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SOLDATHEMMET INFORMERAR
Sopplunch Tisdagen den 12/11 kl.11.30
Behöver ni skjuts till ”Soldis” ring oss på 0251-30082 så hämtar vi er.
Gäller endast Åsen och Brunnsberg
Har ni åsikter på bra dag för sopplunch vill vi att ni ringer och ger oss förslag.

VÄLKOMMEN!

SÄLJES
VOLVO 4602,0 –97
19.000 mil. Sommar och vinterdäck. 4st mindre bra vinterdäck på fälg,
4st bra utan fälg, dubbade. Motorvärmare och kupeuttag.
Nyss bytt kamrem, bromsbelägg fram, motorolja och filter.
Går bra.
Bes. till april –14, avställd nu. Rost finns.
Pris: 4.500 kr
Ring Björn 070-2530226
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OBS!
Är det någon som sett vem som har varit vid sågen och tagit undan bakupplaget som
sågföreningen skulle flisa. Var snäll och hör av er till:
Björn Staffan tel. 070-2530226 eller
Ivar Eriksson tel. 070-1849646
På grund av bakvedens försvinnande ombedes alla som har virkestravar vid sågen
att kolla så att inget tagits från dessa. Märk era travar med namn och telefonnummer
så att ni kan nås om något misstänkt uppdagas.
Hälsningar Åssågen UPA
Inte så
lätt att
vara
katt i
dag!

Byt däck i Åsen

Krängning och balansering av 4 hjul

- 500:-

Skifta på bilen

- 200:-

Köp hem däcken själv så fixar jag resten.
För mer info Ring
Andreas /

073 – 501 46 70
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Björn och Ning fyller 100 år tillsammans.
Det ska vi fira med musik av River Valley Four och Thaimat i Åsens bystuga

lördagen den 16 november kl 19:00
och dit är alla Åsenbor inbjudna.
Samtidigt firar vi den Thailändska högtiden Loy Krathong.
I stället för att ge presenter så vill vi att ni sätter in en slant på

plusgiro 162 18 59-6
Överskottet som blir efter att vi betalat mat, musik, hyra för bystugan osv. kommer vi att donera till
ett hem för föräldralösa barn som heter Home Hug och ligger i i Yasothon nära Nings hemby
och som vi besökte senaste gången vi var i Thailand.
Mer info (på engelska):
http://charitytrek2012.blogspot.se/2012/01/suthasinee-noi-in-proclaimed-asian-of.html
Barnhemmet drivs av frivilliga och barnens uppehälle betalas av gåvor.

OSA senast 10 november
till
b.staffan@allt2.se
eller
070-2530226
eller brev till
Upvägen 1 79690 Älvdalen

VÄLKOMNA
Björn & Ning
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DÄCKBYTE!
Behöver ni hjälp med däckbyte fixar
jag det för 150 kr/bil. Kan även
kränga däck på fälg för en billig penning. Hör av er till Pontus Grundin
Mobilnr. 070/2634091
Har ni något ni vill ska nå ut i hela Åsen och lite till.
Med en annons i Åsen-Nytt kommer du ganska långt
Överraska någon som fyller år eller utökat Åsen med små ”kripper”.
Vill du hyra ut din stuga, eller sälja och köpa.
Annons i Åsen-Nytt är helt gratis.
Lämna in din annons före den 15 varje månad så fixar vi resten.
Ring Servicepunkten 0251-744125 eller
asen-nytt@spray.se
VÄLKOMMEN IN!
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TILL ALLA BARN OCH UNGDOMAR
Måndagen den 4/11
mellan
kl. 17.45-20.30
startar vi upp våran
Verksamhet.
Välkommen till ”SOLDIS”

-Titta det här pusslet lade

Domaren:

Eva:

Jag på tre timmar

-En sak förstår jag inte. Varför stal ni
grisen och lämnade igen den bara för
att stjäla den en gång till?

—Du milde skapare, varför skriker du så
Adam?

-På TRE timmar?
-Ja, på kartongen står det
3 till 5 år.

- Jo, jag tyckte den var för mager första
gången

6

Adam:
—Ungarna har knyckt mina fikonlöv och
satt dit brännässlor istället.

KAPELLVÄRD SÖKES
Åsen har haft ett levande kapell i flera århundraden. Gudstjänster, vigslar, dop och begravningar har
avlöst varandra. Visst vill vi att det ska fortsätta att vara så?
Men för det behövs det kapellvärdar som sköter om det praktiska och tycker att det är bra och viktigt att kapellet får fortsätta att vara en mötesplats för både våra himmelska och jordiska tankar och
behov.
Ingrid (Kettis) och Birgit (Åslund) har varit herdar i församlingen i tiotals år och Görel (Rytter) har
också bidragit de år hon bott här. Men nu behöver Trapp-Karin (som också är aktiv värd och vårdare
sedan flera år) få en ny herde vid sin sida. Hon (eller Han!) behöver inte alls vara änglalik eller kunnig på något särskilt utan bara tycka det vore roligt att vara med och hjälpa till.
Om Du tycker det vore kul att få höra lite mer om vad man gör och att det inte är alltför betungande
uppgifter – eller om Du bara är lite nyfiken på det hela – tycker vi Du ska slå en signal till Karin, Görel eller Ingrid. (Telefonnumren i namnordning är: 300 13, 300 17 eller 300 22.
Varmt välkommen att höra av Dig!
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