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Klädutdelning till eleverna i Vohmaskolan. Gymansieelever ger en tackkonsert.
Foto: Kerstin Andersson.
Det var någon gång i samband med jullo
vet som det hela började för din del —att
leta fram urväxta kläder och skor att
lämna den 11 och 12 januari i Holens
Bystuga, RÖda Baracken i Kyrkbyn eller
Bystugan i Åberga-Mickelvål.
Anledningen var att hjälpa barnen
och ungdomarna i Orsas vänort Vöhma
i Estland med vinterskor och kläder efter
en vädjan från kommunledningen i sta
den.
Gensvaret blev mycket stort. På sam
manlagt fyra timmars öppethållande på
vardera insamlingsstället inkom 5-6 ton
kläder och skor. Med hjälp av PRO-medlemmar och frivilliga från kyrkans orga
nisationer kunde Kerstin Andersson ro
iland det krävande arbetet att sortera de
inkomna kläderna i storlekar och pake
tera i säckar.
Kerstin skulle också ordna med tull
handlingar, försäkringar, biljetter m.m.
Hans Wik Åkeri i Mora (han är bördig
från Orsa) lånade gratis u t en lastbil för
transporten, .Lastbilcentralen skänkte
bränsle och Orsa kommun skänkte en
brandbil, som även den skulle med på
samma resa.
Så kom ett telefax från Vöhma med upp
gift om 62 speciellt behövande barnfa
miljer. Kerstin Andersson fick så organi
sera en ny packning speciellt för dessa
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barnfamiljer. Uppgifter om barnens
längd, ålder, skonummer och kön fanns
på listan. Nu ryckte några in till Kerstins
hjälp och snart stod alla familjesäckarna
klara.
Det var bråda dagar att ordna med alla
förberedelser. Pass, visum och biljetter
måste man ha för att kunna resa. Varför
kom de aldrig? Kerstin ringde och frå
gade. På Estlands ambassad svarade man
att vare sig pass eller visumansökningar
kommit dit!
Vilka minuter av spänning och oro.
Var fanns handlingarna, stulna eller bort
slarvade? Med postpersonalens hjälp här
i Orsa spårades passen och visumhandlingarna till ett postkontor i Stockholm.
Ambassaden hade glömt att hämta ut
dem. Nya telefonsamtal och löften om
att allt skulle ordna sig och att handling
arna skulle finnas på Estlines kontor
i Stockholm på avresedagen.
D en 3 februari

gav vi oss iväg. Lastbilen, som hade några
år på nacken, visade sig vara svår att få
med sig —det visade sig vara något fel på
bromsen. Duktiga Tony Forsén fixade
detta problem och strax före kl 08.00
rullade brandbilen med brandmännen
Tony Forsén och Per Pettersson iväg med
lastbilen i släptåg. Chaufför Ulf Hansson
hade mig (Kerstin Clasén-Franzon) som
passagerare.

Vår första anhalt var Gagnefs brand
station. Där väntade sju kartonger som
skulle till Gagnefs vänort i Estland.
Brandmännen hade nyligen varit där och
lämnat två brandbilar till vänortens
brandförsvar.
I Sala stannade vi för tankning av bilar
och av oss själva. Vi ringde nu tillViljar
Kandre som avreste två timmar senare.
Han och Kerstin Andersson var då
i Hedemora. Alla på vägl
För min del fortsatte resan i brandbi
len. Jag hade aldrig åkt i en brandbil och
fick nu chansen. Inte var den särskilt
komfortabel men resan gick likväl fort
och vi var snart i storstadens vimmel.
Ingen av grabbarna kunde vägar eller
avfarter i Stockholm, varför jag tog på mig
detta ansvar. Allt gick bra tills vi passe
rade Karolinska sjukhuset, vid Norrtull
var vägen omlagd och vi körde fel —mot
söder istället för till Värtahamnen. "Nu
är goda råd dyra” tänkte jag och försökte
behålla lugnet. Ingenstans kunde man
stanna, det var bara att åka. Så plötsligt,
just där man ser över till Kungsholmsstrand fanns en parkeringsmöjlighet.
"Kör in här så får vi läsa kartan” sa jag till
Tony.
Där stod jag med två stora fordon att
lotsa ut på rätt väg, med den starka trafi
ken ett par meter ifrån oss. Upp med kar
tan för att hitta vårt läge.
Några minuter förflöt och plötsligt
kör Viljar Kandres bil upp intill oss! H ur
är detta möjligt?
Ut ur bilarna, alla tittar med förund
ran på varandra. Hur kan detta vara möj
ligt? Jo, Viljar Kandre körde också fel —
på samma ställe. För min del föll en sten
från mina axlar. Kandre sade sig kunna
lotsa oss ut och tog så täten. Vi fick en
ordentlig rundtur på Kungsholmen,
besåg Solna innan vi åter såg skyltarna
mot Frihamnen. Ulf som körde lastbilen
hade aldrig tidigare kört lastbil sedan han
tog sitt körkort i september. Han drog en
lättnadens suck när vi så småningom
körde fram mot tullen och färjan Nord
Estonia.
Kerstin och jag letar oss fram till Estli
nes kontor och där finns våra pass och
viseringshandlingar, med en speciell
hälsning från ambassaden: ”You will
bring humanitarian aid to Estonia so we
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will not charge any money for the visa.
Thank you.” (Eftersom ni lämnar hum an
itär hjälp till Estland så behöver ni ej
betala för viseringshandlingarna. Tack så
mycket.)
Vi kände nu att vår insats hade en viss
betydelse.
Färjan

Nord Estonia avgår varannan dag från
Stockholm - Tallin och tar både fordon
och passagerare. Denna dag fanns många
fordon men få passagerare.
Efter välbehövlig vila m ötte vi så ett
snötäckt Estland påföljande morgon.
Ryssarna i tullen släppte igenom Viljar Kandres bil och brandbilen utan pro
blem. Sämre gick det för Ulf och lastbi
len. Man ville titta i lasten! Fanns där
spioner? Vi rusade till Ulfs undsättning
och vår eskort från Vöhma kunde över
tala tullen att inte öppna luckan. Vi visste
att den inte skulle gå att stänga igen på
grund av all last. Efter en timmes väntan
på utskrift: av formalia fick vi åka från
hamnen. Vi körde genom den grå
huvudstaden u t mot flygplatsen och
söderut.
Två personer med bil och chafför från
Vöhma hade m ött oss vid färjan och
visade nu vägen.
Trafiken var ringa. Bensinransonering
gällde i landet och ingen privat hade möj
lighet att köpa drivmedel. Endast verk
samheter med speciella verksamheter
fick köpa ett visst antal liter bränsle per
vecka.
Det snöslaskade, vägarna var moddiga men dock framkomliga.

songer, helly-hansentröjor och andra
varma kläder vi hade med i bagaget. Var
det så här kallt överallt — kanske också
där vi skulle bo?
Arbetssugna

