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Hej !
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HANTVERKARE

Nu får ni hålla i er för nu är
redaktören en semestervikarie med allt vad det kan innebära.
Den riktiga Sommaren närmar sig förhoppningsvis och
vi alla ska ut på grönbete.
Svalka oss (eller värma oss)
ska vi kunna göra i Åsenbadet även denna sommar.
Roa oss det får vi göra på
egen hand, utom när det blir
SUPERSTAR vid badet då
andra ska skapa stämning.
Men glöm inte en sak:
HA EN SÅ SKÖN SOMMAR SOM NI BARA
KAN !!
Sune

Bagarstugan är
nu åter öppen
för uthyrning.
Hyran:
100 kr/ dag.
Välkomna med
er bokning till
Britt Tel: 30143.

En gymnasieklass blev ombedd att skriva en
kort berättelse med så få ord som möjligt.
Instruktionen löd: berättelsen ska innehålla
följande tre ämnen:
- Religion
- Sexualitet
- Mysterium
Bara en berättelse fick högsta betyg, den
löd:
Gode Gud, jag är med barn, vem är fadern ?

Anmäl ert intresse att delta och
för bokning av plats i
årets Bygdedag.
Både nya och gamla idéer välkomna!
Ring Tel: 300 48
Tette

Köpes!
Gamla oljeburkar. Shell, Gulf m
fl.
Alla märken av intresse.
Jan Tel: 073-049 77 96

Samfälligheten informerar:
Hyra för Bystugan:
Hela Bystugan kostar 600:- inkl. köket.
Lilla salen kostar 300:- inkl.köket.
Bystugan bokas på tel.: 301 45
(Anders och Ingrid)

Hyra för tvättstugan:
Tvättstugan kostar 30:-/ 12 kilos maskin. 15:- för tork och 15:- timmen för
mangeln.
Bokas på lista vid entrén till Bystugan.

Hyra för Bagarstugan:
Varför är Samer så bra lokalvårdare ?
-För att dom förstår sig på renhållning !

Bagarstugan kostar 100:- per gång.
Bokas på tel.: 301 43 (Britt Rytter)

Vi behöver hjälp av en målare privat för lite målning utomhus.
Finns någon ledig, ring 0251-30017 och prata med Sune

FÄBODDAG I GESSI

Lördag 14 juli kl:12-16
Lekar och tävlingar
Tipspromenad
Musikaliska överraskningar från forna tider
Allsång
Kolbullar, Kaffe med bröd serveras
Försäljning av fäbodprodukter
Vik av RV 70 vid Åsdammen och följ skyltning mot Gessi
Varmt Välkomna önskar styrelsen för Gessi Fäbodlag
Vet du vad Kinas Energiminister heter?
Nä Fem Fong Ve

Buföring på gammalt hederligt sätt.
Passerar Gessikojan.

För att så småningom komma till Gessi fäbodar.

Bilder från

Nationaldagens traditionsenliga vandring till Gambbodarna.

Vet du Rune hur man får tyst på tanterna i en syförening?
Nej ??
Man säger ”en i taget — vi börjar med den äldsta!”

ÖVNINGSSKJUTNING
vid STORÅSENS ÄLGBANA
TRE SKJUTNINGAR veckorna 27, 28, 29 FREDAGAR Kl. 18:00—21:00.
Vid deltagande i tre skjutningar deltar skyttarna i ett lotteri om ett penningpris på
500:- kronor.
Enda kostnaden för deltagande är betald medlemsavgift.
LÖRDAGSSKJUTNINGAR som vanligt i Augusti, 4 - 11 - 18 - 25 och 1 september.

BJÖRNPASSET
PROV FÖR BJÖRNJAKTEN den 5 Augusti mellan kl. 09:00 - 13:00
Åsens Jaktvårdsförening

EFTERLYSNING
Är det någon som sett Gråhunden RITA som försvann från Brunnsberg
den 2 juni i år.
Var vänlig ring 070-344 59 92 / Klas eller 070-184 96 46 / Ivar

Vår egen pärla

ÅSENBADET
Öppnar måndagen den 25 juni kl. 13:00
Som vanligt behövs det frivilliga för att kunna hålla det öppet.
Anmäl er vid Badet eller på telefon 0251-30091.

Använd din dator !!
Om du har stökigt hemma, gör så här:
1. Skapa en ny mapp på datorn.
2. Ge mappen namnet "Stöket i huset."
3. Gå och ta ett glas vin
4. Högerklicka för att ta bort mappen.
5. Datorn kommer då att fråga: ”Vill du ta bort Stöket i huset permanent?"
6. Klicka på JA - knappen.
7. Lägg fötterna på bordet, drick ditt vin och bara NJUT J

SUPERSTAR , midsommardagen
SUPERSTAR på midsommardagen ställs in p.g.a. det tråkiga
vädret och för få anmälda lag.

Återkommer när solen visar sig !

Auvin Ek. förening
Efter anslag från Länsstyrelsen till försöksprojektet ”Lokalt Servicecentrum” saknar vi nu bara 2:a
delen av bidraget till värmepump som vi sökt från Trängselfonden men som tyvärr avslogs av Kommunbyrådet trots ett ingånget avtal och kommunen gick på samma linje trots vårt avtal med kommunen och ”mattan rycktes undan igen”.
Läget är därmed ytterst oklart. Vi hade uppnått budgetmålet med denna del av Trängselfonden men
tyvärr går projektet i stå igen och det är oklart om vi fortsätter.

