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Som munk i Thailand av Åke Finnpers
Under åtta månader har jag haft för

månen att på ett stipendium från det 
thailändska utbildningsministeriet få stu
dera och forska i Thailand. Ämnet var 
” Thai-buddismen och dess roll i sam
hällslivet” , och forskningarna gjordes 
för Lunds universitet. Den långa vistel
sen i detta leende sydostasiatiska land 
gav givetvis en hel del oförglömliga upp
levelser och intryck, vilka svårligen låter 
sig beskrivas tillfredsställande med några 
få rader.

Kontrasten att komma från det rena 
och relativt svala sommarsverige till det 
trafikkaotiska och ångande varma Bang
kok var nästan chockerande stor. Den 
första månaden gick åt enbart till att 
någorlunda acklimatisera sig till allt nytt 
vad gällde klimat, språk, mat, livsrytm 
och umgängesformer. Speciellt de senare 
var av den art, att man som västerlän
ning kunde göra bort sig vid otaliga 
tillfällen. Exempelvis tar man inte i hand, 
när man hälsar på någon utan gör en 
” waj” , vilket betyder, att man för sina 
sammantryckta händer mot ansiktet och 
gör en lätt bugning. Det anses även syn
nerligen opassande att prata högt, liv
ligt och gestikulerande i sällskap samt 
att titta den i ögonen, som man talar 
med. Inte heller går man in i ett hus 
med skor på fotterna eller sitter med 
benen i kors, varken på golvet eller på 
en stol.

Många av dessa traditionella umgäng- 
esnormer har i huvudstaden Bangkok 
börjat suddas ut och ersättas av en tuff 
amerikansk livsstil, men på landsbygden, 
där huvuddelen av Thailands 40 milj. 
människor bor, är dessa normer fort
farande mycket viktiga. Bangkok gjorde 
efterhand på mig intrycket av att vara 
en stad i förfall, såväl materiellt som 
andligen. Den enorma biltrafiken och all 
förorening av luft och vatten gör, att 
staden långsamt men säkert är på väg 
att kväva sig själv. P. g. a. den erkänt 
omfattande korruptionen har heller inga 
effektiva lösningar mot förslumningen 
kunnat genomföras. Nöjeslivet och turis
men har dessutom fått en så strikt kom
mersiell karaktär, att människovärdet 
har kommit att nästan helt mätas i peng
ar. Kriminaliteten har ökat mycket kraf
tigt de senaste åren och fått en stark 
våldsprägel. Skjutvapen används allt of
tare i samband med rån, och numera går 
en stor del av stadens befolkning beväp
nad till vardags, fastän det är förbjudet 
i lag. De buddhistiska tempelområdena 
med sina fantasifulla skapelser och sitt

kontemplativa lugn och sin stillhet står 
som oaser i en undergångspräglad mil
jonstad.

Det kändes som en befrielse att ibland 
kunna åka ut på landsbygden och då 
främst till norra Thailands högland. Där 
kunde man ännu se och uppleva ett har
moniskt samhällsliv och oförstörda män
niskor. Landsbygdsbefolkningen är dock 
mycket vidskeplig, och den icke-buddhis- 
tiska andetron är ännu mycket stark där, 
främst bland de risodlande bönderna. 
De offrar t. ex. till ” Jordens ande” , innan 
de sätter ut riset, genom att de i ett obe
arbetat hörn av risfältet placerar mat och 
andra offer. När sedan riset börjar ta 
form, genomföres en ceremoni till ” Ris
guden” , och den avslutas med att man 
sticker en liten rektangulär bambuflagga 
i fältet för att utmärka för sina grannar, 
att riset är ” havande” och inte bör stö
ras. Bambuflaggan är också till för att 
blidka de onda andarna. Utanför sina 
hus har thailändarna ett litet minihus 
placerat på en påle, och i detta hus antas 
familjens skyddsande, ” Phra Phum” , bo. 
Till den anden offras blommor, ljus och 
rökelse varje kväll, och ibland görs även 
matoffer. Sådana andehus är dock lika 
vanliga inne i Bankok som på landet, 
och där finns hus för ” Phra Puhm” även 
utanför stora hotell, banker, fabriker och 
skolor.

Bland de många bergsfolken som Akha, 
Meo, Lissu och Karen uppe vid gränsen 
till Burma och Laos är dock andetron 
mest levande. Jag besökte vid några till
fällen dessa bergsstammar, vilka inte hör 
till thaifolket, och kunde snart konstate
ra, att för dem är allt i naturen av and
lig natur. Deras liv regeras alltså av hän
syn och offer till ett otal träd-, sten-, 
flod- och bergsandar. Buddhism hade 
många av dem knappt hört talas om, 
än mindre några andra religioner eller 
livsåskådningar. Undantaget var kommu
nismen, vilken speciellt Meofolket tidiga
re hade engagerats för att bekämpa i 
Laos, och därför levde nu tusentals av 
dem som flyktingar i Thailand.

