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ORSA SKOLTIDNING

Lille-Brors konstiga fråga - 
En liten berättelse i anslutning till juldagens högmässotext 

a v OLOF HAMBRAEUS 

Mamma, pappa och Bror och Vik
tor hade just kommit hem från jul- 
ottan och satt kring det stora bor
det i köket och åt risgrynsgröt med 
kanel och socker på, då lillebror 
i familjen förvånade de andra med 
att plötsligt fråga:

— Vad betyder Jesus egentligen?
— Vad Jesus betyder . . .  sa mam

ma, som hade lagt ner sin sked i 
rena häpenheten över sin tioårige 
sons fråga. Vad i all världen menar 
du?

— Jo, sa Bror, pappa heter ju 
Sten, och det betyder ju en sån där 
sten, som finns i jorden och sånt, 
och jag själv heter ju Bror, och det 
betyder ju bror, åt V iktor till exem
pel, och i det som prästen läste, stod 
det a tt Emanuel betydde ”Gud med 
oss”, men han sa aldrig vad Jesus 
betyder, och nu undrar jag vad Jesus 
betyder . . .

Hans bror V iktor tänkte säga, att 
V iktor betydde väl ingenting, men så 
kom han ihåg, att han en gång hade 
läst i en veckotidning, a tt V iktor 
betydde ”Segrare” och a tt han hade 
blivit väldigt stolt över a tt heta Seg
rare, så han sade ingenting.

— Kära barn, sa pappa, Jesus är 
väl hebreiska, kan jag förstå, och 
det kan du väl inte begära att vi 
skall kunna. Men kanske mormor 
vet — hon brukar ju läsa sin bibel 
varje dag, hur dålig hon än är!

Det blev inte mer sagt om Brors 
underliga fråga under julmorgons- 
frukosten, men när alla hade rest sig 
från bordet och läst bordsbön, då 
gick Bror raka vägen till mormors 
rum..' M ormor var så gammal, att 
hon nästan alltid var sjuk på ett el
ler annat sätt och måste ligga till 
sängs, men ändå var hon för det 
mesta vänlig och rar. Det var näs
tan högtidligt att gå in i hennes 
rum. Där brukade hon ligga i en 
stor bred säng med mässingsknoppar 
på gavlarna. Om axlarna brukade 
hon ha en fin schal, som hölls ihop 
av en brosch av rent guld, vilken 
Bror tyckte var förfärligt m ärkvär
dig. I hela huset fanns det ingenting 
annat av guld än den fina broschen, 
och så pappas och mammas vigsel- 
ringar, förstås.

N u knackade Bror försiktigt på 
dörren till mormors rum och han 
hörde mormor svara på det sätt som 
bara m orm or kunde:

— Stig in!
Där låg m orm or på juldagsmor

gonen och höll andakt för sig själv
— hon hade sitt Nya Testamente, 
med extra stora bokstäver, i hän
derna.

— Stör jag mormor? frågade 
Bror.

— Nej, kära barn, sa mormor. 
Det är så rart när ni kommer och 
hälsar på!

— Jo, sa Bror, jag tänkte bara 
fråga mormor, vad Jesus betyder.

— Vad Jesus betyder, sa mormor. 
Kära barn, Jesus betyder nästan allt 
för mej! N i är så snälla mot mej 
allihop, både du och din bror och 
din rara mamma och pappa, men 
inte kan ni ge min själ lugn och ro
— det kan bara Jesus. Ser du, när 
man ligger så här som jag och tän
ker på allt man varit med om 
och allt man gjort och sagt, och 
man vet att man snart måste lämna 
allt och ställas inför Guds dom, då 
är det så gott och tryggt att få läm
na alla bekymmer i Jesu händer och 
lita på hans ord och löften! Det var 
allt både min och världens Frälsare, 
som föddes den första juldagen i 
Betlehem!

— Men mormor, sade Bror, det 
var inte så jag menade. Jag tänkte 
fråga mormor, om m orm or visste

Fikon, russin, frukt, konfekt, kara
meller Lutad o. olutad lutfisk

Lundblads Eftr.
Tel. 402 25

vad själva n a m n e t  Jesus bety
der.

N u blev m orm or tyst en lång 
stund, men så sade hon:

— Nej, kära lilla Bror, så sanner
ligen om jag kan svara dig på det! 
Men i övermorgon är det ”de gam
las dag”, och då har kyrkoherden 
lovat a tt komma h it och ge mig 
nattvarden. Du kan nog fråga ho
nom efteråt!

Det skall jag göra, tänkte Bror, 
och så gick han försiktigt u t ur 
mormors rum igen, för det var så 
högtidligt inne hos mormor på nå
got sätt, så man nändes inte stoja 
och springa inne hos henne.

Tredjedag jul, just innan det blev 
m örkt ute, kom kyrkoherden på be
sök för a tt ge m orm or nattvarden. 
Han hade varit där ibland förut och 
sprakat med m ormor, och förra året 
på de gamlas dag hade han också 
varit där, och då hade han visat den 
lilla silverkalken och det lilla silver
fatet, som nattvardsbrödet skulle 
ligga på, för V iktor och Bror. N u 
gick Bror fram och tillbaka utanför 
mormors rum och undrade, om han 
skulle våga fråga kyrkoherden om 
vad Jesus betydde. H an hörde att 
både prästen och m orm or sjöng där
inne ibland, och dessemellan kunde 
han svagt höra hur prästen talade. 
Ibland kunde han uppfatta ett och 
annat ord . . . bland annat några ord 
som de fått lära sig utantill i sko
lan . . .: ”1 den natt då Herren Jesus 
blev förrådd tog han ett bröd . . .”

Och två gånger hörde han tyd
ligt hur prästen sade till mormor: 
” . . . för Dig . . . för Dig . . .” Så 
sjöng de till sist en psalm, och så 
kom kyrkoherden äntligen ut. Men 
nu kom mamma och pappa och 
började prata med honom, och då 
kände sig Bror så förlägen att fråga, 
och därför blev det inte av förrän 
kyrkoherden hade tagit på sig y tte r
kläderna och öppnat ytterdörren 
och börjat gå nerför yttertrappan. 
Då smög sig Bror efter, och så pe
tade han litet försiktigt på kyrko
herdens mörka rock för att väcka 
hans uppmärksamhet, och frågade:

— Jo, Farbror Kyrkoherden! 
Kunde Farbror tala om vad namnet 

Forts, å sid. 19.
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Husförhörsvisan

Denna sång är en gammal spinn
visa från Skattungbyn.

Frithiof Dahlby, som skriver om 
den i sin bok ”Scoutandakt” , har en 
uppgift om, a tt den skulle ha bestått 
av 24 verser, och enligt en annan 
uppgift skulle den ha haft 144 ver
ser, något som han dock inte riktigt 
vågar sätta tro  till. Så här skriver 
han vidare:

”N är jag hörde den första gången 
för många år sedan, sade man mig, 
att den verkligen var en husförhörs- 
visa. Det var på den tiden, då var
ken pigor eller drängar var så väl 
bevandrade i läskönsten, men sin 
bibliska historia och katekes måste 
de ju kunna i alla fall, annars fick 
de stå där med skammen, när präs
ten kom på husförhör. Då var det 
moran därhemma, som tog till sin 
uppgift a tt undervisa tjänstefolket. 
Pigorna satt i köket och spann, och 
drängarna knåpade med något hän- 
dighetsarbete. Och medan moran 
stod vid spisen och rörde i den sto
ra vällinggrytan, sjöng hon husför
hörsvisan, och de andra föll in i de 
olika leden.

Moran: En är alle’n, som råder över 
himmelen och jorden. Två 
stentavlor,

Alla: En är alle’n, som råder över
himmelen och jorden.

Moran: Tre patriarker, Abraham, 
Isak och Jakob,

Alla: Två stentavlor, En är alle’n,
som råder . . .

Moran: Fyra evangelister,
Alla: Tre patriarker . . ., två sten

tavlor, En är alle’n, som rå
der . . .  o. s. v.

På detta sätt byggdes alltså visan 
upp, och kunskapsstoffet faktiskt 
nöttes in.”

önskas ärade kunder!

Liljas Damfrisering

Hus f ör hör sv i sa n

LUMA Julklappar
JULGRANSBELYSNING för hela familjen
16 ljus 33:— 9 ljus 22: — finner Ni hos oss!

Ljusbukett Rakapparater
7 ljus 28: — Xt El-ångstrykjärn
Elektrisk Automatisk brödrost
Luciakrona ^  Strykmangel
5 ljus 9' 75 kt samt många andra

kt nyttosaker för hemmet.

A Ä  KONSUM
V l lv  f - j J  Varuhuset, Orsa M O RA-O RSA ELEKTRISKA AB

Te|. 402 97 Tel. 401 92
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Det lackar mot JUL
och allt vad Ni behöver inom 
vår bransch till årets största 
helg kan vi erbjuda i stor sor
tering och i trevlig miljö.

Allt skall putsas och fejas
och vem skall kunna bjuda stör
re och bättre sortering i puts 
o. rengöringsmedel än special
affären? Vi ha det bästa och 
det mesta i den vägen.

Mattor och golv
skall givetvis ha sin traditionella 
make-up till julen. Vi har Golv- 
behandlingsmateriel för alla än
damål av förnämsta fabrikat. 
Fackmässiga råd får Ni på kö
pet . . .

Bordduken till julbordet
skall givetvis heta "Anneberg” . 
Vårt urval i nya moderna mön
ster visar vi Eder gärna.

Levande ljus
hör julen till. Vi har ett sorti
ment utöver det vanliga i topp
kvaliteter och förnämliga stilar. 
LJUSSTAKAR, JULGRANSPYNT.
Vår avdelning för 
Parfymeri och toalett

artiklar
är bättre rustad än någonsin 
och vår kvinnliga personal står 
gärna till tjänst med tips och 
råd vid val av lämpliga JUL
KLAPPAR för såväl damer som 
herrar.

V ä l k o m m e n !

den färgglada butiken

Med strömmingsfiskare på Östersjön
Trålaren ”Rosita” av Botvaldavik 

lämnar m itt i natten en liten fiske
hamn på Gotlands östra kust och 
dunkar hårt och taktfast österut. 
Ombord är det fyra besättningsmän 
och tre förväntansfulla landkrabbor, 
som är nyfikna på hur strömmings
fiske går till.

