X. Vid ekvatorn
2. Vid Nordpolen
3.Hur långt är Sverige?
1. 1318km

10.En engelsk milhur lång är den?
1. 8.93kilometer
X. 1212 meter
2. 1609 meter

X. 1572km
2. 2025km
4.I vilken enhet mäts elektrisk spänning?

11.Om du blir bjuden på Sotare, vad ligger på tallriken
då?

1. Volt

1. Fågel

X. Ampere

X. Lever

2. Watt

2. Fisk

5.Påskdagen infaller på
första söndagen efter
första fullmånen efter...

12.Odens häst Sleipner hade….?
1. Två vingar
X. Åtta ben

1.Fastlagssöndagen

2. Tre ögon

X. Vårdagjämningen
2.Askonsdagen
6.En man står framför en tavla och säger:
Bröder och systrar har jag inga, men denne mans far är
min fars son.
Hur är personen på tavlan släkt med mannen framför
tavlan?
1.Mannens son
X.Mannen själv
2.Mannens far

7.Var bor besättningen på ett fartyg?
1.I skansen
X. I durken
2. I Pentryt

Utslagsfrågan var 37st häftstift.

Tipsfrågorna från 9/7-13

1.Marsmallows

Barnfrågorna

X.Choklad

Rätt svar är understruket

2.Glass

1.Vad finns i isglass?

10.vilket vatten är en sjö?

1.Grädde och nötter

1.Kattegatt

X.Vatten och saft

X.Hjälmaren

2.Choklad och kolasås

2.Östersjön

2.Vad gör nässlor?

11.Vad är Gotland?

1.Sticks

1.En ö

X.Rivs

X. En stad

2.Bränns

2.Ett land

3.Var är det bra att vara när åskan går?
1.Under höga träd

12.Hur smakar havet?

X.I ett dike

1.Sött

2.I en bil

X.Salt

4.Vad har kattungarna för färg på ögonen?

2.Surt

1.Blå
X.Bruna
2.Röda
5.Vilka färger har prästkragen?
1.Vit och rosa
X.Vit och röd
2.Vit och gul

6.Från vilken växt kommer popcorn?
1.Potatis
X.Chips
2.Majs
7.Vad heter plåster på engelska?
1.Plastic
X.Plaster
2.Adhesive plaster
8.Fladdermusen flyger på natten, vad äter den?
1.Köttbullar och hamburgare
X.Sorkar och möss
2.Myggor och nattflyn
9.Vad funkar bra att grilla?

Utslagsfrågan var 37st häftstift.

Säsongs avslutning
Vid Åsens pärla (badet)
Hej gott folk!
Då var det dags för festligheter på Åsen-badet:
Lördagen den 17:e augusti v.33.
Det kommer att serveras Thai mat a´la Ning, 2 rätters med efterrätt.
Ett live band kommer att finnas på plats som spelar cover musik.
Kubb spel på två planer.

Tid/PLATS:
Lördag den 17:e augusti på Åsens utomhus-bad från kl. 19:00-24:00.
Förköp: Anmälan och betalning: Badkiosken,
Pris- 150kr. I det priset ingår Mat och liveband. OBS endast kontant
OBS Senaste dag för anmälning 7:e augusti.

VÄLKOMNA !
Åsens Byråd m.fl.