Under en månad bodde jag hos en 
tysk buddhistmunk uppe i djunglerna i 
norra Thailand. Han hade varit munk i 
fem år och bodde i en hydda vid kanten 
av en liten sjö. Där ägnade han sig un
der dagarna åt meditation av mer avan
cerad art, men på kvällarna och nätterna, 
diskuterade han livligt och engagerat 
politik, filosofi o.s.v., när han nu hade 
en besökare från väst. Små och stora öd
lor kröp omkring på innerväggar och tak.

medan han nätterna igenom, ända till 
gryningen då aporna började väsnas i 
träden, undervisade i buddhismen.

Jag gjorde även några resor in till det 
krigshärjade Laos, där ännu sporadiska 
strider och bombattentat förekom. Men 
huvudsakligen fick jag lov att hålla mig 
i Bangkok, eftersom ” mitt” universitet 
låg där. För att komplettera litteratur
studierna gjorde jag en hel del intervju
er med folk och kunde konstatera, att 
buddhismen för thailändarna främst ha
de blivit en tradition med allt mindre 
förankring i Buddhas ursprungliga lära. 
Thai-buddhismen av i dag består främst 
av ritualer, ceremonier och s. k. merit- 
samlande i avsikt att få ett bättre liv 
efter detta. Att t. ex. kosta på byggandet 
av ett tempel ger de flesta meriterna, 
men att bli munk eller sända sin son 
till ett tempel för att bli munk ger också 
många meriter enligt thai-buddhismen.

Den välkända thailändska vänligheten 
gentemot utlänningar torde till viss del 
ha sin grund i den buddhistiska filosofin, 
men viktigare är nog det faktum, att 
Thailand aldrig varit koloniserat av nå
gon europeisk makt och att det därför 
inte finns så stor grund för misstänksam
het och fientlighet som i många andra 
asiatiska länder.

För att göra min studie av thai-budd
hismen så fullständig som möjligt, beslöt 
jag att för ett tag leva samma liv som 
buddhistmunkarna och noviserna. Jag 
fick också utbildningsministeriets hjälp 
till att bli ordinerad till novis för en må
nad. Ordinationen skedde i ett tempel i 
Bangkok, Wat Bowonniwet, och där kom 
jag att få uppleva den intressantaste ti
den nere i Thailand. Livet som novis in
leddes med en liten ceremoni, där jag 
blev avrakad allt hår på huvudet samt 
ögonbrynen. Därefter följde en processi
on till templet, vilken jag ledde följd av 
en del vänner från Bangkok. I templet 
fick jag sedan på det gamla pali-språket, 
inför abboten och sju munkar, mässa 
fram min önskan om inträde i munkor-

Ä ven  vi har

marknad
Stackmora Handel

Tel. 403 22
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Min novisordination framför munkförsamlingen i templet.

den, ” Sanghan” . Hela ceremonin tog 
drygt en halvtimme, och därefter tillhör
de jag alltså den exklusiva skaran i de 
gula mantlarna. Därmed fick jag inte 
bära något annat klädesplagg än den gu
la mantelns tre olika delar.

Dagen för en buddhistmunk eller no
vis börjar kl. 6 mecl att man går ut på 
” bindebat” , vilket innebär att man går 
ut på stan och får mat av folket. Efter
som den thailändska tron menar, att man 
tjänar många meriter på att ge mat till 
munkar och noviser, så fick man varje 
morgon sin stora tiggarskål fylld till 
bredden med ris och olika starkt krydda
de kötträtter. På söndagsmorgnarna 
kunde det dock vara svårare att finna 
någon givare, därför att folk då i all
mänhet låg och sov flera timmar längre 
än till vardags.

Vid 8-tiden varje morgon hade v: 
mässa i templet, och då satt vi i rader

En Thai-munk med en 10-årig novis från 
Nepal. Den unge novisen kunde fem språk 
flytande.

på det mattklädda golvet och reciterade 
långa texter på pali framför två stora 
guldöverdragna buddhastatyer. Vid 11- 
tiden åt vi för sista gången före nästa 
dags soluppgång.

Under dagarna var vi i princip fria att 
göra vad vi ville, bara vi följde våra 
regler, 227 olika sådana för munkarna 
och 100 för noviserna. De flesta av oss 
ägnade sig åt studier av buddhismen 
eller åt meditation för att uppnå större 
andlig självdiciplin och insikt om jagets 
illusion och förgänglighet.

På kvällarna anordnades tre gånger i 
veckan diskussioner med vanliga thai
ländare med djupare intresse för budd
hismen. Dagen avslutades med en kvälls- 
mässa i templet, och då läste vi igenom 
och begrundade alla regler och deras 
innebörd. Därefter var man fri att gå 
och sova i sitt lilla rum. Sängar var för
bjudna, så vi låg direkt på golvet insvep
ta i filtar.

Bland andra regler och egenheter i 
novislivet var att man inte fick ta i peng
ar eller guldföremål. Vidare fick man 
inte se kvinnor i ögonen eller hålla i 
samma föremål som dom. Som munk el
ler novis fick man heller inte lyssna till 
musik, se på film eller TV. Dessa sista 
regler var det dock många av de yngre 
munkarna som bröt emot.