Alla var vi angelägna att få packa ur for
donen, mest aktuellt var att tömma
brandbilen som inte gick att låsa.
Första anhalten blev sjukstugan, ett
ilsket grönt tvåvåningshus utan central
värme. Läkarna fick själva elda i kakel
ugnarna i väntrum och undersökningsrum. Röda Korset i Orsa hade skänkt förbandsmaterial, filtar och kuddar.
Modersmjölksersättningen från Orsas
brandmannaklubb överlämnades, likaså
blöj snibbar och babykläder skänkta av
privatpersoner.
I brandbilen hade vi fraktat skolmate
rial, kritor m.m. som skulle till skolan. Vi
åkte dit för att träffa rektorn och över
lämna sändningen från olika skolor
i Orsa.
Under den korta tid vi varit i staden
försökte vi få klarhet i hur man tänkt sig
utdelningen av kläder och skor. En lokal
två trappor ovanför brandstationen före
slogs. Vi insåg genast att denna lokal var
olämplig och föreslog skolan. I skolan
fanns ju 420 av Vöhmas barn och ung

domar. Vi tyckte det var självklart att ut
föra utdelningen där.
Rektorn på skolan var inte överens
med våra idéer, man anförde olika skäl
bl. a. att eleverna skulle överfalla oss.
Nej, skolan och ingen annan plats var
vårt bud. Vår idé var att utrusta eleverna
klassvis, några från varje klass skulle få
komma in och ekiperas, sedan nästa
grupp o sv. Så ville vi göra för att nå alla,
för att inte peka ut somliga, för att und
vika avundsjuka.
D e mest behövande

hade vi ju packat separat åt. Vi fick i alla
fall tillstånd att använda skolans foajé för
att där sortera familjesäckarna. Snabbt
hade vi bestämt att redan första kvällen
dela ut dessa.
Endast ett fåtal av Vöhmas familjer
hade telefon och hur skulle information
om att sändningen fanns på plats nå alla.
Viljar Kandre ställde sin bil till förfo
gande och körde ut till alla familjer.
Maaja Vaaks från kommunalkontoret var
vägvisare och vi andra turades om att
följa med och dela ut. Förvåningen och
glädjen över vårt besök var stor. Många av
de 62 familjerna saknade far.
Vi hade nu börjat utdelningen och när
rektorns besked kom om att vi skulle få
Teckning: Ninni Heli, åk 5, Vohmaskolan, Estland

Vinter i Vöhma

Snön låg vit i den lilla staden med små
gamla trähus och några större hyreshus.
Människor åkte spark på gatorna. Fram
för kommunalhuset, en mindre träbygg
nad, stannade konvojen och här möttes
vi av borgmästaren och några till från
kommunledningen.
Lunch väntade på slakteriet, vi åkte
i all hast iväg i slakteriets lilla buss. In
genom personalkontrollen, iväg genom
korridorer och in i ett mindre rum där
måltiden väntade. Här var iskallt och vi
hann bli genomfirusna under den korta
tid vi åt. Alla tänkte vi no~
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komma till skolan nästa morgon blev vi
'lyckliga”. Olika familjer tog hand om oss,
våra sovsäckar och liggunderlag behövde
vi inte använda.
Brandbilen

från Orsa hade ju tömts första dagen och
kördes till brandstationen för att över
lämnas. En surmulen, korpulent karl
med väst och lurvig pälsmössa tog emot
brandmännen. M uttrade över att hans
bil nu inte fick plats och ägnade inte
många blickar åt vår fina bil. ”Pojkarna",
våra brandmän, var bedrövade och fun
derade om brandbilen verkligen hamnat
på rätt ställe. Än mer tveksamma blev de
när det visade sig att den surmulne karl'n
var BRANDCHEFEN.
Men "pojkarna” tröstade sig med att
värdinnan, där de skulle bo, var trevlig.
När de sent om kvällen återvände till sin
bostad visade det sig att den surmulne
brandchefen var gift med värdinnan!!!
H ur skulle detta sluta?
Klockan två om natten gick brandlar
met, våra pojkar fick vara med om att
släcka på Vöhmavis.
Brandchefen tinade upp och god vän
skap uppstod mellan honom och våra
brandmän. Han eldade rejält i huset så
våra brandmän behövde inte frysa och
frun lagade god mat åt pojkarna...
Daghemmen i staden

De två daghem som vi besökte i Vöhma
var varandra mycket olika men föreföll
välskötta båda två.
Det lilla med 30 barn var beläget i ett
gammalt charmigt trähus med stor träd
gård intill. Vi kom och överraskade.
Ingen kände till att vi skulle komma med
Lions leksakspaket och kläder. Barnen
skulle just äta grötfrukost. Den lämnades
raskt och ett piano började spela och bar
nen sjöng Imse Vimse spindel, fyra ver
ser. Alla fick paket och vi lämnade kläder
och skor att fördela. Köket låg en trappa
upp. Det värmdes upp genom järnspisen
som man lagade maten på. Här fanns
inget överflöd av utrustning. Detta dag
hem hade i denna lokal varit verksamt
i 29 år och var det populäraste av de två
som fanns.
Det stora dagiset med 80 barn var en
modernare byggnad intill skolan. Här var
allt mycket välordnat och prydligt.
Maten lagade man själv i ett större kök
i byggnaden. Alla grönsaker till dagiset
odlades utanför och kött köptes från
slakteriet. En sjuksköterska hjälpte per
sonalen med kostplaneringen. Kommu
nen hade en manlig anställd som plöjde
och hjälpte personalen med tyngre han
tering vid grönsaksodlingen.
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läraren Reet och talade om att
nu var vi tvungna att avbryta
och komma med till sam
lingssalen för att eleverna
skulle hålla konsert för oss.
Skolans alla elever och
lärare var församlade och pre
senterade för oss ett härligt
omväxlande program med
folkdans, sång och musik.
Efter programmet tackade vi
för deras fina konsert och fick
tillfälle att presentera oss och
berätta om varför vi var
i Vöhma. Vi hälsade så hjärt
ligt från alla Er som skickat
Mor och dotter i dagisköket. Foto: Kerstin Andersson.
kläder och skor till ungdom
Detta daghem fick också en liten researna.
skrivmaskin, en liten symaskin samt
Under sista utdelningstimmen på fre
tvättmedel.
dagen kom några pojkar från gymnasiet
Kläder och skor till barn utanför kom
in till oss. Tonerna från en gitarr hördes
munala barnomsorgen lämnades till
och så deras sång. Vi kände deras delak
kommunens kansli som skulle kalla
tighet med vårt arbete.
övriga familjer till utdelning.
Avskedet firån Vöhma

Skolbarnen

var lugna, vänliga och glada.
”Åh” drog många efter andan vid åsy
nen av de hundratals skor i prydliga rader
som m ötte dem när de kom till gymnas
tikhallen.
Viljar Kandre och Ulf Hansson var
skoansvariga och hjälpte barnen att hitta
rätt storlek. Viljar kunde ju också prata
med dem och ta del av deras önskemål.
Högar av strumpor, mössor, handskar
och vantar lockade till provning och val.
Mössor provades, barnen tittade på var
andra och fnittrade, skrattade och valde.
Mössorna bröt den spändhet som kunde
finnas hos de små kunderna. Kerstin
Andersson blev jack- och overallspecia
list medan jag själv fick lära mig att det
var TEXAS som gällde, även i Estland.
Texas är det samma som jeans. Jeans ville
alla ha. Jeans fick nästan alla. Ibland gick
det bra med manchesterjeans också.
T-shirts och tröjor föll också på min lott.
Var fanns brandsoldaterna? Till att
börja med bland mössor, sockor, vantar.
Från högstadiet och uppåt servade Per
och Tony med skjortor och tröjor i alla
storlekar och tjocklekar.
Så kom plötsligt någon springande
med tindrande ögon, ibland fram till
"pojkarna”, ibland till mig med något
i handen. Det kunde vara en bukett eter
neller, någon gammal leksak från där
hemma, tackkort från klass 1, m.m. Bar
nens spontana glädje var underbar att få
ta emot.
Konserten