Två båtar arbetar i lag. Den and
ra trålaren, med två mans besätt
ning, går före och navigerar, och 
vår rorsman har bara a tt följa lan
ternan. Det är tre timmars gång ut 
till fiskeplatsen, och då det är beck- 
m örkt ute, går vi ner i den elekt
riskt upplysta skansen. I vanliga 
fall tro r jag nog, a tt fiskarna läg
ger sig och sover i sina kojer, men 
nu blir det dåligt med sömnen. Vi 
vill nämligen, när vi nu hamnat 
bland sakkunnigt och trevligt folk, 
passa tillfället a tt lära oss en del.

En sådan här trålare, får vi veta, 
kostar 150 000 kronor. Den har en

"Rositas" syster ger sig iväg.

75 hästars fotogenmotor, och de två 
ställbara propellerbladen virvlar 
run t med en diameter på hela 160 
cm, därav de lugna pulsslagen. På 
däck framför styrhytten finns ett 
spel, som kopplas till m otorn, när 
trålen dras in. Till utrustningen hör 
också bl. a. en sådan finess som eko
lod. N är vinden så sm ått ökar, för
vånas vi över hur stadigt båten går. 
Den är dock inte mer än cirka 12 m 
lång och 4,5 m bred. Men 15—20 
ton cement längs kölen gör den 
otroligt sjösäker.

Plötsligt rusar alla upp på däck. 
Vi är framme vid fiskeplatsen, som 
är markerad med små flaggor. Men 
hur kunde de veta, a tt vi var fram

me. Jo, styrman ströp gasen ett 
ögonblick, så att m otorn hoppade 
över en smäll. Enkelt men effektivt!

N u ska trålen läggas ut. Det är 
en stor, notliknande säck, som är 
fäst vid 600 m långa, kraftiga stål
linor. Det är en bottentrål, som i 
det här fallet ska gå på 60—70 me-

Den andra trålaren tar sin ände av 
draglinan. Sänket, en bunt järnkätting, 
hänger bredvid mannen akterut.

ters djup och är försedd med sänken 
på 75 kg. Båtarna manövreras med 
vana och skicklighet, och när en 
ände på draglinan kastats över till 
den andra trålaren, avlägsnar sig 
denna 200—300 m, och så börjar 
parhästarna sitt arbete. Linorna är 
hårt spända, och a tt det går tungt 
märks på den starkt reducerade far
ten.

Efter drygt tre timmar kommer 
den vanliga signalen, karlarna drar 
i hast på sig gummibyxor och dito 
stövlar, och vi skyndar alla upp p l 
däck. Trålarna närm ar sig varandra, 
vinschen börjar arbeta, och meter 
efter meter av draglinan rullas in. 
Snart blir några flöten synliga, och 
nu ökar spänningen, åtminstone för 
oss, som aldrig varit med förr. Ska 
fångsten bli lyckad? Jo, därborta ser 
vi en silverglittrande upphöjning på 
vattnet. Trålen har genom en sinn
rik  anordning stängts till, och nu 
står alla vid relingen, när jättesäcken

Snart ska trålen vinschas in.
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Fångsten halas in

halas in. En flod av sprattlande 
strömming väller u t inom en av
balkning på däck. 500 kg ungefär! 
E tt strålande resultat tycker vi, som 
är vana vid a tt folk får en bil i pris, 
om de lyckas dra upp ett par hekto 
abborrpinnar.

Tre timmar till dras trålen, och 
under tiden sorteras fisken. Vi är 
så långt ute, a tt land inte syns, men 
måsarna vet, vad som är i görning
en. De kommer i hundratal och 
svärmar skrikande omkring oss. 
Flinka händer sorterar strömmingen 
efter storlek i lådor, och de minsta 
kastas över bord. En och annan låda 
torsk blir det också.

Så är fisket för dagen slut. Andra 
gången blev fångsten lika stor. 1 000 
kilo fisk! ”Vad sägs om resultatet?”

Strömmingen sorteras och måsarna 
väntar på "tredje sorteringen".

frågar vi de sakkunniga, som inte 
ser så värst glada ut, när de svarar: 
”Dåligt, mycket dåligt.” Vi förstår 
dem, om vi tänker efter. På de tolv 
timmarna vi är ute drar de båda 
trålarna 360 liter fotogen. Den dyr
bara fiskredskapen måste underhål
las och förnyas rä tt ofta, och sex 
man ska dela vinsten, om det nu 
blir någon alls. Medelpriset på 
strömmingen är bara 25—30 öre per 
kilo. Visserligen betalas 70—80 öre 
för den strömming, som säljes på 
Gotland, men det är en obetydlighet 
— 1 000 kilo per dag för hela ön. 
Resten går på export.

Men ändå hör man mycket litet 
av jämmer och klagan. På vintern 

Forts å sid. 12.

Strömmingslödorna kontrollvägs innan lastbilen tar dem.

JULTOMTA redan nu hos

BARNGÅRDEROBEN!
Barnen blir mer och mer kläd
medvetna och tycker det är kul 

med mjuka paket.

Vi har nu till julen fått in en 
sändning

flickcardigan
i 100 % ylle ”fully fashioned” , i 

flera färger.
Pris endast 15: 75

Underkjol i Diortyll
6—12 år ..........................  6:75

14 år, storl. 4 0 .................... 7:50
Ett pris som aldrig återkommer!

Morgonrock i nylon
Röd, blå och gul. Jättesöt. 

Endast .................................. 39: —

Kalasbyxor i erepenylon
med fot, flera färger.

Pris ...........................................  9:90
ALLTID AKTUELLT, sömlösa 

erepestrumpan 
” som räcker i längden”

Pris en dast ..........................  5:90

Jätlesortering i Scarves
Prisex.:

Skotskrutig, lå n g ............... 2:75
Fyrkantiga från ................. 3:50

Ni vet hur det brukar bli 
dagarna före ju l---------

Därför:
”Jultomta" i god tid hoi

X '
/  V  ' —

/ V -W .
\ 7 '

Garderoben
Telefon 402 19 ORSA

O

Strömmingen sorteras och måsarna 
väntar på "tredje sorteringen".
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En klapp, som 
är värd att ges!
HAN FÄR:
den perfekta skjorta, som 
han genast trivs i — vin
ter som sommar — till 
vardags och fest.

HON FÄR:
en skjorta mer, men många 
skjortor mindre att tvätta upp. 
Adlon Club är lika enkel att 
tvätta, som hennes nylonunder- 
kläder, torkar fort . och skall 
aldrig strykas.
Hanssons har denna förnämliga 
skjorta i färgerna vitt och grått 
till ■44:— och i märket Match 
Town till 39:50.
Vi kan dessutom erbjuda en 
skjorta i lättvättad, strykfri bom- 
ullspoplin, Non Iron, till 16:75, 
vilket är ett fynd och dessutom 
ha vi Etons välkända poplin- 
kvaliteter i vitt och kulört.

19 :— 22:50, 26:75

En SLIPS är välkommen 
som julklapp

Välj ut den ur vår rikhaltiga 
sortering av kvalitefsslipsar. Al
la mönsternyheter äro företräd
da och alla smakriktningar kun
na tillgodoses.
Rhodia ..........  7:50, 8:50, 9:50
Natursiden ............ 9:50, 12:50
Vi ha också étt tjusigt urval av 
butterfiies, goda, noppfria kva
liteter.
Mogador .................................. 7:50

JULHANDLA I TID HOS

'Herrkläder

Biblioteksb
Äntligen skall det bli verklighet 

av drömmen! Det skall byggas ett 
förnämligt bibliotekshus i Orsa. Allt 
tycks nu vara klart för igångsättning 
omkring den 1 febr. 1960.

Planeringen för bygget har pågått 
länge.

Redan i slutet på 1930-talet på
talade centralbibliotekarien Tora Ol- 
soni i samband med inspektion av 
sockenbiblioteket, a tt bibliotekssty- 
relsen borde ordna bättre lokaler i 
samhället. Flera olika förslag har se
dan dess undersökts och diskuterats. 
Bl. a. fick biblioteksstyrelsen för å t
skilliga år sedan erbjudande frln  
Stiftelsen Hyreshus a tt erhålla bib
liotekslokaler i en källarvåning i 
kvarteret Barken. Dessa lokaler kun
de dock ej godkännas, och biblio
teksstyrelsen tillråddes från högre 
ort a tt inte ens som provisorium gå 
in för dessa lokaler.

Biblioteksbyggnad ingick även i 
den arkitekttävling, som kommunen 
anordnade, innan Kyrkbyns skola 
utbyggdes, d. v. s. redan år 1951. En
ligt det då framlagda förslaget skulle 
huset placeras på prostgårdsmarken 
mellan tingshuset och brandstatio
nen, alltså i hörnet Parkgatan— 
Lillågatan. Både biblioteksstyrelsen 
i Orsa och högre biblioteksmyndig- 
heter ville dock inte vara med på

C  I  T
[PH2D WZiXU

Facit Privat finns kontant från 
430:— och på Premieköp från 
470:— med bara 25:— i må

naden.

yggnaden
en sådan placering. E tt bibliotek bör 
ligga så nära trafikcentra som m öj
ligt. Folket i byarna bör ha lätt att 
nå det från busstation och järnvägs
station.

Biblioteksstyrelsen föreslog syd
västra hörnet av folkskoltomten 
som lämplig plats. Detta förslag 
vann också övriga berörda myndig
heters gillande. Och i juni 1954 ha
de arkitekterna W. Boijsen och D. 
Efvergren, som ritat både Kyrkbyns 
skola och församlingshemmet, de 
första skissritningarna färdiga. Man 
tänkte sig då-en rektangulär bygg
nadskropp ungefär i stil med en av 
längorna i församlingshemmet.

Det visade sig dock, a tt en sådan 
utform ning ej var den lämpligaste. 
Arkitekterna ville ha en byggnads
kropp, som skulle liksom binda ihop 
de olika byggnaderna i ”kulturom 
rådet” : kyrkan, församlingshemmet 
och skolbyggnaderna. A tt sätta en 
långsträckt byggnad längs med ga
tan skulle liksom klyva området i 
två delar. A tt sätta byggnaden med 
gaveln m ot gatan skulle heller inte 
gå bra.

Under bearbetningen av skisserna 
har därför byggnaden fått ändrad 
form, så a tt den nu är i det närmas
te kvadratisk. Vidare har det syn
liga yttertaket försvunnit.

A. Bottenplan. 1) Läsesal. 2) Utlå- 
ningssal. 3) Barnavdelning. 4) Biblio
tekariens arbetsrum. 5) Väntrum. 6) 
Trappa. 7) Kapprum. 8) Rektors rum. 
9) Arkiv. 10) Vindfång. 11) Exp.rum. 
12) Städgard. 13) Toaletter. 14) Kon
ferensrum. 15) Entré.