Gymmet
Vi har nu fått igång gymmet och har installerat kortlås kopplat till en dator så att vi kan
programmera tillträdeskontroll.
De som redan köpt årskort kan hämta ”tag” för låsningen hos Sune.
Några har ännu inte hämtat ”taggen”. C:a 25 årskort sålda, strålande !
Nästan 10% av Åsens invånare!

Skicka era bidrag (kostnadsfritt) till:
Anette Hansback på email:
tette.h@spray.se eller på
Telefon: 0251-30048 (Bystugan),
30091 (Badet)
Eller kom ner i källaren på Bystugan.
Manusstopp till nästa nummer:
15 Juli

Hundägare i Åsen!
Dressyrkursen inställd p.g.a. för få anmälda.
Skulle ni ångra er ring:
Ivar Eriksson på 070-184 96 46
Minst 8 deltagare behövs för
att det ska bli en kurs.
Kursen kostar inget.

Historia på egen risk:
På ett sjukhus, i ett väntrum, sitter de anhöriga till en mycket sjuk person.
Läkaren kommer in, mycket trött och säger:
’Jag är så ledsen. Jag har dåliga nyheter. Det enda hoppet för er släkting är en
hjärntransplantation. Det är väldigt riskfyllt MEN det är det enda hoppet.
Ni får själva betala för hjärnan. ’
Efter en lång tystnad frågade någon: 'Okej, hur mycket kostar en hjärna?
Läkaren svarade: ’5 000 kr för en manlig hjärna och 200 kr för en kvinnlig. ’
Männen i rummet försökte hålla sig för skratt och att undvika ögonkontakt
med kvinnorna.
En av männen frågade med ett något triumferande uttryck i ansiktet:
’Varför kostar den manliga hjärnan så mycket mer?'
Läkaren log åt den något oskyldigt, barnsliga frågan och svarade:
’Det är standardprissättning. Vi måste sänka priset på kvinnliga hjärnor
eftersom de ju faktiskt är använda. ’

Önskas: En bondkattflicka, c:a 10 veckor gammal.
Sven, Tel: 070-315 59 01
Myggplåga

Människan, Naturen
Den grönskande blommande våren
skänker glädje på ålderns höst.
Den sågs ej i ungdomsåren,
då själen gavs annan tröst.
Avlägsen är mänskosläktets vår,
som vi tror den gestaltat sig.
Förvisso var tillvaron svår
i natur med oröjd stig.
Jordens jungfrutid har försvunnit,
sen tekniken visat sin makt!
Har mänskan livsglädje funnit
i hetsig rikedomsjakt?
Visst har vi matats med falska ord,
som orsakat svårläkta sår!
Vi måste hjälpa moder Jord
till ny, miljövänlig vår!
Varför lät vi oss vilseföras?
Är felet habegärets drift?
Tillväxten får ju ej störas!
Glömd är vår heliga skrift?

En gång under 90-talet besökte jag Bodtjärn öster om
Bunkris för ett avkopplande sommarmete. Vid samma tillfälle kom jag i samspråk med en annan metande man, som
så småningom presenterade sig och berättade då att han var
läkare. Han var från Danmark, vilket klart och tydligt framgick av språket.
Under samtalets gång blev jag ständigt angripen av mygg,
vilka jag mestadels försökte avlägsna med hjälp av en belövad kvist. Min metande granne var totalt oberörd, ty inga
mygg fanns i hans närhet.
Jag frågade honom varför myggen undvek honom och inte
mig. Han berättade då att han intog ett glas vatten, som han
berikade med ett par droppar jodsprit varje gång fiskelyckan
skulle prövas sommartid. Hur som helst så hade denna kur
en märkbar effekt, vilken jag är den förste att intyga. Många
gånger har jag tänkt att prova nämnda recept, men första
gången låter ännu vänta på sig.
Ska man kalla det rädsla eller feghet?
Har någon i läsekretsen hört talas om en sådan ”dunderkur”?
Undrar Ove Kleimert.
Vilket år är
detta kort
taget?
Vet någon?

Må framtid fostra kvinnor och män,
som sanningens vikt betonar!
Då får vi se en jord så vän,
där vi naturen skonar!
Ove Kleimert

Midsommar i ÅSEN
22 juni 2012
Program:
09.30

Bindning av kransar och ranka vid ”Gamla
skolan”. Medtag blommor.

14.00

Tåget går traditionsenligt från ”Gamla skolan”.
Majstångsresning
Sommartal
Lekar

Midsommarkaffe i Bystugan!

Välkomna!
Älvdalsåsens Röda Korskrets
- Doktorn, min man snusar när han
sover.
- Då måste ni väcka honom till varje
pris !

Souvenirer

UV-souvenirer
Kylskåpsmagnet 40:Musmatta 60:Frukostbricka 200:T-shirt, svart 140:- - 160:-

Republikens souvenirer kan beFinns hos Sune Rytter, Prästgårdsvägen 3
Tel: 0251—30017
ställas på www.ripubliken.se
eller köpas
direkt i Bystugan eller Badkiosken
Lämna in dina gamla
T-shirts, bildekaler, flaggor,
VHS-band
jackmärken, vykort mm.
Köp ett visum till Republiken och
till oss och få dem överförda till DVD.
skicka som inbjudan till
dina vänner!
För mer info kom till källaren i Bystugan.

smalfilmer och

MC.Scooter, 150cc
Zetteam Xr11, Blå.
endast 160 mil.
Stått i garage.
Nybesiktigad UA.
Med toppbox.
Pris 8.000:- P & K
Sune Rytter
0251-30017