Andra dagen vid tolvtiden kom engelsk

På fredag kväll var vi inbjudna till skolan
för att med kommunledningen i Vöhma
sammanfatta våra dagar i staden. Vid låga
soffbord var uppdukat kaffekoppar och
assietter. Var och en hade medfört något
till bordet. Bullar och längder hade det
"stora” daghemmet bakat och skickat
som en tackhälsning till oss. Herrarna
i kommunstyrelsen kokade kaffe. Borg
mästaren höll så tal till oss och bad oss
hälsa hem till ALLA som medverkat till
att möjliggöra resan till Estland och
Vöhma. En oförglömlig insats. Ingen
kunde ha drömt om att vi skulle komma
med sådana mängder skor och kläder, att
det skulle räcka till alla.
Vi tackade också för oss, tackade rek
torn att vi fick komma till skolan, tackade
för den fina konserten och framhöll gläd
jen av att ha fått träffa Vohmas alla skole
lever och önskade alla lycka till i staden
Vöhma. Läkaren Ant Philak spelade
dragspel och sjöng.
Aldrig hade man hört honom spela så
sa kommunfolket i Vöhma. Kanske var
det också en glädjeyttring. Kanske till
förde vi med vår insamling något mer än
kläder och skor. ,,
,
Kerstm Clasén-Franzon
Estland - 1,5 milj inv
Tallinn - dansk stad 1 milj inv
Ryssar i Estland - 600 000
Vöhma - 2 000 inv,
12 mil söder om Tallinn

-

Kurs i början a v fe b 25 SEK = 500 rubel
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PEDAGOGISKA NÄMNDEN
Efter kommunalvalen brukar vi presen
tera den nya sammansättningen av de
personer som har den grannlaga uppgif
ten att fatta visa beslut när det gäller
vår skola. Nu är det dags igen! Eftersom
det från och med årsskiftet har inträtt
några förändringar, bad vi nämndens
ordförande Rune Sahlin om besked. Så
här säger han:
Kommunfullmäktige har ju beslutat om
en ny nämndorganisation från och med
1992.
Bakgrunden har varit de snabba för
ändringar och ökade krav på samordning
av likartade verksamheter med myndig
hetsutövande funktioner inom en och
samma nämnd som vårt samhälle i allt
snabbare takt kräver.
Den nya pedagogiska nämnden över
tar helt naturligt skolstyrelsens tidigare
uppgifter inbegripande grundskola,
gymnasieskola, vuxenutbildning, upp
dragsutbildning, musikskola m. m.
Nämnden skall dessutom mot bakgrund
av de samordningsvinster som kan finnas
överta hela eller delar av kommunens
barnomsorg. Detta övertagande kommer
nu att utredas närmare under året för att
kunna påbörjas eller genomföras från och
med årsskiftet 1992/1993.
Rune Sahlin, ordförande
Suppleanter.
Bengt-Åke Svahn (kds), Tallåsvägen 1
Eva Bergholm-Moreaus (m), Bom
Eka Johansson (c), Torrvål
Karin Agerbjer (nyd), Persväg 1
Madelene Herko (s), Koltrastvägen 6
Lars-Åke Sundberg (s), Kyrkogatan 17
Per-Olof Sundström (s), Gallonvägen 10

Rune Sahlin (f), ordförande.
Ledamot i AU. Box 116.

Ordinarie ledamot sedan 1989.
Ingår i A U. Bomgärdet.

Mats Brattberg (nyd), ny ledamot.
Skattungbyn 1407

Birgitta Kling(m), ordinarie ledamot.
Tidigare suppleant från 1989.
Bältervägen 2.

Peter Lundin (s), ny ledamot.
Skattungbyn 1407

Aina Lindblad (c), ordinarie ledamot
sedan 1989. Ingår i AU. Lisselhed 2500.

Åsa Holmberg (v), ny ledamot.
Kallholn.
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WENNBERG 90 år a
v
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Det är klent med intresset bland våra
skolbarnsföräldrar när det gäller att ställa
upp i föräldraföreningen HEM OCH
SKOLA!
— Katastrof, säger en besviken Siv
Heimer som tillsammans med Kjell
Strandberg jobbat hårt för föreningen
och dess fortlevnad.
— Vi har satt in tre annonser för att
samla medlemmar till årsmöte, men det
var mycket dåligt med tillslutningen. Vi
får inte ens ihop folk till en fungerande
styrelse. Det är mycket tråkigt eftersom
föreningen har viktiga uppgifter när det
gäller barnens bästa. Det ser inte bättre
ut än att vi får låsa kassaskrinet och för
klara verksamheten vilande.
Så blir det alltså. Hem och skola, som
genom åren uträttat en hel del, får vila sig
ett tag. Man vill ändå inte ta det drastiska
steget att formellt lägga ned verksamhe
ten. Därtill behövs ju beslut av en sty
relse. Man får hoppas på framtiden.
Red.
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O rs a L ä k a r p r a k tik
finns på
KRISTALLEN
i Skattungbyn.

Min specialitet är barnoch undomsmedicin.
Tel 0250-512 67
Tidbeställning vard 9-10

MATS BRATTBERG
Leg. läkare
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Vi brukar inte upp
märksamma födelse
dagar i skoltid
ningen, men när det
gäller vår förste
redaktör Karl Wenn
berg, känner viför
att göra ett avsteg
från principen. På
förra årets sista dag
uppnådde nämnda
person, som gärna
vill kalla sig Kalle,
den aktningsvärda
åldern av 9 0 år,
och vi tycker att en
man som betytt så
mycket för tidningen
bör ägnas rättmätig
hyllning.

Tidigt föräldralös fick Kalle lära sigslita
för brödfödan i sin barndomsbygd
Hosjö-Korsnäs. Han lyckades med
energi och envishet med något som var få
av den tidens arbetarbarn förunnat, att få
studera. Flitiga studier ledde så småning
om fram till en folkskollärarexamen
i Uppsala. År 1924 hamnade han som
lärare i våra trakter, först i Våmhus och
1931 i Orsa med tjänstgöring i Kallmora
skola.
Redan från början blev Kalle engage
rad i den av Orsa Lärarförening nystar
tade Orsa Skoltidning. Han blev ordför
ande i redaktionskommittén, redaktör
och ansvarig utgivare, sysslor som han
skötte med stor skicklighet. Åtta årg
ångar utkom under hans ledning, och när
han lämnade redaktörskapet i andra hän
der och Orsa for gott 1939 fick han ett
mycket gott betyg. Någon i redaktions
kommittén hade dessförinnan yttrat:
"Den dag Kalle tröttnar på tidningen blir
det säkert slut på den.” (Dessa farhågor
besannades som bekant inte.) Så här
skrev hans efterträdare och medarbetare
i OS inför avskedet, Hjalmar Hedman:
— Orsa Skoltidning var egentligen helt
och hållet Karl Wennbergs verk. Visserli
gen var det en annan som kom med upp
slaget att starta tidningen, visserligen har
Wennberg vid sin sida haft en redak
tionskommitté, men...
Från fiirsta stund var han med och
utformade förslaget. Han blev ledare för
det hela, den drivande, den sammanhål
lande.