6
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B. Källarplan. 16) Bildarkivet. 17)
Förråd. 18) Bokmagasin. 19) Skolmu
seum. 20) Skolmateriel. 21) Arkivrum. 
22) Fofolab. 23) Pentry. 24) Grammo
fonrum. (På skissen har ej inritats el
central, soprum m. m. i östra delen av 
Icällarkorridoren.)

N är jag första gången såg denna 
utform ning av förslaget, blev jag —■ 
det ska erkännas — helt enkelt 
”chockad” . Och då ritningarna visa
des i biblioteks- och skolstyrelserna 
var det mer än en som utbrast: 
”Aldrig i livet ska vi ha en sån 
byggnad m itt i samhället och in
till kyrkan.”

Sedan en kom m itté studerat lik
nande byggnader på annat håll och 
sett, att de både såg bra u t och väl 
smälte in i omgivande äldre bebyg
gelse, ändrades så småningom upp
fattningarna. En arkitekt, som ej 
hade reda på det föreliggande för
slaget, tillfrågades, hur han skulle 
vilja utform a en byggnadskropp på 
denna plats, så att den inte skulle 
splittra sönder ”kulturom rådet” . Ef
ter studium på platsen kom svaret: 
”Den borde nog helst vara rund.” 
Tydligen hade alltså våra arkitekter 
rä tt beträffande förhållandet längd 
—bredd hos byggnaden.

Och nu har de färdiga ritningar
na godkänts i alla instanser. N är det
ta läses, hoppas vi också, att Kungl. 
Maj:t har sagt sitt ord om stats
bidrag.

Biblioteksbyggnaden skall inte ba
ra innehålla bibliotekslokaler. I bot
tenplanet finns också expeditions
lokaler för skolkontor och folkskol
expedition, konferensrum m.m. Och 
i källarplanet finns en hel del ”bi
lokaler” till biblioteket: grammo
fonrum, bokmagasin samt ett större 
rum för kommunens förnämliga 
bildarkiv. H it kan också räknas för
rådsrum och fotolaboratorium. Vi

dare finns en sal för skolmuseum 
samt tre rum för det obligatoriska 
skolväsendets centrala materielför- 
råd. Inte mindre viktiga för kom 
munen är de många arkivrummen.

Byggnadens storlek är c:a 20X20 
meter. Dispositionen framgår tydligt 
av planskisserna här intill.

Det är meningen, a tt byggnaden 
också genom användning av olika 
byggnadsmaterial och genom färg
sättningen skall sammanbinda bygg
naderna i omgivningen. Väggarna 
skall sålunda göras delvis i rö tt fa- 
sadtegel, som påminner om småskol- 
byggnaden, delvis i puts med kyr
kans och församlingshemmets ljusa 
färger. Under fönstren blir det snic
kerier i grå färg, som liksom ska u t
jämna kontrasterna mellan rö tt och 
vitt.

I årtionden har läskunniga män
niskor väntat på ett ordentligt bib
liotek i Orsa. Klagomålen över fö r
hållandena har varit många och 
berättigade. Det har för biblioteks- 
styrelsen och dess ordförande inte 
varit så trevligt alla gånger. Till och 
med de mindre kommunerna i vårt 
län har ju undan för undan fått för
nämliga lokaler. Och våra stora 
grannkommuner, Mora, Älvdalen, 
R ättvik och Leksand, har förnäm 
liga utrym m en och perfekt organi
sation.

N u hoppas vi a tt dröjsmålet för 
Orsas del åtminstone har det goda 
med sig, a tt vi får en byggnad med 
de allra modernaste lokaler för bå
de bibliotek, skola och arkiv. Hade 
byggnaden uppförts för tio år se
dan, hade varken bildarkiv eller 
skolexpeditioner kommit med.

Hj. H —n.

Byggnadsfirma

ÅKE NILSON
Telefon 400 35

-¥■

Nybyggnader
Ombyggnader - Reparationer 

Infordra offert

Julklappar. . .
Modeartiklar, garn och hand
arbeten, hattar och mössor.

Albert Andersson
Mode- & Handarbetsaffär 
Tel. 400 04

För modern
skönhetsvård i
väljer Du 
bäst Ditt * 5 0 :
behov av

^  Parfymer 
^  Toalettartiklar 
^  Bijouterier m m

hos
AB Orsa Parfym- & Sjukvårdsaffär

Tel. 410 40 Orsa

Ett gott råd när det 
gäller köp av

TV
Vänd Eder med förtroende till 
oss. Då erhåller Ni den bästa 
och snabbaste servicen för in
stallation och reparation. Gra
tis får Ni även fackhandelns 
TV-försäkring, som även inne
fattar skador uppkomna å eller 

genom TV-antennen.

RADIO ^  BANDINSPELARE 
Grammofonskivor Service

Orsa Radio & TV
Tel; 401 50, 403 83
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And. Nös Glasmästeri
Tel. 408 91, bost. 411 78 
Järnvägsgatan 27

Bilglas, Fönsterglas, 
Inramningar

Levande jul blir 
det med blommor. . .
Beställ i god tid!

I nya lokaler
kunna vi nu 
betjäna ära
de kunder 
pä bästa 
sätt.

Leven iu s Blomsterhandel
Orsa Tel. 400 92 
trädgården 401 20 ankn. bost.

Stora famnen
får Ni på julafton om Ni 
väljer NYTTOKLAPPAR från 
oss. Vi har julklappar åt 
HENNE,  HONOM och 

BARNEN.
Välkomna in och vi skall 
hjälpa Er till rätta med jul- 

klappsproblemen.
Affären med nyttoklappar för 

hela familjen!

Aug. Larsson k b
Orsa Tel. 400 21

Vårt sockenbibliotek 100 år av Hj. H—n.
På 1850-talet började man lite 

varstans ute i socknarna intressera 
sig för att få bibliotek till stånd.

Landets första folkskolstadga hade 
tillkommit år 1842. Och denna bi
drog till ökad läskunnighet hos fol
ket. Förut skulle e tt bibliotek på 
landsbygden ej haft någon uppgift 
a tt fylla, då läskunnigheten ej var 
så stor, även om prästerna jämlikt 
1686 års kyrkoordning gjorde allt de 
kunde för att barn och ungdom 
skulle lära sig läsa i bok. U pprät
tandet av skolor berodde på försam
lingarnas beslut, och därför sakna
des före 1842 varje slag av skola i 
ungefär hälften av landets försam
lingar. Orsa hörde till de försam
lingar, som hade skola redan före 
1842. Dock betydde stadgan även 
för vår socken en uppryckning och 
förbättring av skolväsendet.

N är det gäller biblioteken, var det 
också — liksom i fråga om skol
undervisningen — prästerna, som 
gick i spetsen. Antingen skänkte de 
en boksamling, som kom att bli 
stommen i ett bibliotek, eller också 
förmådde de socknemännen, ofta ef
ter hårt motstånd, a tt anslå medel 
till e tt bibliotek.

Ore fick sitt bibliotek redan år 
1854 och torde vara e tt av de allra 
äldsta i landskapet. R ättvik fick sitt 
sockenbibliotek 1859. Enligt en an
teckning av bortgångne kommunal
kassören Bogg Hans Persson, som 
under många år fram till 1935 hade 
hand om bibliotekets kassa, har ock
så Orsa sockenbibliotek tillkommit 
år 1859.

Tyvärr har det inte gått a tt få sä
kert belägg för detta i gamla proto
koll. Den sakkunnige arkivforskaren 
Nils N ordström  har använt åtskillig 
tid för att ta reda på saken. Under
tecknad har också gått igenom 
de gamla sockenstämmoprotokollen 
utan resultat. Detta utesluter inte, 
a tt året 1859 är det riktiga. Det är 
nämligen så, a tt många blad för det 
året är urrivna. De kvarvarande bla
den är fullklottrade med streck och 
krumelurer. Tydligen har prästbar
nen haft protokollsboken som lek
sak. H r N ordström  fortsätter forsk
ningarna. Och vi hoppas, att vi ge
nom andra arkivhandlingar skall 
lyckas få årtalet styrkt.

De allra äldsta biblioteksböckerna 
är till stor del bevarade. Det var 
samlingen ”Läsning för folket” , som 
började ges ut 1839, om jag minns 
rätt. I varje fall liar vi en bok be
varad med tryckåret 1839, på vilken 
det står ”Orsa sockenbibliotek No 
1”. År 1859 fanns e tt 25-tal böcker 
utgivna i den nämnda samlingen, 
och dessa böcker blev tydligen de 
första böckerna i sockenbiblioteket. 
Man tycks dessa första år ha varit 
mycket noga med att anskaffade 
böcker skulle vara ”nyttiga” och 
moraliskt högtstående. Och det är 
väl heller inte så märkvärdigt. Det 
var säkert meningen, a tt dessa bib
liotek på sitt vis skulle vara ett va
pen m ot det då florerande superiet 
och det sedliga förfallet.

Vi kan säkert räkna med, a tt det 
i början också här i Orsa var kyrko
herden, som hade hand om biblio
teket. Gudstjänstbesökarna fick nog 
efter högmässan låna böcker, kanske 
i sakristian, kanske i prostgården.

Snart ordnades så, att bibliotek 
inrättades på flera ställen i socknen. 
Det blev ett sockenbibliotek i 
Skattungbyn, ett i Åberga och ett i 
Kårgärde. Där har vi de äldsta skol
husen utom Kyrkbyn, och i dessa 
placerades boksamlingarna med lä
rarna som bibliotekarier. Senare till
kom också en avdelning i det folk
rika Hansjö, trots att denna by låg 
så nära Kyrkbyn.

Alla dessa avdelningar är fortfa
rande kvar, även om den i Kyrkbyn 
sedan några år ” förpuppats” . Sedan 
Godtemplarnas bibliotek växt ut 
och fått en mycket rikhaltig och 
förnämlig boksamling, har socken- 
biblioteksböckerna i Kyrkbyn dels 
deponerats i IOGT:s bibliotek, dels 
flyttats över till byarnas avdelning
ar. Vidare har biblioteket inrättat 
mindre filialer i flera byar, där bok
lådor med 50—100 böcker placerats.

Tyvärr har all biblioteksverksam
het i Orsa blivit starkt hämmad de 
sista åren genom bristen på lokaler. 
Det gäller IOGT-biblioteket i Kyrk
byn, som växt ur lokalen för länge 
sedan. Det gäller också alla socken
bibliotekets avdelningar. De sist
nämnda förvaras ju i skolorna.

