Utgivare: Auvin Ek för

Årgång 20

Hej alla läsare!
För mig är det här numret av ÅsenNytt något alldeles extra. Det är
första gången jag får skriva i den här
spalten och få testa på att vara
redaktör för vår egen
informationskälla. Lite pirrigt är det
men jag ska försöka att låta bladet ha
kvar sin design så det blir inga stora
förändringar.
Jag har den stora äran att få meddela
er alla att Åsens pärla, Badet, kommer
att öppna i sommar. Det har sett
ganska mörkt ut ett tag men nu är
beslut fattade och en eldsjäl har hört
av sig och vill driva badet under
sommaren. Mer om badet hittar Ni
om Ni läser vidare i Åsen-Nytt.
Passa på och njut av sommarsolen när
den visar sig.
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
Therese Timber
Nästa nummer av Åsen- Nytt utkommer omkring 20: nde juli 2017.
Lämna bidrag till den tillfälliga
[Skriv text]
redaktören Therese Timber senast

Nummer 6 Juni 2017

Midsommarfirande i Åsen!
Fredagen 23 JUNI 2017
Program:
09.30 Bindning av kransar
& ranka vid ”Gamla
skolan”.
Medtag blommor.
14.00 Tåget går
traditionsenligt från
”Gamla skolan” till Uvboet.
Majstångsresning.
Sommartal.
Lekar.
Midsommarkaffe och tårta
finns att köpa i Bystugan.
Dräktklädda betalar halva
priset.
Varmt VÄLKOMNA
önskar
Auvin Ekonomisk förening.

Badet behöver städas för att öppningen ska bli så smidig som möjligt.
Vi bjuder därför in till städdag av badet Söndag 25/6-2017 kl. 14.00
Kom och hjälp till, umgås och gör det till en trevlig stund med andra
bybor. Vi bjuder på kokt korv med bröd och kaffe/saft.
Ta med de du kan behöva som tex sopborste, högtryckstvätt,
arbetshandskar m.m

Välkomna önskar Auvin

Gambudsloppet 2017
Måndagen den 24 juli 2017 kl 18.00
går starten för årets Gambudslopp som
är det trettioandra i ordningen sedan
starten 1986. Vi kan med glädje
konstatera att intresset för detta
motionslopp håller i sig. Under de
senaste åren har deltagarantalet ökat
och förra året var det över 130
startande i de olika klasserna.
Åsens SK behöver även i år hjälp av
våra trogna funktionärer, som ställer
upp år efter år.
Om du vill delta i Årets Gambudslopp
är det hög tid att börja träna, så att du
kommer väl förberedd till årets lopp!
Löpare, funktionärer och publik
önskas hjärtligt välkomna till
Gambudsloppet 2017.
Åsens SK

Auvin välkomnar alla i byn
som utför nån typ av
hantverk att visa upp och
även att sälja sina alster på
Åsendagen, 24 Juli. Boka ett
bord redan nu! OBS vi tar
inte ut någon avgift av
utställare och försäljare av
någon typ! Bara ni har ett
glatt humör och bjuder våra
besökare på ett leende.
NY MAILADRESS!
Vill du någon i föreningen något
eller har du en blänkare du vill få
med i Åsen Nytt? Föreningen har
skaffat ny mailadress:
Asennytt.auvin@gmail.com tveka
inte att höra av er med både stort
och smått!

INSTAGRAM
Följ Auvins arbete på
instagram auvin1 heter vi
där. Välkomna alla nyfikna
Åsenbor!

Nationaldagsfirande i Gambodarna 2017-06-06
Det var ett 20-tal vandrare, som gick den numera traditionsenliga sträckan från Uvboet i Åsen till
fäboden Gambodarna. Det vackra försommarvädret gjorde att deltagarna njöt i fulla drag av den
skira grönskan och fåglarnas kvittrande under promenaden till det gamla fäbodstället. Väl där
kunde man köpa kolbulle, kaffe, saft mm. De som inte ville utnyttja apostlahästarna använde
andra hästkrafter för att ta sig till Gambodarna. Totalt hade drygt 50 personer samlats för att fira
Sveriges nationaldag. Sedan kunde barn, 9st, och vuxna,28st, mäta sina kunskaper med varandra i
tipstolvor. Avslutningsvis sjöngs Sveriges nationalsång innan man på olika sätt anträdde
hemfärden.
Efter lottning blev Elin Bergman, Emil Martinsson och Oscar Timber med 11 rätt vardera, vinnare
bland barnen.
Vinnare i de vuxnas tipstolva blev: Carl Viking 12 rätt och bland dem med 11 rätt utsågs två
vinnare med hjälp av lottning och dessa var: Lennart Rytter och Anders Östgren.
Vinnarna kommer att belönas med en liten vinst.
Vinsten hämtas hos Anders Bergman innan 6/8-17
Auvin Ekonomisk förening

Åsenbadet slår upp portarna för sommaren Onsdagen
5/7-2017.
Öppettiderna är
11.00-18.30 för bassängen
11.00-19.00 för kiosken
Badet kommer hålla öppet Måndag-Fredag till och med
4/8-2017

Om badet ska kunna vara öppet på helgerna så kommer
vi behöva hjälp med bemanningen av er eldsjälar.
Det kommer finnas en lista på anslagstavlan på badet där
det går att skriva upp sig om och när man vill hjälpa till.