I fråga om uppslagsrikedom har
Wennberg varit enastående. Därtill
skulle jag vilja framhålla hans säkra
omdömesförmåga, hans orädda gåpåarhumör, hans utmärkta förbindelser med
folk av olika slag.
Jag tror att hela Orsa vill instämma
i ett tack för storslaget, oegennyttigt
arbete med vår skoltidning. Ty tidningen
har inte bara blivit en skoltidning utan
också en sockentidning som Orsaborna,
både inom och utom Orsa visat det allra
största intresse för.
Kalle lämnade alltså Orsa 1939.
I Stockholm väntade uppgifter av annat
slag. Han blev chef för nykterhetsrörel
sen IOGT, en krävande befattning som
han innehade till sin pensionering. Han
bor nu i Arboga.
Kalle Wennberg har inte glömt sitt
gamla Orsa. Årliga besök här hör till, det
senaste i december förra året, brevväx
ling med vänner. Skoltidningen upphör
inte att vara hans skötebarn. Han läser
varje nummer, levererar tips, råd, ris och
ros till en tacksam nuvarande redaktör.
Vi på redaktionen ber att, något
i efterhand, få lyckönska vår gamle, vitale
redaktör till de 90 åren!
Pelle Jakobsson
Å r 1987 utkom Wennbergs bok "Kalle
berättar". I den kan du läsa om Kalles
spännande barndom, om 75 år i folkbild
ningens, främst nykterhetsrörelsens, tjänst,
om många kända och okända människor
han mött. Boken finns i Ohbéns bokhandel.
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En rolig och sevärd konstutställning kar
man kunna njuta av på Kulturhuset.
Konstnärerna kom från sexan i Bergetskolan. Inspirerade av bildlärare Vaino
Ranung och klasslärare Monika
Andersson har man arbetat intensivt
med tavlorna under bildtimmama. Och
motivet?Jo, det gällde för var och en att
måla sitt eget huvud och försöka visa
vad som rör sig däri.
På omslagsbilden visar de upp sina
verk. Men fotot är inte rättvist. I verklig
heten utgör bilderna nämligen en färg
sprakande upplevelse.
Så här berättar ett par av eleverna
om hur de bar sig åt:
Året 90-91 hade 5 :an och 6:an på Bergetskolan bild tillsammans med Monika
Andersson. Det fanns en massa oljefärger
i förrådet. Monika visste hur man
målade.
Först målade vi profiler med vanliga
färger på papper och målade våra intres
sen inuti. Det var kul. Vaktmästaren Tore
sågade till masonitskivor, som vi grun
dade med vit färg.
Sen projicerade vi våra profiler med
diaprojektor, det var ganska svårt att sitta
still.

SKOLNYTT

Sen gjorde vi en till skiss med några få
figurer.
Vi skulle använda färger som passade
personligheten. Inte så många tänkte på
det när vi började. Det blev så ändå, säger
Monika. Sen målade vi 3 ggr med färg
o terpentin.
Dom flesta tyckte det var kul. En del
tyckte det var svårt att inte måla bort pro
filen. Sen målade vi en gång till med olja.
På höstterminen skulle vi ha gjort
ramar i slöjden men Allan Berglund blev

sjuk så Tore spikade ihop ramarna.
Sen målade vi ramarna i passande färg.
När färgen hade torkat satte vi in tav
lan o satte på upphängning.
Den 9 jan var det vernissage på Kul
turhuset. Då kom ca 80 personer mellan
16.00-18.00. Några ur klassen spelade
och Karin höll ett litet välkomsttal.
Tavlorna hängde t.o.m. 24 jan.
Therese och Veronica, åk 6
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Skolprojektet Skattungbyn går framåt.
Kommunfullmäktige beslutade 1991 11-25 att uppdra till skolstyelsen att
utarbeta förslag till rambeskrivning för
byggnation av skola i Skattungbyn som
täcker behovet av skollokaler i norra
kommundelen.
En arbetsgrupp har utsetts bestående
av pedagogiska nämndens arbetsutskott,
stadsarkitekt Anders Björklund, teknisk
chef Harlan Grannas, mellanstadielärare
Tommy Jakobsson, rektor Ulf Svensson
och skolchef Olle Bjärkmar.
Enligt upprättad tidsplan ska byggna
tionen igångsättas efter sommarsemes
tern och skolan vara inflyttningsklar till
höstterminen 1993.
Olle Bjärkmar

gick av stapeln tisdagen den 3:e decem
ber 1991 i Församlingshemmet. Ur pro
tokollet kan nämnas att det för kom
mande verksamhetsår blev omval av ord
föranden Ulf Svensson och av styrelsens
övriga ledamöter: Allan Berglund (kas
sör), Siv Larsson (sekreterare), Eva Kron
vall och Ingegerd Fjelstad.
Omval blev det också av Pelle
Jakobsson som redaktör för Skoltid
ningen, och av redaktionskommittén
i övrigt omvaldes Johannes Hasmats och
Inga-Britta Johansson. Monika Ljung
berg ersätter Ulla Enmalm som barnre
daktör och Sylvia Lärkas ersätter Tommy
Jonow. Kassörskapet sköts av Marianne
Stäring på skolkontoret.

VVS-produkter
och energibesparingar
Kontakta oss!

Till protokollet fördes ett varmt tack
till avgående Tommy Jonow och Ulla
Enmalm för deras trägna arbete under en
lång följd av år. Till revisorer omvaldes
Arne Svadling och Jörgen Lind, med
Björn Börjesson som suppleant.
Johannes Hasmats och Mårten
Ohlsén omvaldes till revisorer för Anna
Rudfeldts och Anders Byréns fonder.
Valberedningskommittén, Siv Åsen
lund, Britta Larsson och Hans-Erik Laggar, omvaldes, med Hans-Erik Laggar
som sammankallande.
Efter sedvanlig årsmötesförhandlingar fick mötesdeltagarna, då lärarför
eningen samverkat med studiefrämjan
det, lyssna till Erik von Hofsten från UD,
som gav sin syn på Europa ur EG-perspektiv.
Nästa möte förläggs enligt turordning
till Digerbergets skola.
r. ,
Siv Larsson