Det skulle vara mycket a tt nämna 
om bibliotekets verksamhet under 

Forts, å sid. 19.
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Klass 7 i Digerberget
överst: Sven Olov Bäck, Bengt Erik Nääs, Göran Rosenquist, Kenneth Hansson, 
Hans Erik Hansson, Sixten Larsson, Hans Johansson.
2:dra: Göte Hansson, Berne Sjöberg, B|örn Dofs, Johnny Trogen, Billy Nääs, 
Walter Hansson, Bengt Erik Hållén.
3:dje: Lena Bruksner, Gunnel Berg, Ulla Pehrs, Gunnel Boman, Aina Hansson, 
Gunnel Siöström, Marianne Andersson, Gudrun Bruks, Mariella Nääs. 
Frånvarande: Siv Sturk, Kristina Hedberg.

önskas ärade kunder!

ANNIES Damfrisering

Det är 
klart som 
korvspad

atf bästa jul
korven och övrig 
julmat, även lutad 
fisk, köper Ni 
hos

BROBERG ORSA AB
Tel. 405 45, 400 48

Nytt från musikskolan
Den frivilliga musikundervisning

en är nu i full gång och bedrives 
i alla skolor i vår socken. I instru
mentalkursen deltar 136 elever, för
delade på de olika instrum enten så 
här:

58 elever spelar mandolin eller 
fiol, 2 cello, 6 flöjt, 1 oboe, 12 kla
rinett, 7 trum pet, 1 basun och 49 
piano eller orgel. I den förberedande 
undervisningen spelar hundratalet 
barn blockflöjt. Sammanlagt är det 
alltså 236 elever i vår musikskola. 
Dessutom står ett antal elever ” i 
kö” och väntar a tt få börja. Lärar- 
brist eller instrum entbrist är orsa
ken därtill. Musikskolan har ju ett 
sjuttiotal instrum ent till utlåning. 
Denna möjlighet har alltid u tn y tt
jats, och det är sällan något instru
ment ledigt. Vi vill emellertid upp-

iulklappstofflor i stor sortering! 

P 3 Ä X O R

Segers Skoaffär Eftr.
Tel. 402 32

Blockflöjtexamen
Följande elever har denna termin 

spelat upp för Diplom I:

679 Ingrid Bergkvist, Kyrkbyn 5 A
680 Lena Simonsson, K yrkbyn 5 B
681 Bengt Carlsson, K yrkbyn 5 A
682 Lars Holting, Kyrkbyn 5 A
683 Kjell Elgstig, Kyrkbyn 5 B
684 Lars Hedvall, Kyrkbyn 5 B
685 Bo Helgesson, Kyrkbyn 5 B
686 Lisbeth Hedman, Kyrkbyn 5 B
687 Inger Hellborg, Kyrkbyn 5 B

mana de föräldrar, vars barn har 
intresse och ser u t a tt vilja fortsätta, 
a tt försöka köpa barnet ett eget in
strument. Det är faktiskt roligare 
a tt spela på ett instrum ent som man 
rår om själv. Och när man så läm
nar tillbaka skolans instrum ent, ger 
man kanske en annan elev möjlig
het a tt försöka lära sig just det in
strumentet.

Rådgör gärna med någon sakkun
nig, t. ex. musikläraren, om ett ev. 
instrumentköp.

Två nya fioler har inköpts med 
medel ur instrumentfonden.

Sportklappar 
=  önskeklappar

Vi erbjuda bl. a.: 
Ishockeyrör från 24:—, 
Klubbor, benskydd, 
handskar, hjälmar, 
byxor och tröjor. 
Skidor och stavar 
kompl. i kartong 14: 90

Stor sortering i sport-, 
moped- och arbetshandskar.
G r a m m o f o n s k i v o r

ORSA CYKEL & SPORT
Sven Olén — Tel. 402 81
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Julporträttet —
den kärkomnaste 
julgåvan —
från

TEGMANS Foto

hör julbordet dukat med 
läckerheter av

skinka, lutfisk, 
julkorv, syltor, syd- 
frukter och konserver
från

Erikssons Livs
Orsa, tel. 402 33

kva litet i  var/esöm

*  CARAVELLE *
Libos suveräna, strykfria skjort- 
nyhet i nyloncharmeuse —  utan 
sidsömmar, med Permafix-krage.

Ingen strykning behövs när skjortan 
torkat efter tvättningen. Tyget s läp 
per igenom luft varför skjortan b lir 
behagligt luftkonditionerad. Färger: 

vitt, grått, beige. Pris 29:75.

en Libo Caravelle.

Tel. 4 0 0 0 5
HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

B e t e l - i n s t i t u t e t  av Sture Claar

Vid en högtid den 11 okt. invig
des Betel-institutet, denna unika 
skola, vilken inrymmes i f. d. West- 
holmsgården i Trunna. Initiativtaga
re är Ebbe Bolin, pastor i Svenska 
Missionsförbundet. Från Augustana 
University, Rock Island, har han 
s. k. B.A.-examen, ungefär motsva
rande svensk fil. kand., och ”Doctor 
of Degree” . Vid hans sida står hans 
fru, Röda Korssyster R uth  Bolin. 
H on är nu husmor vid institutet. 
Pastor Bolin har sedan rä tt länge 
haft planer på en skola av detta 
slag. Det var bara fråga om lämp
liga lokaliteter och lämpligt läge. 
Så blev det Westholmsgården. Många 
oinitierade har undrat, om det är 
ett företag av Orsa Missionsförsam
ling, om den inköpt ifrågavarande 
fastighet etc. Detta är dock icke 
fallet, även om planeringen för en 
placering av institutet just till Orsa 
skett samman med pastor och sty
relsemedlemmar i nämnda försam
ling. Likaså är många i skolans ad
ministration medlemmar i Orsa 
Missionsförsamling.

I skolans i höst utgivna prospekt 
heter det: Betel-institutet i Orsa är 
en fristående skola för kristen fost
ran och karaktärsdaning, för utbil
dande av unga och äldre för bättre 
tjänst i församlingen och samhället 
och är en förberedande skola för 
många livsområden, där kunskap 
och gudstro betyder något.

Skolan är fristående, men vill tjä
na allt Guds folk, den är bunden 
vid Kristus och vill vara en spridare 
och tolkare av hans ord, och den är 
allmänbildande och förbereder för 
tjänst i det svenska samhället.

Skolan är öppen för alla åldrar, 
har allmänbildande kurser i linje 
med folkhögskolorna, och liknande, 
men skolan har som huvudämnen: 
Bibel, Evangelisation och De And
liga Väckelsernas Historia, Livs
åskådningsfrågor och Religiös fost
ran.

Skolan äges och drives av Betel- 
Institutets Andels- och Skolförening. 
Styrelsens ordförande är Fabrikör 
H erry Borgqvist, Orsa.

Friheten är stor även i kursvalet 
för den som är intresserad. Ifråga 
om vistelsens längd och vistelsens 
art står det den enskilde fritt att

bestämma. Man vill nämligen, att 
institutet även skall kunna vara ett 
”retreathem ” för dem, som vill up
pehålla sig i denna miljö en tid. För 
bygdens folk står det vem som helst 
fritt a tt komma både till dagkurser 
och kvällskurser. För den, som är 
intresserad av ett enda ämne, går det 
bra att gå till just de lektionerna 
osv. F ritt för alla åldrar likaså. I 
andra sammanhang överåriga har 
här tillfälle.

Sedan terminens start har vid 
kvällskurserna vistats dryga dussinet 
deltagare i en kurs i engelska. Två 
hornmusikkurser pågår. En kurs i 
”Christian Education”, kristen fost
ran och en bibelstudiekurs har på
gått onsdagskvällar i höst. Dagsche
mat upptar 6 lektioner från kl. 8 
till kl. 14.

I höst vistas rektor Fur från Jön
köping en månad vid skolan. De 
veckorna blir en sammanhängande 
kurs samtidigt med fortsättning på 
kurserna som avslutats innan. Fur 
är gammal skolman, som startade 
och var rektor för Södra Vätter- 
bygdens Folkhögskola i över 20 år. 
N u är han dryga 70 år, men vika
rierar vid olika läroverk tidvis.

Helmer Prozth, Rättvik, som i 
höst avgått som distriktsförestånda- 
re för Missionsförbundets Dala
distrikt och är fil. kand., är även 
lärare vid skolan. Andra tjänstgör 
kortare tider.

Skolan innehåller 15 rum tillsam
mans med annex. I huvudbyggnaden 
inrymmer nedre våningen kök, m at
sal, klassrum, stor hall, bibliotek, lä
rarerum  och expedition. På övre vå
ningen möter man den stora hallen 
med öppen spis (finns även i nedre 
hallen), dalmålningar i taket och 
med rundvirkesväggar, Bolins ”lä
genhet” två rum, 3 personalrum och 
elevrum. E tt sådant finns även tv l 
trappor upp. I annexet finns tre dis
ponibla rum.

H är m öter oss den moderna ti
dens läseri. Det var ju även bibel
studiet som kom både orsaläsarna 
och andra läsare a tt få detta namn. 
Denna heliga historia har i Betel- 
institutet ett monument.

Orsa i november 1959.
STURE CLAAR
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Denna alligatorunge, c:a 80 cm lång, har skänkts till Kyrkbyns folkskola av 
Anders och Per Gustafsson från Mexico.

Foto: Erik Zetterberg

I Yrkesskolan av INGEGERD KAPTENS, Husmoderslinjen, Yrkesskolan
En dag i våras hittade jag en an

nons i Moratidningen, som talade 
om att man fick anmäla sig till en 
av linjerna på Orsa nybyggda yrkes
skola. Kontors-, detaljhandels- och 
husmoders- var de linjer, som flic
kor fick gå i. Genast visste jag, a tt 
husmoderslinjen var den, jag helst 
ville gå. Den är ettårig, och i den 
ingår skolkök, sömnad, vävning, öv
rig hemvård och en massa teori, 
bl. a. matte, biologi, kemi, svenska, 
familjekunskap, barnavård, samhälls
kunskap, ekonomilära och engelska. 
D et stod i annonsen, a tt man skulle 
skriva och anmäla sig till den nye 
rektorn Gösta Nyberg.

