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Hej!
Det ligger förväntan i luften.
Advent är ju en tid för
förberedelse och väntan inför
firandet av Jesu födelse vid jul.
Veckorna präglas dessvärre för
många av en hel del stress och det
är bråda dagar. Julklappar ska
inhandlas, lussebullar och
pepparkakor ska bakas, det ska
putsas, fejas och julpyntas och
sillen ska läggas in.
Sen är det tvärtom för andra som
har det alldeles för lugnt och
långsamt, de som är ensamma och
som kanske inte ser fram emot
den stundande julen.
Ett mellanläge hade varit det bästa
för alla, men medan vi funderar på
det får vi försöka ta en dag i taget
och njuta av den här, på många
vis, mysiga tiden i december.
”Lycka är att minnas gårdagen,
drömma om morgondagen och att
leva idag.”
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Nästa Åsen-Nytt utkommer i slutet av december.
Vill du få in material i bladet kan du lämna det i
brevlådan Brunnmyrvägen 18 eller maila till:
ing-marie.bergman@telia.com

SAKNAS!
Ett kastrullock i Åsens Bystuga
saknar sin kastrull.
Kastrullen måste ha kommit på villovägar. Hjälp
den tillbaka till bystuga och locket som väntar.

Skicka gärna din julhälsning
via Åsen-Nytt!

KLURINGEN nr 11

Här nedan finns ett litet korsord att lösa. Gnugga
geniknölarna och lämna lösningen till Anders Bergman senast
15/12 2017. En vinnare utses, som belönas med en trisslott.
Lösning och vinnare publiceras i nästa nummer av Åsen-Nytt.
Vågrätt
1. Kan soldat
2. Sjö i socknen
3. Nästan ett slag i ansiktet
4. Sädessläkte
5. Gänglig
Lodrätt
1. Har det sällan i Sahara
2. Täppa
3. Räddningsfarkosten
4. Hudvårdsprodukt
5. Finns i gener
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Vågrätt
1. Kan man gods
2. Äter
3. Har Kain
4. Plocka bort
5. Moderna tillbehör

Lodrätt
1. Kan dagar
2. Vädjan
3. Gräsmark
4. Förlora
5. Utvecklar
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Vinnare i Kluringen nr 10 2017 blev Gudrun Olsson, Åsen, som
belönas med en trisslott.
Lösning på Kluringen nr 10 i Åsen-Nytt nr 10 2017
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