Nilssons Rör AB, Orsa
Kontor och lager: Bergvägen 365
Telefon 400 35, 423 17
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Utställningen, som grabbarna berättat
om här nedan, är när du läser detta
nedplockad. Den arrangerades av Orsa
Jaktvårdskrets och Studiefrämjandet.
De unga jaktvårdama klarade av vis
ningen för alla kamrater på Kyrkbyskolans mellanstadium med den äran.
Intresset bland utställningsbesökama
var inte att ta miste på.
Förhoppningsvis framgår det av bild
svepet här intill att det var en spän
nande och intressant utställning med
mycken jägarhistoria. Det känns ändå
gott att veta att många av fångstredska
pen som man fick se numera är för
bjudna, eftersom de är plågsamma för
djuren.
Under det här läsåret har vi haft möjlig
het att hålla på med fällor och fällfångst
tillsammans med Ronny Backäng. Just
nu pågår en utställning på Kulturhuset
som handlar om fällor och fällfångst. Vi
har hjälpt till att bygga upp den. Och vi
heter: Mikael Johansson, Joakim Olsson,
Jörgen Hamrén, Erik Carlsson, Henrik
Andersson och Jon Lovén.
Vi fick följa med och hämta uppstop
pade djur. Sen åkte vi ut i skogen och
hämtade mossa. När vi kom tillbaka till
Kulturhuset fick vi bygga ett björnide
med hjälp av mossan runt djuren så att
det skulle se verkligare ut.
När det var klart åkte vi till Mora och
hämtade ett lodjur, som vi skulle placera
ut vid lo- och rävbåset vilket Ronny hade
gjort. Sen städade vi upp och finjusterade
grejorna.
Vi har rätt så mycket djur på utställ
ningen, några av dom heter björn, mink,
bäver, utter, lo, räv, mård, järv, ekorre
m.m.
Nu var utställningen klar för att öpp
nas. Det ska bli kul att guida på utställ
ningen tycker vi. Och vi vill tacka alla
skolor och andra som har lånat ut djur till
utställningen. Ni får komma och titta på
våran utställning, den är öppen hela
februari.
JAKT OCH VILTVÅRD
PÅ BRANTUDDEN

Jag och Jörgen är med i Orsa Jakt- och
viltvårdskrets. Det är Ronny Backäng
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Mikael kollar björnidet.
Möte med Våmhusbjörnen. Patrik, Jörgen, Fredrik och Anki, de
sistnämnda utrustade med gammaldags björnspjut.

Henrik i lobåset.
som är ledare. Vi har en egen jaktstuga.
Där inne har vi städat och satt upp jakt
affischer på väggarna. Vi har två jaktvårdsområden. Ett område ligger nere på
Brantudden och det andra ligger efter
Lillån. Vi har jakt- och viltvård i skolan
också. Det har vi på en friaktivitetstimme.
På sommarlovet började kursen på
Brantudden. Vi har gjort och satt ut
mink- och grävlingsfällor. Vi har fått två
minkar men ingen grävling. Vi har byggt
broar över bäckar. Det finns en bäver

damm och en bäverhydda där nere också.
För skottpengar på minkarna ska vi köpa
fasan- och rapphönskycklingar. Dom ska
vi släppa ut på en stor åker.
Jag och Jörgen har byggt ett vind
skydd, så vi kan sitta och titta på bäv
rarna. Vi har flätat in granris i väggarna. Vi
har satt upp fladdermus- och fågelholkar.
Jag och Jörgen ska bygga ett till vind
skydd vid åkern där vi ska släppa ut fasa
ner och rapphöns. Jörgen har byggt en
stockfälla för mård. Den ska vi ladda
i vinter. I vinter ska vi bygga slagfällor för

ORSA SKOLTIDNING

:ÅNGST
- en utställning

Ulrika och Erik vid grävlingstunneln.

Lodjuret i sälbkap med Joakim, Jerry, Erik och Mikael
iael och Jerry gillrar ekorrstocken.
mård. Dom ska vi sätta u t också.
Dom som är med i jakt- och viltvård
heter Jörgen Hamrén, Joakim Olsson,
Erik Carlsson, Henrik Andersson,
Mikael Johansson, Jan Lovén och Fred
rik Eriksson. Jerry Karlsson har också
varit med fast han har slutat. Jörgen har
sex minkskinn hemma som han ska
bereda åt oss. På sommarlovet var vi med
på björnpejling. Jag blev intervjuad, för
jag hade sett fyra björnar samtidigt uppe
i Näckådalen.
Vi har varit med på älglockning också.

Han som visade hur man gör heter
Johnny Wenersson. Ronny Backäng var
också med. Vi har lärt oss två läten som
man lockar på älg med.
Mikael Johansson, Joakim Olsson
och Jörgen Hamrén. åk 6
Foto: Pelle Jakobsson

Mården har tagit en ripa
i farlig närhet av slagfällan.
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JULPRISTÄVLINGEN
Den kluriga julpristävlingen i förra num 
ret har säkert orsakat många kartstudier
och djupdykningar i uppslagsböcker.
Jultomten, som under skägget visat sig
vara läraren i Digerbergets skola, Olle
Löthman, beskrev ju ganska ingående tre
landskap och kommuner - utan att
nämna deras namn. Det gällde så att
identifiera de tre kommunerna.
Ett tjugotal läsare har skickat in lös
ningar, och de flesta av dem hade de rätta
kommunerna Sala, Piteå och Jönköping.
Följande fem förklarades vid dragningen
som pristagare: Mikael Thalin, Åberga,
Klas Johansson, Bom, Gösta Backlin,
Södertälje, Örian Svanzäter, Skärholmen
och Ulla Backlund, Tyresö, Vi glädjer oss
åt att bland vinnarna finna vårt nya kom
munalråd, Mikael, yngst i landet, och
Klas, som medverkade i OS första num 
mer 1931 och som sedan å yrkets vägnar
jobbat med åtskilliga årgångar i Beck
mans tryckeri. Grattis, alla pristagare!
Var så god! Här bjuder vi på en kombi
nerad historie- och geografilektion
i Olle Löthmans kommentarer:

Residensstaden med den stora hamnen
är förstås Västerås. Landskapsblomman
är misteln och landskapsdjuret Capreolus capreolus är rådjuret.
Kommunen är Sala. Det stora dammoch kanalsystemet tillkom i samband
med brytningen av malm i Sala silver
gruva under 1500 — 1700-talen. Den
svenska drottningen är Kristina, som
givit namn åt stadskyrkan. Albertus Pictor har utfört väggmålningar i den lilla
fina sockenkyrkan under slutet av 1400talet. Kalciummagnesiumkarbonat är
det samma som dolomit eller kalksten.
De brottsliga handlingarna stod den
ökända Salaligan för med flera mord och
rån på sitt samvete och med Sigvard
Thurneman som ledare. Två korslagda
gruvhammare finns i vapnet.

prataren är Thord Carlsson, känd från
programmen ”Ring så spelar vi” och "Ski
vor för fullvuxna”. Den kulinariska mat
rätten är förstås Pitepalt.