Varför valde jag just den linjen? 
Jo, dels är det så a tt m itt stora 
drömyrke är a tt få komma in vid 
lasarettet som biträde och så små
ningom försöka utbilda mig till skö
terska, och dels för a tt jag tycker 
det är så roligt a tt sy och väva 
m. m. Det går nämligen lättare a tt 
komma in på lasarettet, när jag har 
gått u t den här husmodersskolan.

Den började den 24 augusti och 
det var väldigt spännande första da
gen a tt se hur skolan såg ut. Allting 
var så ny tt och modernt. H u r skulle 
man kunna använda och våga röra 
vid alla dessa saker, som var så fina 
och oanvända?

Innan vi gick omkring och titta 
de, hade vi upprop med kaffe och 
tårta. Alla lärarna såg så snälla ut, 
vilket man hoppades a tt de också 
skulle vara. R ektorn ropade upp oss 
en och en och välkomnade oss. Man 
kände sej också verkligen välkom
nad. Man tänkte att här skulle det 
bli hemskt skoj att gå, och jag läng
tade efter a tt vi skulle sätta igång 
på allvar.

Ja, vi satte igång med a tt vara i 
hemvården, där man är när man 
tvättar och dylikt. Jag och flera 
andra fick sitta och linda klädhäng-

are åt hela skolan. Det var skoj, fast 
lite knåpigt i kanterna. I hemvård 
har vi haft fröken Westerlund. H on 
är så snäll, tycker vi alla. Det finns 
både tvättmaskiner, el-manglar och 
tvättstuga med angränsande to rk 
rum till hemvården.

I köket, där vi var någon dag se
nare, diskade vi och ställde i ord
ning alla nyuppackade kärl, porslin 
och bestick m. m. Så sto rt och fint 
köket var! Det såg precis u t som det 
andra skolköket, vi alla har gått i. 
Innanför stora köket fanns en s. k. 
hemvåning, där en enda flicka en
sam fick vara och laga m at och allt 
sådant, som man gör i e tt hem. Det 
såg u t precis som en riktig våning, 
ett litet kök med ett lagom stort 
rum. Det skulle allt bli roligt att 
vara där och möblera och ställa. 
Den snälla kökslärarinnan heter 
Margit Hofvander.

I sömnadssalen har vi oftast 
vår teori också, och i vävsalen finns 
det tretton  vävstolar. Där är det 
hemskt roligt att vara. Men det är 
allt rä tt invecklat också med alla 
möjliga sorters vävar. De första da
garna fick vi lära oss vad de olika 
delarna heter. Sedan fick vi lära oss 
a tt ”dra upp en väv” , solva och ske
da m. m. Det är inte så skojigt att 
hålla på med det, men desto roliga
re a tt få väva. Jag har redan vävt 
ett örngott, och sen blir det hand
dukar, m atta, kjoltyg, servetter, lö
pare, dukar, möbeltyger och pläd. 
Margaretha Berger heter vävfröken 
och är väldigt snäll och bra.

Vi får mycket god m at på skolan. 
Ibland får vi laga den själva, då vi 
är i köket. Annars får vi äta på be
spisningen.

Jag skall nu till sist försöka berät
ta lite om en helt vanligt skoldag.

Klockan 7 stiger jag upp för det 
mesta. Jag gör det jag skall göra 
och sedan går jag till bussen. Jag står

Välkommen in och se 
i vår nya affärslokal!

Vi har så mycket snyggt 
och billigt att välja på i 
klänningar, hattar, strum

por, underkläder och 
garner.

Dahls Eftr.
Telefon 401 91, bost. 403 89

Värdefulla 
julklappar
finner Ni 
hos oss!

Gitarrer, Klarinetter, Munspel 
m .  m .

Stor leksaksavdelning

Musik & Hemslöjd
Tel. 403 20
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Gedigna JULKLAPPAR
för hela familjen . . .

Bandy- o; ishockeyrör realiseras

Nya Järnhandeln
Tel. 402 52

önskas ärade kunder!

Wikners Eftr. * Holen

MOTORSÅGAR
DOLMAR och Mc CULLOCH 

Service och reparation

B. S. Bälter
Cykel- & Rep.-verkstad Tel. 40711

Advokaten 
CURT CÅRLSTRÖM

ORSA

Kontor 2 tr. Hotell Orsa 
Tel. 410 26, 41017 

Kontorstid 9.oo — 17.oo

NY O R G E L
för moderna hem och skolor. 
Allt i musik. Gör ett besök.

F:a Piano-Nisse
Nils Klockar — Orsa, tel. 406 94

och fryser, det duggregnar. Kom
mer då ljussen aldrig? Jo, där kom
mer den visst. Alltid, när jag stiger 
på, är nyheterna i full gång. Jag går 
och sätter mig bredvid någon kam
rat, pratar om det vi ska göra i dag 
och om läxorna. Nyhetsgubben 
rabblar upp en massa saker, om bil
olyckor, Olle Möller, Chessman, 
Krusse och alla de andra gubbarna. 
Vid bion stiger vi av och skyndar 
förbi Hagströms, över järnvägen, 
förbi Ors snickerifabrik och är så 
vid skolan. Vi går sedan till övre 
våningen, där hela husmoderslinjen 
håller till, häm tar gymnastikdräkter 
och skyndar bort till samrealskolan, 
där vi har gymnastik för Gunnar 
Magniis. Vi får för det mesta gym
nastisera efter musik, ibland går vi 
balansgång och ibland spelar vi 
korgboll. Det är verkligen nyttigt 
med gymnastik och kul är det ock
så.

N är timmen är slut, byter vi om 
och går tillbaka till yrkesskolan, där 
vi har hemvård. Man känner sig 
styrkt både till kropp och själ och 
är beredd a tt ta till med vilket ar
bete som helst.

I dag ska vi tvätta, stryka och 
mangla. Vi går in i hemvårdsrum- 
met. Så kommer lärarinnan, och vi 
börjar med teorin, som är hem- 
vårdslära, där vi pratar om hur man 
gör rent golv, väggar och tak m. m. 
Sen får vi frukostmålet, som består 
av havregrynsgröt med smörgåsar. 
Vi har sen rast i tio minuter, och 
sedan börjar vi den praktiska hem
vården. Min kam rat Britta och jag 
sätter igång tvättmaskinen. Vi tvät
tar för hand, det som inte kan tvät
tas i en maskin. N är tvätten är klar 
hänger vi den i torkrum m et och 
sätter på fläktarna. N är den är to rr

Besök vår 
julutställning!

Massor av 
trevliga julsaker 
och lämpliga 
julklappar.

ORSA TOBAKS- & PAPPERSHftNDEl

Tel. 402 38

Med strömmingsfiskare. Forts. fr. sid. 5.

blir det bättre fångster, och går 
laxen till, kan det någon gång bli 
bra förtjänster. Skepparen berättar, 
att han en gång var med och la ut 
laxgarn i rykande storm och fick 
27 laxar, som betalas med omkring 
10 kronor per kilo. Ibland blir det 
långfärder, och en gång fick han 
lotsa hem en trålare från Polen i 22 
sekundmeters storm, så nog får man 
respekt för både besättning och far
tyg- _

Vinden har friskat i, och med 
skumkaskader om bogen gungar vi 
hemåt igen. Så skymtar vi i diset 
Gothems smäckra kyrktorn, och 
snart ligger vi förtöjda vid kajen, 
där folk samlats för att köpa pin- 
färsk strömming och där en lastbil 
står färdig a tt föra strömmingslå- 
dorna, som nu kontrollvägs, till 
Visby.

Själva tacka vi våra präktiga kar
lar för en minnesrik dag, eller rä t
tare sagt natt, och åker hem med en 
försvarlig påse läcker strömming.

A. R.

stänker, stryker och manglar vi den. 
Dc andra flickorna broderar, städar, 
fernissar lådor m. m.

— Var så goda, maten är klar! sä
ger någon av flickorna i köket. Oh, 
så gott! Vi som är så hungriga! Det 
är köttbullar med potatis och blå- 
bärskräm till efterrätt. Vi äter oss 
mätta och sen får vi en halvtimmes 
rast. Det är skönt med frisk luft, 
men denna regniga dag håller vi oss 
inne. Sedan fortsätter vi med vår 
tvätt.

Klockan har nu hunnit bli tre 
på eftermiddagen, och vi är verkli
gen trötta. Men tro  inte, a tt vi får 
gå hem nu inte. Nej då! N u ska vi 
ha svenska för magister Bjarling. 
Han förstår så väl, a tt vi är trötta 
så här dags på da’n och blir inte arg, 
om vi ibland ” fn ittrar åt ingenting”. 
Han säger bara leende: ” Ja, se den 
där fnittersjukan, se. ”Vi håller på 
och skriver olika blanketter. Den tim 
men går också likt alla andra tim
mar, och det är slut för i dag. Vi 
skyndar till bussen och åker hem, 
trö tta  men nöjda med vad dagen 
gett.

Ja, nog är det jobbigt, men nog 
kommer man att ha nytta av det här 
skolåret, när det en gång är slut.

INGEGERD KAPTENS 
Husmoderslinjen 

Yrkesskolan
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SOCKERKAKAN
I fredags bakade jag en socker

kaka till pappa på fars dag. Det var 
skojigt, men jag spillde u t smeten 
en gång, då jag höll på a tt vispa i 
mjölet, och en gång nästa dag ock
så, då jag skulle garnera min socker
kaka. Fast det gjorde ingenting för 
jag hade mammas plastförkläde på 
mig. Receptet bestod av 4 ägg, 2 
koppar vetemjöl, 1/2 kopp potatis
mjöl och 2 teskedar bakpulver. Jag 
lämnade så mycket smet kvar i for
men, a tt jag knappast orkade äta 
den, fast jag delade smeten med min 
syster. N är jag skulle ställa in for
men med sockerkakan, tittade jag 
nog efter, a tt jag inte ställde ugnen 
på mer än tvåhundra grader. Men 
efter en stund tyckte mamma, att 
det luktade bränt, och jag tittade ef
ter igen, om jag ändå inte hade 
ställt ugnen på mer än tvåhundra 
grader, och då såg jag, a tt det stod 
på trehundra. Då ändrade jag förstås 
på ugnen.

På lördag garnerade jag min soc
kerkaka. Jag var tvungen a tt vända 
på den, för den var litet bränd på 
framsidan. Jag lade i bananer inuti, 
och grädde och jordgubbar utanpå. 
Jag tyckte, a tt tårtan blev god, fast 
den var litet bränd på undersidan. 
Hoppas a tt pappa inte såg, a tt den 
var bränd på ena sidan, för då tyck
te han väl, a tt jag inte var någon 
vidare duktig bakerska.

LISBETH HEDM AN, 
Klass 5

När vi sitta 
i vår bänk. . .

Teckning: Julängeln den fjärde advent av 
Ann-Cathrine Flyhman, klass 3

Teckning: Jultomten på väg till Orsa av 
Christer Andréas, klass 5

Teckning: Tomten kommer med julklappar av 
Bodi Bränd, klass 3

LUCIAN

Lucian går från hus till hus 
Och sprider glädje med sina ljus. 
H on är så rar och snäll, 
och kommer varje lilla julekväll.

Ibland hon tom ten följa får 
och åka i hans släde.
Och bägge kommer de en gång 

vart år
och sprider ljus och glädje.

GUJE LENNER, 
Klass 5

VINTER I SKOGEN

En fågel satt på en gren i ett träd 
och tänkte: ”Det är så roligt på ett 
sätt, a tt det börjar bli vinter. Men 
det är också dumt på ett sätt, för 
när det är vinter, är det lite svårt 
a tt få tag på mat. Och sen blir det 
väl kallt, förstår jag.” Han fick se 
en annan fågel och flög iväg för a tt 
prata med honom. H an slog sig ned 
bredvid honom och sade: ”Hej, tyc
ker du, att det är bra att det är 
vinter?” Då svarade den andra: ”Ja, 
för all del. Men det är ju lite ont 
om m at.” Den första nickade och 
sade: ”Vad heter du?” Då svarade 
han: ”Jag heter Nicke. Än du då?” 
H an sade: ”Jag heter Tosse.” Nicke 
sade: ”Vi flyger och ser oss om i 
skogen.” Så flög Nicke och Tosse 
iväg. Efter en stund m ötte de har- 
palten, som hade by tt färg och var 
vit. H an sade: ”Flyg, annars blir ni 
kanske skjutna.” Så hoppade har- 
palten iväg, och fåglarna flög. De 
flög hem till Nicke och hade kalas.

KARIN SVENSSON, 
Klass 4

Julklappar som värmer!

Skinn- och pälsvaror
förmånligast hos

FilipS
Tel. 403 88
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A llt för julbordet
finner Ni hos

AHLÉNIUS & HÅLL
Tel. 400 41

ERI-serien
ger barnen en trivsam vrå 
för läxläsningen.

F:a Möbeltjänst
Barkgatan 3, Orsa, tel. 410 35

Jultraditionen 
kräver hembakat bröd!

Beställ gärna från

Hellborgs Hembageri
Orsa, tel. 410 68

Sällskapsresor
med nva bekväma bussar för 
längre och kortare lurer.

Strands Busstrafik
Tel. 510 51

R e k o m m e n d e r a s

Tänker Ni sätta bo 
eller komplettera?
Bäddsoffor, Fåtöljer, Bord, 
Armatur, Mattor m. m.

finner Ni i god sortering 
hos

Wiborgs Möbler
Bilsadelmakeri - Omstoppningar

Telefon 413 96

Teckning: Julgranen skall hämtas av 
Åke Ström, klass 7

VÄR VINTERDIKT

N u är vintern här igen 
då kommer vår gamle vän 
och Lucia kommer med ljus i håret 
henne som vi såg förra året.

Pojkar som tycker a tt vintern är kul 
och flickor som tycker om jul, 
de åker i backar och snår 
och på kälke och spark varje år.

Då våren är här vi leker i vatten 
och lilla Lena hon leker med katten, 
och flickorna plockar blommor fina 
likaså gör lilla Lina.

KERSTIN LORENTZ, 
Klass 6

ÄLGKALVEN
Det var en gång en älgko, som 

hade en kalv, som hette Pelle. En 
dag när dom var ute i skogen kom 
några jägare och sköt kon. Då fick 
Pelle gå ensam i skogen. Men då 
kom en annan älgko, som Pelle fick 
vara hos.

PER WILANDER, 
Klass 2

MED LUNIK III R U N T 
MÅNEN

En dag när jag inte hade någon
ting att göra, kom jag på något kul. 
N u ska ni få höra.

Jag gick ut i vedboden och h itta 
de där en sockerlåda. Jag spikade 
ihop en stol och satte i lådan, och 
tog några bräder till vingar. Jag 
satte på en gammal linjal till pro
peller. Så satte jag mig i min egen 
Sputnik. Men vad var det för fel? 
Den startade ju inte! Javisst, den 
hade ju ingen m otor. Jag gick ur 
Sputniken igen. Men vad skulle jag 
ta för motor? Jo! Jag kom på en 
strålande idé. Pappa hade ju en gam
mal moped. Jag tog av m otorn och 
försökte få fast den i Sputniken. Det 
var svårt, men till slut lyckades jag 
få fast den i sockerlådan. N u skulle 
jag bara ha någon mat för man 
kunde väl inte klara sig utan mat 
på månen. Jag gick in och tog mig 
några bullsmulor i en påse.

N u startade jag och det drog iväg 
med full fart m ot rymden. Sputni
ken väsnades så jag hörde inte mig 
själv när jag sjöng. Jag ska tala om 
vad jag sjöng: ”Farväl, farväl, min 
vän, jag kommer väl hem igen.” Nu 
hade jag börjat närma mig månen. 
Den blev som ett klot fram för mig. 
Vips, nu var jag framme. Jag satte 
mig på månen och åt upp min mat
säck. Jag hade sett månen föru t på 
framsidan men aldrig på baksidan. 
Jag startade igen och kom på andra 
sidan månen. Men där stod det två 
spöken som knuffade ner mig från 
månen. Jag hamnade m itt på våran 
gård. Jag gick in och berättade allt 
för mamma. Så var den rymdresan 
slut. ELVY HAMMARE, 

Klass 5

Gör ett besök hos
A k t i e b o l a g e t

ERLANDSSONS
ELEKTRISKA
Tel. 412 55, 413 55
för där finner Ni den rätta jul
klappen för hela familjen:

Julgransbelysningar (16 och 10 
ljus), elektrisk ljusstake, modern 
belysningsarmatur, elektriska ap
parater av alla slag.
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VÄR KATT

Vår katt heter Murre. Jag vet in
te så noga, hur vi fick honom. Det 
enda jag vet, är, att han kom in på 
kontoret och la sig m itt bland brev 
och räkningar och solade sig. Då 
fick han ligga hos oss. Nästa dag ha
de jag ledigt från slöjden. Då såg 
jag M urre ligga nere i källartrappan 
och en angorakatt låg färdig till 
språng m ot Murre. Murre var bara 
unge då. R ä tt som det var rök de 
båda katterna ihop och började slåss. 
De rullade fram till sängkammar
fönstret. Då knuffade pappa till en 
ljusstake, så a tt den träffade angora
katten  m itt i huvudet. Då stack an
gorakatten sin väg.

En annan gång glömde jag att 
öppna strömmingspaketet åt honom. 
Men han öppnade det själv. Han tog 
och rev upp papperet.

LARS-OLOV HED IN , 
Klass 6

TOMTENS
JULFUNDERINGAR

N är det är jul har jag så mycket 
a tt  uträtta. Jag får lov a tt ta reda på 
vad barnen och föräldrarna vill ha 
till julklapp. Och så måste jag och 
tom tem or och mina tomtepojkar 
koka knäck, så att det räcker hela 
den långa vintern. Om tre dagar, 
så ska jag u t och dela u t deras pa
ket. SI jag får lov att hämta julgra
narna. I kväll ska jag dela ut dem. 
Jag undrar vad jag ska ta för någon
ting åt lilla Sven. De är så fattiga. 
Jo, nu vet jag, vad han skall få. Han 
ska få ett par vantar och så ett par 
yllestrumpor, och så ska han få en 
fin bil. ULF JEMTH, 

Klass 3

Britt Rydén, klass 5.

N Ä R VI HADE LOV

Jag och min kam rat Anita var 
tillsammans under hela lovet. En 
dag ville Anita, a tt vi skulle bygga 
en snökoja, och det tyckte jag ock
så. Vi gick hem till Anita och tog 
varsin spade. Men vi visste inte, var 
vi skulle börja. Vi gick upp på en 
hög snökulle. Där skulle det bli bra. 
Så satte vi igång. Vi grävde och 
grävde, och till slut var kojan fär
dig. Vi lade papper på golvet och 
två filtar. Nästa dag tänkte vi, att 
vi skulle grilla korv, när det blev 
m örkt. Anitas mamma köpte korv 
åt oss. N är det började bli m örkt, 
gjorde vi i ordning en eldstad, där 
vi snart skulle elda. Anita gick opp 
efter korven, och jag gick och häm
tade ved. N är Anita kom, tände vi 
elden och satte på korven på grill
gaffel. N är vi hade grillat färdigt, 
släckte vi elden mycket noga.

VIVIANNE ROSÉN, 
Klass 4

Julklappen av bestående värde:

armbandsklockan
Stort urval hos

Urmakare GUST. HELGESON
Ur & Optik Tel. 408 05

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
Mora, tel. 100 00

JULKLAPPAR för hela familjen! 

Tofflor, Pjäxor m. m.

ÅB Orsa Skomagasin
Orsa, tel. 400 37

Vägen till körkortet
b ä s t  g e n o m

Nymans Bilskola
Tel. 406 85, Orsa

Teori tisdagar och torsdagar kl 19 
Lokal •. Brobergs Affär, 1 tr.

Presentartiklar 
-  julklappstips

JÖ- Hushållsartiklar 
$3- Presentartiklar 

Hushållsmaskiner 
Prydnadssaker 
m. m.

Ni väljer nu lätt i våra nyinredda lokaler

Välkomna till ett 
besök hos oss — 
det lönar sig  alltid

När det gäller

Plåtslageriarbeten
vänd Eder till oss.

Snöräck och stegar

säljes och monteras.

Eric Ohlssons 
Plåtslageri
Telefon 403 96 
Born, Orsa
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Teckning: I väntan på julklapparnaa v 
Elisabeth Lennås, klass 6

VAD JAG TÄNKER GÖRA 
I VINTER

I vinter tänker jag åka mycket 
skridskor, för det tycker jag är ro
ligt. Det är roligast a tt åka på sjöar 
men det är långt till någon sjö så 
vi får åka på ishockeyplan och tjär
nar.

A tt åka skidor är inte så roligt, 
men jag åker ändå.

N är det är för kallt a tt vara ute, 
så är jag inne och stickar färdigt 
mina vantar eller syr kuddar och 
dukar till julklappar.

Ibland gör jag gipssaker a tt hänga 
på väggen och målar dem i fina fär
ger. Det kan också bli julklappar.