3. Landskapet är Småland. Landskaps
djuret med det latinska namnet Lutra
lutra är uttern. Den speciella industrin är
glasindustrin, som är känd världen över.
Kommunen är Jönköping. Den rejäla
järnklumpen syftar på det 343 meter
höga berget Taberg. Objektet för begyn
nande eldfängdhet avser tändstickorna
och den omfattande tändsticksindustrin
som förr fanns i Jönköping. "Sveriges
penselcentrum” är den lilla tätorten Bankeryd ca en mil norr om Jönköping vid
Vätterns strand. Kämpen ”Timpa”är den
förr kände fotbollsspelaren ”Timpa”
Simonsson, som spelade i Jönköpings
2. Landskapet är Norrbotten. Vikaren är oödra fotbollslag, då allsvenskt. Den
kommunens son som näms på slutet är
en sälart. Bifurkationen heter Tärendö
konstnären John Bauer, som bl a har
älv. Landskapsblomman heter åkerbär.
illustrerat sagosamlingen "Bland tomtar
Pata är en anordning för laxfiske.
och troll”. Han omkom 1918 då ångaren
. Kommunen är Piteå. Pinus silvéstris
Per Brahe förliste i Vättern.
och Picea excélsa är det latinska namnen
på tall respektive gran. Den kände radio-

1. Landskapet är Västmanland. Uppde
lat på Västmanlands och Örebro län.
TEATERRECENSION

•lonsered
PRO LINE

Skogsutrusta hos
Blickusvägen 15 • ORSA
Tel. 0250/406 78
S ä k r a s t kl 1 5 . 0 0 — 1 8 . 0 0

V illa - och
husägare

Nalle Puh heter teatern. D et var mycket
folk där. I början var det roligt med gub
ben och forsen. Sedan var det tråkigt. Vi
tycker att det skulle vara flera människor,
som var djuren i skogen där kanin och
alla andra bodde. Vi tycker att de skulle
haft dräkter på sig och en bakgrund.
Några i klassen tyckte att pjäsen var gan
ska rolig, men de flesta tyckte inte om
pjäsen. Det var synd för det brukar vara
så roligt att gå på teater.
Lågstadieklass i O rsa
Klass 5, Vohmaskolan, Estland

Badrum, golv och parkett
Plast, kork och linoleum,
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga,
Tarkett. Även anpassade.

Nääs Måleri
golvavd.
MORA, Fridhemsgatan 3
Tel 0250-136 62 "
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K änner D u dig blek så har vi solen!
Välkomna! Solkort 10x30 min 300 kr.
Enstaka gång 4 0 kr.

carOnne

Carina & Y w onne • Kyrkogatan • ORSA • Tel 0250-401 91 ■ OBS! Lunchöppet, OBS!
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BOLIVIA avP
nso,å2
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Min klass skickade brev till Bolivia för vi
såg en film därifrån i höstas. Efter någon
vecka fick vi svar. Fem i min klass fick
brev, ett fick jag. Så jag frågade fröken om
adressen till barnhemmet i Bolivia. Den
fick jag. Så jag skrev brev till Bolivia. Han
som jag skickade brev till var 12 år och
heter Javier. Igår fick jag svar. Det var kul.
Så nu ska klassen skriva fler brev.
Patrik Hansson, åk 2
TROLLRINGEN
OCH DEN FATTIGA POJKEN avV
s,å2
iktorU

Det var en gång en fattig pojke. Han
bodde i en liten koja i skogen. En dag när
Pelle var i mossan såg han något som
blänkte. Han gick dit och såg att det var
en silverring. Åh, vad den är vacker. Då
kom Pelle ihåg att han var hungrig. Och
vips stod ett matbord där. Då förstod
Pelle att det var en trolleriring. Då sa Pelle
att han ville ha kyckling och must. Sen
när han ätit sa han till trolleriringen:
— Jag vill sova i ett hus.
Nästa morgon när Pelle hade ätit fru
kost hörde han ett konstigt ljud. Han
följde ljudet och kom till en stubbe. Nej,
det var ingen stubbe, det var ett troll. Då
frågade Pelle:

— Varför gråter du?
— Jag har tappat mormors silverring.
— Va! Är det här en trollring?
— Åh, du har hittat hennes ring. Om du
inte hade hittat den hade hon dödat mig.
Du är min bästa vän.
— Är jag?
—Ja. Du ska få nya kläder och en fin plats
för ett slott.
Sen gifte sig Pelle med den vackraste
prinsessan som någonsin funnits. Sen
levde de lyckliga i alla sina dar.
Viktoria Uski, åk 2

OK Orsa

Påla är min. Hon lägger ägg och fräser.
Ibland sitter hon.
Madeleine Stenberg, åk 1

När det gäller Herr- och Barnkläder
- gör som många andra - gå till affärerna med

URVAL - KVALITÉ - SERVICE

BARN 40219

VÄNNER JAG HAFTM
ariJons,åk9v
Solen lyser genom lövtäcket. Vi följer sol
strålarna som går uppför en igengrodd
stig. Snart kommer vi fram till en gammal
herrgård. Genom ett trasigt fönster bryts
solstrålarna i ett konstigt mönster.
Inne i huset hörs ett avlägset m um 
lande, ungefär som när domherrar visslar.
Det är tankar vi hör och fragment från en
svunnen tid, inte ord.
Mumlandet kommer från ett par brillor som ligger på ett bord oputsade och
Forts sid 12

— SDavidsson

HERR 400 05

- Där finns det mesta av det bästa -

V ä lk o m n a till

Q rsa T o b a k
K yrkogatan 8, ORSA
Tel 41919

L ivs, tillbehör,
b iltvättm askin,
G D S -hallar,
uth yrn in g a v
slä p va g n a r
o ch vid e o ,
bilverkstad .
T e l 4 0 2 8 0 , 417 9 4

'Dam- & Herrsalong
Salong

(Blåsenborg
Prinsvägen 1

Orsa

Tel 423 68

Använd
privatgiro
även du.
Ett kostnads
fritt sätt
att betala dina
räkningar
i din bank

— TOBAK • LOTTER • G O D IS —

Foreningsbanken m

T IP S in läm n in g till kl 17.00 torsdagar.

0250-430 50
n
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utan vänner här i världen. Snart upp
täcker vi att det är sin Livshsitoria de
berättar för svalorna som flyger in och ut
genom de trasiga fönstren.
"Den förste ägaren jag hade var Grefe
afPigford. När han åt sina helstekta grisar
stänkte fettet upp på mig, vilket m ed
förde att jag snart såg u t som en talgboll.
Varje gång jag förde på tal att han skulle
putsa mig svarade han —Jag är fet, du är
ful — Jag kan banta.
Men det skulle han aldrig ha sagt.
Genom att använda en fettsug sög han
bort magen, vilket medförde att baken
blev för tung och han ramlade bakåt och
dog.
Efter det blev jag betraktad som en
talgboll och hängdes u t till fåglarna. Snart
kunde man dock ana att jag var ett par
brillor, bara oputsade och utan vänner
här i världen.
Nu blev jag såld till en optikaffär. Där
mötte jag m itt livs största kärlek, Esmeralda. Men vår lycka blev kort, hon blev
uppäten av en hund. Våra planer om
småmonoklar föll i glömska. Det gjorde
optikaffären också. Snart avled optikern
och hela affären rasade samman. Tjuvar
började ta saker t. ex. putstrasor, glas
ögon, monoklar. Snart var det bara jag
kvar.
I skymningen en regnig söndag i juni
1787 kom en spelman in i rucklet (optik
affären). Han tittade närsynt på mig och
sa:
—Jag hade ett par glasögon som hette
Efraim, men han blev stulen.
Jag försökte tala om för spelmannen
att jag var både oputsad och utan vänner
här i världen. Men jag gjorde en hemsk
upptäckt —jag hade blivit stum.
Men spelmannen förstod ändå. Sakta
tog han upp en flaska på vilken det stod
PEVAX PUTSMEDEL anv. före 1899.
Sedan tog han upp en trasa ur andra
fickan och började putsa mig. När han var

VÅRDA DIN SYN
ALLTID
VÄLKOMMEN TILL

färdig tog han upp mig och satte mig på
näsan.
Nu började ett omkringflackande liv
(mellan Skattungbyn och Våmhus).
Spelmannen spelade fiol på alla dansba
nor och varje kväll putsade han mig.
Snart skaffade han sig en fru och en
son som jag gick i arv till. Det gjorde även
fiolen och huset som jag nu ligger i, oput
sad och utan vänner här i världen.
Men mitt liv blev inte lugnare för det,
snarare värre. Sonen använde mig till att
elda upp 14 skolor. Efter den 14:e skolan
ansåg staten det inte lönsamt att uppföra
någon ny, så han behövde inte gå i skolan
längre. Hans skriv- och läsförmågor var
begränsade. Han kunde bara läsa noter
och det fanns alltså bara en sak han
kunde bli — Spelman.
Trots allt var det bättre än på spelm
annen den äldres tid, eftersom ”vi” hade
ett hus. Han spelade bara på fredag, lör
dag och söndag. Då blev jag lämnad
hemma.
Men en fredag tog någon hans fiol och
i jakten på den försvunna fiolen blev han
mördad.
Både jag och huset glömdes bort och
nu ligger jag här på bordet, oputsad och
utan vänner här i världen”.

Men jag tror inte att det kommer mer
folk till matcherna. Ekonomin i Orsa IK
är nog rätt så bra, jag tror att dom inte går
i konkurs än. Jag tycker att vi skulle haft
mera träningstider. I Mora har dom trä
ning nästna varenda dag. Jag hoppas att
Orsa IK inte går i konkurs.
Björn Krång, åk 6

ecknig:Michelle Lee McNally, åk 2
T

DET GÖMDA TEMPLETE
lizabethrkson,å3v
Det var ett barnhem i Egypten som hade
Sakta dör mumlandet bort, tills bara små
tre lärare och tjugo barn. En av lärarna
brukade berätta en gmmal saga för alla
fragment hörs som till slut bärs bort av
vinden.
barnen. Det var ett tempel som hade
varit gömt i tvåtusen år, i templet var det
En tidig morgon i juni 1896 flög en
en diamant och den första som tog i den
svala in genom fönstret och släppte en
kunde göra vad den ville. Så var ungefär
exkrement på brillorna som låg där på
bordet, oputsade och utan vänner här
historien. En morgon var alla barnen ute
i världen.
och lekte, då kom det en stor sandstorm.
Glaset sprack och de fanns inteer.m Alla barnen sprang in i barnhemmet
utom fem små bebisar som inte förstod
Maria Jonsson, åk 9
att sandstormen var farlig. De spolades
bort flera mil.
HOCKEY B
åg,k6av
jörnK
Efter sju år var barnen nio år och hade
Jagaren hockeyspelare i Orsa IK. Jag spe
inte lärt sig något eftersom ingen fanns
lar i B-pojkslaget.
i hela öknen. Dom levde på vatten som
Jag tycker att Orsa Ishall är bra. Den
fanns i katusar. Plötsligt började det
har fyra stora omklädningsrum och en
mullra överallt och ett stort tempel spo
liten kiosk. Men det finns nackdelar, som
lades upp sanden. Alla barnen blev kon
t. ex. träningstider, kiosken och läktaren.
stiga i skallen. Plötsligt började de tänka
Men det kommer att bli bättre. Vi ska
tillbaka i tiden när en av lärarna berättade
bygga ut Orsa Ishall med en till läktare
om det här templet. D et var som om den
och en cafeteria.

HAR DU PLANTERAT OM DINA VÄXTER?
Jord, Krukor, Gödning, Fröer
finns hos
Kyrkogatan 10 • ORSA
Tel 0250-400 90
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LEVENIUS BLOMMOR i Orsa AB
Tel affären 400 92, trädgården 401 20
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DalaKalk
Försäljnings AB
__________ Tel 502 00__________

läraren visste att templet fanns. Barnen
letade förtvivlat efter en ingång, men
dom hittade ingen ingång, då kom en på
pricken likadan sandstorm som när dom
var små. Det var något konstigt med
sandstormen, ja nu visste dom, den
kunde ju prata. Den frågade vad barnen
ville och barnen sa att ingången inte
fanns på templet, så han kanske kunde
göra en.
— Javisst kan jag det. Han gjorde en
stor, fin ingång för barnen och alla barnen
gick in i templet. Då hörde dom något

konstigt ljud och det var grymma solda
ter som också ville ha tag på diamanten så
dom kunde härska och styra hela värl
den. Och tyvärr så fick dom diamanten
först.
De grymma soldaterna sa att diaman
ten skulle förstena de fem barnen, barnen
vart så rädda så dom sprang ut ur templet
och soldaterna sprang efter, men dom
stoppades av en osynlig spegel. För dom
hade tagit i diamanten och makten som
var i diamanten gällde bara inne
i templet så de grymma soldaterna
kunde inte komma ut.
Elizabeth Eriksson, åk 3

Anlita W S fackmannen
-innan något
händer

ecknig:Linnea Hassis, åk 4
T

1

%MUSIK
FRELINS GRAND 14

794 30 ORSA

0250-431 35

Kom in så får vi ackordera1.

$
(* )

Specialbutiken för HENNE
önskar sina kunder GOD JUL!
Många fina julklappstips!

wesströms ws
ORSA, tel 0250-409 25 vx

Begravningsbyrån
i Orsa
LEVENIUS
BLOMMOR
ombesörjer allt inom branschen
Tel affären 400 92, bost. 413 21

KAPPOR • BLUSAR • KJOLAR • BYXOR

HEMBYGDSVÅNNER

JEANS • MYSPLAGG • UNDERKLÄDER M M

När ni vill hedra nägons
minne. Tänk pä Orsa-Skattunge Hembygdsfond.
Föreningsbanken för
medlar. Värt postgirokonto
är 205580-4.

- Aktuella TYGER
•

SYBEHÖR

K va lité
vår s p e c ia lité

Hembygdsföreningen
♦
mö

ALLT I KLÄDER FÖR HENNE • TYGER OCH SYBEHÖR

Auq Larssons

J ä r n v ä g s g a t a n V 794 30 ORSA

400 21

Orsa Lås & Nyeke Iservice
Jonas Karlbom

Tel 0250-40719

Älvgatan 4, Orsa

ORSA RAM
Inramning av tavlor
Persienner
Markiser

Nycklar tillverkas medan ni väntar!
Även bilnycklar. Lås och tillbehör. Byten och monteringar av lås.

Dygnet-runt-four!

Järnvägsgatan 26
O RSA
Tel 0250-425 74
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NÄS
GLASååÅSTEåH

an*.

— Nyman & Johan«*on —

ORSA
Vid södra jämvägsövergången
Moravägen 2
Tel. 408 91

Bilglas •Fttnsterglas
Inramningar

Välj kvalité

ecknig:Maarika M åll, åk 5, Vohmaskolan, Estland
T

när Du köper hemslöjd och
presenter. Gå till

Järnvägsgatan 15, Tel 413 32

rAttviks antik
Hans Rabenius

Storgatan 5 • RÄTTVIK
Tel 0248-133 10
ö p p e t vard. 13.00— 17.30
Köper och säljer
Guld, m yat, aadkviteter, sterbha*

FRILUFTSDAG I BÄCKAK
beg,åk1v
ristnaÅ
En dag åkte vi till Bäcka. Vi åkte skidorpå
sjön. Britt hade gjort två spår. Ett långt
och ett kort.
Sen fikade vi.
Vi gick tipspromenad också. Jag gick
med Fredrik och Johanna. Det var jätteroligt!
Sen åkte jag lilla spåret två gånger. När
vi åkte hem åkte Stig ett varv runt ron
dellen. Det skulle man när man varit
i Bäcka sa Stig.
Kristina Åberg, åk 1

A n k d o n sap p d rat em ottagei

Orsa IVafikskola
Åsa och Inge Nyman
Teori

TISDAGAR 17.30
Kyrkogatan 21 Orsa Tel 406 85

S p r å n g s ...
när det gäller färg,
vägg och golv.