EVA ASPMAN, 
Klass 5

NÄ R JAG VAR UTE 
OCH  FLÖG

I somras fick jag en flygmotor, 
en Waf 1-kubikare. Jag var väldigt 
glad och sprang direkt u t för att 
hämta en bräda, som jag kunde sät-

Prova vår goda

Julkorv.. .
. . . och Ni köper den 

både till Jul, Nyår 
och Trettondags- 
lielgen.

Valters Livs AB
Tel. 401 06

ÄLGJAKTEN

Det var en gång två gubbar, som 
hette Fritjov och Jonas. Jonas sade: 
”Vad skall vi gå med för ett jaktlag 
i år då?” Fritjov svarade: ”Jag tyc
ker, att vi har ett jaktlag för oss 
själva, så slipper vi dela kö ttet med 
någon.” ”Jaa, men om vi är med 
laget och inte får någe’ så får vi ju 
av dom andra.” ”Vet du, vad jag 
tycker” , sade Jonas. ”Du har e tt lag 
för dig själv, så går jag med Viborgs- 
laget.” ”Det var e tt bra förslag” , 
sade Fritjov. N är jakttiden var inne, 
gjorde de som Jonas sade. ”Hej med 
dig! Vi träffas om en vecka. Vi får 
väl se vem som får mest kö tt.” Ef
ter en vecka kom de hem. Frit
jov kom hem utan älg. Jonas ha
de två och en halv älg med sig. 
Jonas sade: ”N u får du skylla dig 
själv. Du skall inte få smaka en 
gnutta kött. Så du lär dig till nästa 
gång, a tt inte vara så snål.”

KENNETH HANSSON, 
Klass 7

ta fast m otorn på och köra in den. 
Jag körde in m otorn på ungefär två 
dagar. N är jag hade gjort det, så 
satte jag den på planet och for ner 
till sjön för a tt flyga. N är vi kom 
ner till sjön rullade Ulf och jag ut 
linorna och slog igång motorn. Jag 
tog tag i linorna och Ulf släppte 
planet. Jag kom både opp och ner 
med planet. Men andra gången snod
de linorna in sig, så att planet gick 
rakt opp och rakt ner. M otorn kla
rade sig, men planet blev förstört.

STEFAN LARSSON, 
Klass 6

Individuell klippning
— en förutsättning för dagens 

modefrisyrer.
T i l l  E d e r  t j ä n s t

Orsa, tel. 402 08

N Ä R TOMTEN BRAKADE 
IGENOM ISEN

Tomten satt inne i sin stuga och 
hade så långsamt. Han beslöt a tt ta 
en promenad ner till ån. På vägen 
ner m ötte han en hare. V art ska 
du gå? sade haren. Jag skall gå ner 
till ån och åka skridskor. Tomten 
fortsatte tills han kom fram till ån. 
N är han kom fram, satte han sig på

en stubbe. Sen gick han u t på isen. 
Han tyckte isen var riktigt stark. 
Så gick han till land igen och satte 
på sig sina skridskor. N är tomten 
kom u t på isen, tyckte han, a tt han 
skulle försöka få upp en riktigt stor 
fart. Då han hade fått upp hälften 
av farten, ramlade han omkull och 
brakade igenom. Tomten ropade på 
hjälp. Men ingen kom. Men han 
kom upp i alla fall. Så inte drunk
nade tomten heller.

BJÖRN DAHLLÖF, 
Klass 5

En God Jul önskar 
Orsa Skoltidning

Rusta för 
vinterkörning!

Snödäck 
Motorvärmare 
Poppisilsar 
Bilplädar 
m. m.

Uno Carlsson 
Tel. 401 56, 404 90
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Teckning: Lucia av 
Annelie Bengtars, klass 6

TOMTAR OCH  TROLL

Det var en gång en tomte, som 
så gärna ville se ett troll, men hans 
pappa sa att det inte fanns några 
troll. Då blev hari ledsen. En dag 
när tom ten gick ut i skogen för att 
plocka bär kom han till ett ställe där 
han aldrig varit förr. Där fanns det 
mycket blåbär och lingon så han 
stannade och plockade. Men när 
han skulle gå hem, hade det blivit 
m örkt.

Tomten tyckte a tt det var så 
långt hem, men efter en stund m ärk
te han a tt han gått vilse. Då bör
jade han gråta och springa men han 
hann inte långt, förrän han stötte 
m ot ett stort berg. Men det var 
inget berg utan ett troll. Trollet 
stoppade tom ten i korgen, som han 
hade med sig. Trollet var snäll, och 
tom ten blev god vän med trollet.

Trollet lovade att han skulle bära 
tom ten ända hem. Två dagar senare 
var de hemma. Det blev stor upp
ståndelse hos tom tarna när trollet 
kom. De blev så rädda, för de hade 
aldrig sett e tt troll förr, som såg u t 
som ett berg. Men när de såg tomte- 
nissen sitta i korgen, var de inte 
rädda för trollet längre.

BO EKSTRÖM, 
Klass 7

Något extra gott till jul

måste det naturligtvis 
vara.

O

Abergs
liar allt Ni vill ha 

i matväg och
O

delikatessen

ORSA SKOLTIDNING

H U N D EN  KARO
Karo hade legat bunden hela da

gen, men i kväll skulle han få vara 
ute hela natten. Därför tänkte han 
slita sig lös. Klockan 11 p l  kvällen 
kom han lös. Han sprang direkt på 
grinden och hoppade över. Sedan 
följde han ett u tto rkat dike och 
sprang sedan upp i skogen. N är han 
sprungit omkring i skogen en stund, 
fick han upp spår efter en räv, och 
nu satte han fart efter räven. N är 
han hade sprungit en stund, såg han 
räven uppe på en backe, och nu såg 
räven hunden och satte fart ner 
emot bebodda trakter. Snart såg 
man det hus, där Karo bodde. H un
den jagade räven mot e tt hål i sta
ketet. N är räven hade krupit in ge
nom hålet, kom han efter själv. Då 
började Karo skälla, och Karos husse 
kom u t med bössan. E tt skott small, 
och där låg räven och sprattlade. På 
morgonen fick Karo en stor falu
korv.

ÅKE SPÄNNAR, 
Klass 6

N U  SKA JAG VARA SNÄLL

Jag var hemma själv. Mamma 
skulle till affären och handla. Jag 
lovade a tt vara snäll. Men när hon 
hade gått, kunde jag inte låta bli att 
bråka. Jag tände eld i spisen och bör
jade blåsa in luft i den. N är jag hade 
blåst ett tag, märkte jag, a tt jag var 
alldeles svart i ansiktet och händer
na. N u blev jag tvungen a tt tvätta 
mej. Jag tog tvättskålen och fyllde 
den med vatten, men den blev så 
full, a tt jag släppte den. Jag visste 
inte, hur jag skulle bära mej It. Just 
då hörde jag mamma komma uppför 
trappen. Jag tog en trasa och lyfte 
upp m attan och hade under vattnet.

Hans-Göran Thurén, klass 6. 

LUCIA-VERS

H är kommer Lucia så vacker, 
och går i varje gård med Lusse- 

katter.
Och sprider solsken med sina 

ljus och sina tärnor, 
och det lyser av stjärnor.
De är så glada för de får sprida 

solsken.
KRISTINA EKLUND, 

Klass 5

Mamma kom in och m ärkte ingen
ting, men hon frågade, hur jag kun
de vara så svart i ansiktet. Då sa jag, 
a tt jag skulle göra upp eld. Mamma 
sa, a tt jag skulle tvätta  mej genast. 
Ställ i ordning vattnet åt mej då! 
sa jag. Men var har du ställt tv ä tt
fatet? Då kom jag ihåg, a tt det hade 
slungats iväg, när jag tappade det. 
H on gick och tog det under radion. 
Sedan gick hon och tog vatten i 
tvättfatet. N är jag hade tvä tta t mej, 
sa mamma, a tt jag skulle vara snäll, 
när hon gick bort. Efter den handel- . 
sen har jag också varit snäll.

H U G O  SMIDS, 
Klass 6
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Teckning: I tomtens verkstad av 
Hans-Göran Thurén, klass 6
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Adventstjärna, aluminium 2:50 
Änglaspel, mässing, klockspel 3: 50
lulgransbloss, kart. ont 10 -  : 35
Julgransljus, vila. 10 st. —: 40 
Gllttergirland för julgran -  : 25
Julkort, v a n lig a ................ -  : 02
Julgranskulor, glas 15, -:25, -:50 
Ljusstakar och ljus, stor sortering

Affären med de billiga 
priserna

*

Lindströms Bosättning
Kyrkogatan 4 Tel. 407 61

Orsd Lastbilcentral
utför alla slags 
transporter.

Försäljer: 
Gjutgrus, singel, 
makadam, 
stenmjöl 
m. m.

Telefoner 
404 30, 404 31

nog blir 
det målat

ORSA FÄRGHANDEL
Tel. 403 40, 405 41

HÄSTEN LUCKY

Stamp^ dunk! Det var Lucky, som 
bultade i sin spilta. H on var ett ståt
ligt djur och var svart till färgen. 
H on var tvåårig. Bill kände sig lyck
lig som ägde en sådan häst. Alla 
grabbar beundrade hennes smidiga 
rörelser, då hon sprang på tränings
banan. Flera gånger har andra poj
kar försökt byta eller köpa till sig 
Svarten m ot sina gamla och beniga 
hästar, men se det ville Bill inte gå 
med på.

En natt vaknade Bill av att han 
hörde ett dunder. H an hoppade ur 
sängen och smög sig försiktigt iväg 
med fotogenlampan i handen. N u 
gnäggade Lucky. Tänk om det var 
någon, som tog henne! Alldeles rik- 
tigt. Det var två pojkar, som försök' 
te a tt få med sig henne, men Lucky 
stegrade sig och sparkade vilt med 
benen och ögonen blixtrade av hat 
och skräck, så själva Bill blev rädd. 
Efter den historien fick de där två 
figurerna ligga på sjukhus flera, fle
ra månader, och sen dess har ingen 
försökt a tt ta Lucky ifrån Bill.

STURE ELGSTIG, 
Klass 6

KALAS HOS JÄTTARNA

Jätten Bumle hade bjudit till fest. 
Om alla kom, så skulle det bli 102 
stycken. Alla jättarna kom, och så 
skulle de äta. Bumle hade skaffat 
5.000 kilo älgkött, och allt gick åt. 
Sen de ätit, sa den ena av jättarna, 
a tt han var starkast på jorden. ”Nej, 
det är jag” , sa Bumle. Och så börja
de ett slagsmål om vem som var 
starkast. Bumle vann. H an tog i alla 
i håret och slog till så de somnade. 
Efter en stund hade alla jättarna 
vaknat, och då var de sams. Sen ord
nade jättarna en tävling, om vem 
som kunde rida en uppretad björn. 
Första pris blev en säck guld, andra 
pris en säck silver, tredje pris en 
säck diamanter. Segrare blev en jät
te som hette Dumble. Innan de gick, 
fick de mjölk. Sen gick de hcnt.

TOMMY HANSER, 
Klass 5

OM TUSEN ÅR

Om tusen år — ja, oj vad man 
kunde ha skoj. Då skulle det inte 
alls vara som nu. I skolan skulle man 
ha räknemaskin och skrivmaskin 
men inte vilken skrivmaskin som 
helst utan den skulle alltid skriva 
rätt. Och så skulle man ha telefon 
på bänken. Bänken ja, det skulle in
te vara en vanlig bänk utan det skul
le vara en fåtölj och ett litet bord. 
Och till skolan skulle man åka heli
kopter, och man skulle ha en robot 
till fröken. På skolresa åkte man till 
månen och andra planeter.

STINA KRÄNG, 
Klass 4

MINA JULKLAPPS- 
ÖNSKNINGAR

N är det är jul, är julafton den 
bästa dag jag vet, för då får man 
saker av alla slag. Men före jul får 
man önska sig det man helst vill ha. 
Jag önskar allra helst ett par skrid
skor, för större pojkar har så fina 
skridskor. Jag tänker bara på om jag 
haft ett par riktigt fina skridskor 
redan nu. Men jag önskar också 
många andra saker. Det bästa är för
stås kläder, så man inte fryser på 
vintern.

BJÖRN KVICK, 
Klass 3

Snart är det jul igen!
Beställ redan nu
vörtlimpan, jultårtan och julbrödet. 
Marzipan, konfekt och praliner.

C. G. N Y S T R Ö M  Te..4o518 b o r g a r  för  k v a l i t e t

1 8

Teckning: Julotta av 
Irene Westin, klass 3
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FRE L INS KONDITORI
Telefon 400 27

•

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

® Värme-, Vatten-,
•  Avloppsledningar

utföres av

DICK HANSSON. ORSA
Telefon 40Q94

T A P E T S E R I N G
Rums- och Byggnadsmålning
Omsorgsfullt arbete - Bästa 
material - Lägsta möjliga 
priser!

Bröderna Nääs Måleri
Tel. 405 28, 408 62

?

för industri, bygge och jordbruk

A B O R S A K A L K
Tel. 500 21, 500 52

C. F. Carlsson AB 
Å K D O N S F A B R I K

Orsa, tel. 401 88, bost. 441 84

ARBETSVAGNAR - KÄLKAR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

L I N D Ä N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS!
Tel. 440 01

GUMMI-
verkstad

9 Bilringar 
® Batterier
• Bensin
• Oljor

Orsa
Ringcentral
Alf Andersson
Tel. 403 55

lille-Brors ■ ■ .____________ Forts, fr, sid. 2.
Jesus egentligen betyder. Jag har 
frågat så många, men dom vet inte.

Kyrkoherden tittade litet förvå
nad på pojken, som stod på trappan 
och som av bara ivern fortfarande 
höll i hans rock, liksom för att inte 
släppa honom ifrån sig förrän han 
hade svarat.

— Jaså, du vill ha reda på vad 
namnet Jesus betyder. Jo, det skall 
jag försöka säga dej. Det är hebreis
ka, och det betyder ”Gud frälser” , 
eller ”Gud räddar”, om man skall 
använda enklare ord. Gud såg hur 
svårt människorna hade . . . hur ful
la av ondska de var, men också hur 
olyckliga och rädda de var och hur 
de liksom grävt en avgrund mellan 
sig själva och Gud, och för a tt räd
da oss från ondskan och för a tt för
låta oss våra synder och ge oss av 
sitt eviga liv sände han sin Son till 
oss och lät Josef ge honom  namnet 
Jesus, som betyder ”Gud räddar” . 
Om du frågar din rara m ormor, så 
kan hon nog berätta för dej hur 
Gud har räddat henne genom Jesus!

— Det berättade m orm or om på 
julmorgonen, så nog skall jag kom 
ma ihåg att namnet Jesus betyder 
”Gud räddar” , sade Bror. Tack så 
mycket, farbror! Och god fortsätt
ning på helgen, tilläde han för att 
vara riktigt artig.

— Tack, detsamma! sade kyrko
herden och log åt Bror och gick mot 
grinden. Men Bror, han gick in till 
m orm or och berättade för henne, 
vad namnet Jesus betydde.

Vårt sockenbibliotek... Forts. fr. sid. 8.

de gångna åren, om dess låntagare, 
om med- och motgångar. Men u t
rymmet tillåter inte detta. En grund
ligare historik får komma vid ett se
nare tillfälle.

Vårt sockenbibliotek fyller alltså 
100 år detta år. Kommunen och 
biblioteksstyrelsen har inte firat ju
bileet med minnesfest och kaffeka
las. Men bemärkelsedagen har firats 
genom att fullmäktige beslutat upp
föra en tidsenlig och m odern ny
byggnad för biblioteket och genom 
att styrelsen just nu infordrat an
bud på denna byggnad. Är inte det
ta ett värdigt sätt att fira hundra
åringen? Festen får komma i sam
band med invigningen.

Hj. H—n.

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 - Mässbacken

JOHN PETTERSSONS
Sadeimakeri

Tapetserareverkstad
Tel. 401 64

Möbler och madrasser omstop
pas. — Nya madrasser och 

markiser på beställning. 
Billiga priser!

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Lantmannagården)

Tel. 410 82 kl. 8.00—17.00

BRANDTS PENSIONAT
ORSA - Tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 
Begravningskaffe

Byggnadssnickerier 
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÄ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

Firma BERTIL JONSSON
OLJONSBYN - Tel. 403 46

REKOMMENDERAS!
Glas, Porslin, Specerier och 

Manufaktur

— Märket garanterar 
bästa arbetet för

Värme - Vatten - Avlopp 
ERIK WESSTRÖM

Rörledningsfirma - ORSA
Tel. 401 19 — 405 19
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Skolnytt
Avsked med pension
har begärts av småskollärarinnan 
Helny Emretsson i Hansjö. Skolsty
relsen har tillstyrkt och översänt 
handlingarna till länsskolnämnden.

Smått om lärare
En ledigförklarad adjunkttjänst i 

matematik, fysik och kemi vid sam- 
realskolan har ej lockat någon sö
kande. En tjänst i tyska och engel
ska har visserligen fått en sökande, 
men denne söker 18 andra tjänster 
före tjänsten i Orsa, så det finns 
inga utsikter för samrealskolan i 
Orsa.

Oljonsbyns skolhus
har under hösten anslutits till byns 
vattenledning, och avloppet från 
skolhuset har ordnats.

Skoltandvården
ger ofta anledning till bekymmer. 
Förra arbetsåret medhanns inte ens 
hälften av barnen. Man förstår de 
föräldrar som ringer och klagar och 
tycker det var ett idealtillstånd förr, 
innan folktandvården tog hand om 
skolbarnens tänder. Då blev alla bar
nen genomgångna varje år. N u har 
emellertid skolstyrelsen träffat över
enskommelse att en av folktandvår
dens tandläkare ska ägna all sin tid 
åt skolbarnen. Vi hoppas nu, a tt det 
ska bli bättre resultat detta år.

I Stackmora
och Hansjö skolområden har barn
räkning skett under november må
nad.

Denna räkning har visat att 
minskningen i Stackmora, som för 
några år sedan tycktes ha avstan
nat, nu fortsätter. Av de åren 1956 
—58 födda barnen har nära hälften 
utflyttat. Årgångarna 1953—55 har 
stått sig bättre, men också där har 
det minskat. Detta betyder, a tt man 
om några år antingen måste få en 
B2-skola i byn eller också — som 
väl vore det bästa — överföra bar
nen till Digerbergets skola. N uva
rande skolformen står sig ytterliga
re 2, i bästa fall 3 år. Om minskning
en fortsätter, kan det t. o. m. bli kri
tiskt för småskolan. N u föreliggan
de siffror visar, a tt det t. ex. 1964— 
65 endast blir 7 barn i småskolan. 
Men mycket kan ju hända innan 
dess.

I Hansjö har räkningen gett ett 
omvänt resultat. Där har under 
höstterminens lopp 4 barn tillkom 

mit i småskolorna. Och i årgångarna 
1953—58 har så många barn till
kommit, att båda småskolorna tycks 
vara ur farozonen. Däremot fattas 
fortfarande åtskilliga, innan A-for- 
men på skolan är räddad.

Nya lärarbostäderna
vid Digerberget har avsynats och 
godkänts av de statliga myndighe
terna.

Äberga skolfastighet
kommer snart a tt överlämnas till 
byborna. Först skall dock ekonomisk 
förening bildas och registreras samt 
bevis härom inlämnas till de kom
munala myndigheterna.

Mångubben är aktuell i år. Där
för passar det ju bra att han kom
mer med i den här rebusen. Rim 
mat skall det även vara till jul, men 
det här rimmet kan ni gott få sys
selsätta er med till Trettondagen. 
Då skall lösningen senast vara insänd 
för att chansen till en vinst skall 
finnas. Orsa-boken, ett par andra 
passande böcker samt Orsa Skoltid
ning för ett år för två pristagare — 
det är vad ni kan vinna.

Märk kuvertet: ”Julpristävlan
1959” och sänd det till: Orsa Skol
tidning, Hansjö.

Hs.

O RSA  SKOLTIDNING
/ !  ä  /N r 121 —  9 d ec . 1 9 5 9  

U tg ives  av O rs a  Lärare fö ren in g
Postgirokonto 1 3  6 5  5 8  

R ed .: D a isy  Ho lton, H ans jö , te l. 4 0 2  90
RAK- & F R I S É R S A L O N G

P r e n u m e r a t i o n  ske r  g e n o m  in sä t tn i n g  ä 
t i d n i n g e n s  p o s tg i r o  a v  kr. 3 : —. Skr iv t y d 
lig t  n a m n  o. a d r e s s  p å  g i r o k o r t e t s  k u p o n g .

Rekom m enderas!

Upplaga 1.800 ex. Beckmans Tryckeri AB, Orsa Pris 75 öre.