DEN LILLA RÅTTANavk3
re, å
inK
L
Det var en gång en råttmor som hade fyra
ungar. När ungarna var fyra månader sa
mamman:
— Ni kan inte bo kvar här. Ni måste
klara er själva. Den minsta ungen sa:
— Men var ska vi bo då? Då sa mam
man:
— Leta själva! Några dagar efter hade
ungarna flyttat. Alla ungarna hade hittat
ett hem utom den minsta lilla råttan.
Han grät och var ledsen. Då såg han en

råttflicka som också grät. Han sa:
—Vi kan väl också bygga oss ett eget
hus. Och så blev det. Dom fick 7 2 ungar!
Lina Karner, åk 3
FISKEN SOM ÅT STENavA
hl,åk3
ndresW
Det var en gång en fisk som inte åt samma
mat som alla andra fiskar. Han åt bara
sten. Men en dag kunde han inte simma
för han hade ätit för mycket sten. Han
klarade att crawla hem till mamma. Hon
sa: Har du ätit sten igen? Ja, sa lilla fisken.
Så här får du inte fortsätta. Doktorn får
titta på dig, sa mamma. De gick till läka
ren. Han sa: Om din son äter flugor i en
vecka så äter han inte sten mer. Lilla fis
ken försökte äta flugor, men han kunde
inte äta flugor. Han försökte i månader.
Till slut så tyckte han om flugor. Sten åt
han bara när hans mamma gav honom
lov. På fritiden år han bara flugor.
Andreas Wassdahl, åk 3

SPÅN PLATTO R
D ir e k tfö r s ä ljn in g å r e t ru n t.

Avkap och spill till lågt pris.
Det serviceinriktade och kundnära företaget.

SH iÅ t\«siÄ m ;x|
Orsa, tel. 403 40
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nica Wassdahl och Malou Carlsson. Jag
tycker att basket är så kul så man inte kan
tänka på något annat den dagen. Det
laget jag tränar i är jättebussigt.
Johanna Blom, åk 4
MILJÖNA
nderso,åk6av
Miljön runt oss är inte som den ska. Den
blir nersmutsad av t.ex. batterier. Miljön
är en viktig sak för vårat liv, för allas liv på
jorden.
Försök panta burkar, flaskor och
använd miljövänligt tvättmedel. Lämna
in batterier. Försök hjälpa naturen och
var m ed och värna miljön.
Anders Andersson, åk 6

Sparbankens
kundförsäkring
Ett ekonomiskt skydd
med många möjligheter

ecknig:Eloise Frisk, åk 5
T

SPARBAN KEN
Sparbanken Dalarna

JAG ÅKTE SKRIDSKOR EN GÅNG avA
,åk2
sm
orW
netL
Jag åkte skridskor en gång
och jag ramla gång på gång
och sedan fick jag lov
att sjunga en liten sång.
Och sedan blev jag blöt
så jag gick in i m itt kök och åt lite gröt.
Anette Lovar Westman, åk 2
MIN NÄST BÄSTA SPORT Jo
,åk4v
lm
hanB

Jag håller på m ed basket. Jag började den
16 januari 92. Mina tränare heter Vero-

Nya och begagnade.
Även hyrköp.
Reparationer och
stämningar.
Ring och tala med
FACKMANNEN

ANDERS
KLOCKAR
PIANODOKTORN
0250-409 15

•

010-52 00 51

NISSE
KLOCKAR
PIANO-NISSE

0250-415 10

•

52 00 51

ORSA Tel 0 2 5 0 4 3 6 0 0

Skattunge Livs
ecknig:Christina Carl sson, åk 5
T
TVÅ KUSINER P
klind,å3av
etrÅ
En gång var det två kusiner på ett-talet
som alltid var osams och snåla med var
andra. Dom studerade båda två till pro
fessorer, dom hette Hans och Fredrik.
Hans hade en massa ritningar på en tidsmaskin, men så en dag såg Hans att det
varit inbrott. Han insåg att tjuven inte
måste vara någon annan än Fredrik. Han
gick till Fredrik. Då fick han till sin fasa se
sin kusin stå och äta upp alla ritningar.
Vill du smaka? frågade Fredrik. Då bör
jade Hans att skratta och så började alla
att skratta. Sen blev dom vänner.
Petter Åkerlind, åk 3

önskar
alla sina kunder
God Jul
och

Gott Nytt Ar
Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter

Tel 404 30, 404 31

AEG « AEG * AEG * AEG

AEG är KVALITET
AEG HUSHÅLLSMASKINER
Installationer - Service

HelgeSons CL
Knapptågsv. 8 - 794 00 Orsa
Tel 0250-416 11

AEG • AEG • AEG • AEG
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• TIPS
• TIDNINGAR
• LEKSAKER
• PRESENTER
• FURUSNICKERIER

NYA KL0CKARS
Tel 0250-419 06
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S n ä bben

Postgiro 13 65 5 8 -4
Bankgiro 4 3 8-9979
Prenumeration sker genom insätt
ning å tidningens postgiro av 30 kr.
Skriv tydligt namn och adress å girokortets talong.

Aukt. Hybarco-återförsäljare

GREFS MASKINFÖRSÄLJNING AB
794 00 ORSA
Tel 0250-430 65
Att prenumerera

H Yunnni
N Y T ID , N Y BIL
M est fö r pengarna
FÖ R S Ä LJN IN G

SE R VIC E

BERGLÖ FS
TEL 0 2 5 0 - 4 2 0 15
B E R G V Ä G E N 3 6 2 , O R SA

C A R C L IN IC AB
TEL 0 2 5 0 - 4 2 8 6 3
B E R G V Ä G E N 3 6 2 , O R SA

KÅHLÉNS ELEKTRISKA AB

på Orsa Skoltidning är inte så
dum t —för dig som bor så till att
du inte kan nås av våra unga för
säljare —och för dig som vill vara
säker på att få nästa nummer som
ett brev på posten! Lite dyrare
blir det dock. Vi har måst höja
prenumerationspriset till 40 kr.
Enklast är det att sätta in detta
belopp på vårt postgirokonto
13 65 58-4. Men kom ihåg att
skriva ditt namn och din adress
på talongen!

GRÄV KÅHLÉN AB

Moravägen 4 • ORSA
Tel 0250-436 60

Moravägen 4 • ORSA
Tel 0250-410 37

U tfö r a lla s la g s

U tfö r a lla s la g s

INSTALLATIONSARBETEN och
ELVÄRME

GRÄVNINGSARBETEN
(Traktorgrävare)

Upplaga: 1 700 ex

P ris 6 :-