Efter en månad ansåg jag, att jag till
räckligt hade studerat munklivet från 
” insidan”  och beslöt att bli ” civil” igen. 
En dag efter det jag anmält min önskan 
om utträde ur Sanghan, hölls en kort ce
remoni, där jag avslutningsvis duschades 
med tre skålar vatten med manteln på.

En tid senare lämnade jag Thailand 
och efter uppehåll i Indien, Nepal och 
Sovjet anlände jag efter den långa sti
pendietiden till ett Sverige infruset i vin
ter och snö.

Åke Finnpers

Höstens hattar och 
mössor inkomna!
Garn i lager . . .

Albert Andersson
Mode- &  Handarbetsaffär 
Tel. 400 04

Varför inte säga JA
till något fackmannamässigt 

och bra!

Entrab Rör a b
—  Hans Rabenius —

Tel. 0 2 5 0 / 511 00 
Säkrast efter kl 17.oo

Swälasgården 
790 74 SK ATTU N G BYN

Musikelever och 
musiklärare!

V änd Er m ed förtroende till 

oss när det gäller 

IN S T R U M E N T  och  
N O T M A T E R IA L

Piano-Nisse Musik
Radio • T V

Tel. 406 04

Toyota
Alfa-Romeo

Alltid
bra, begagnade 

bilar 
i lager!

BERGLÖFS BIL AB
Tel. 404 57, 407 20
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Övre raden: Jonny Eriksson, Tomas Nilsson, Eva Andersson, Olle Elfquist, Torgny 
Laggar, Susanne Carlsson, Lena Althén,
Mellersta raden: Lars Eriksson, Stefan Ulas, Stefan Pettersson, Peter Lindström, 
Niklas Hansson, Marie Andersson.
Nedre raden: Lars Frisk, Monika Andersson, Eva-Britt Wallin, Tina Dahl, Ylva 
Stegervall, Beatrice Nyström. Lärare: Göran Jalking.

Till Eder tjänst i Holen!

Wikners Eftr.
H olen, tel. 440 02

Berglinds 
höst
nyheter ...
Vi har nu fått in de flesta 
modenyheterna för hösten . . .

Kostymer, naturligtvis med väst, i 
i sammetskval. både
enf. o. randiga fr. 569:—
Kostymer i kamgarn fr. 498: —
Blazer både i sammet 0.
kamgarn fr. 369 : —
Skinnjackor, både korta
o. långa modeller fr. 298:—
Skinnpälsar fr. 7 8 5 —-
Trenchcoat flera färger
i poplin fr. 265:—
Trenchcoat i svart 
nappaskinn fr. 895: —
Sammetsjeans i flera 
färger och modeller fr. 169:—
Skjortor och tröjor i massor m. m.

I VÅR JEANSAVDELNING
finner Du de senaste modell- 
nyheterna från LEV IS , CHAD, 
OUI, LEADER m. fl. av mark
nadens just nu mest populära 
fabrikat.

VÄLKOMMEN IN så skall vi visa 
Dig, Du får gärna prova och ev. 
låna hem de plagg Du finner in
tressanta, utan något som helst 
s. k. köptvång.

•  URVAL
•  KVALITÉ
© SERVICE

161, TUU 113
HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

SOMMARMINNEN 
från årskurs 2 Kallmor a

Jag har varit i Norge och tältat och 
sett getter. Sen var vi och åt på en res
taurang.

Monica Enochsson

Jag har varit hos mormor^ och jag 
gjorde ingenting. Men jag har varit hos 
Johan och lekt.

Håkan West

Jag har åkt till Norge i sommar. Vi 
såg två renar. Och vi har sett Sveriges 
största Vattenfall.

Johan Borg

Jag har varit i Stockholm och hälsat 
på min storasyster, och vi var på restau
rang och åt kyckling.

Marie Östlund

I sommar var jag hos mormor och 
morfar i två veckor. Där fiskade vi 32 
abborrar och en brax. Sen badade vi för 
resten. Så åkte vi hem. På tåget lekte 
jag med en flicka, som hette Siv-Mari.

Åsa Jonsson

Vi har varit i våran sommarstuga och 
badat. Då såg vi en stor älgtjur i Emå- 
tjärn. Han höll på att inte komma upp, 
för det var så gyttjigt. Vi höll på att få 
ringa polisen. Men då kom han opp.

Berit Nyström

Jag åkte till en säter och skulle häm
ta min fina sten, som jag hittat. Fast 
då var den borta.

Mats Jakobsson

Jag har sett en racerbåt. Sen har jag 
badat i Skattungsjön.

Krister Bergfeldt

NÄR JAG BLEV RÄDD
I somras var jag på Gröna Lund. Jag 

hade jätteroligt. Men när jag skulle åka 
berg- och dalbana pirrade det i magen. 
Det var en kurva, som var så tvär, att 
vagnen stod på kant. När man tittade 
ner så såg man rakt ner i marken.

Pelle Eriksson, 
åk 3

★

Fotograf Marco Pluss, schweizare till 
börden, är bosatt och verksam i Stock
holm, där han har egen ateljé. Han är 
mycket intresserad av Orsa och har gjort 
en värdefull insats genom att i bildserier 
dokumentera arbets- och vardagsliv i vår 
bygd. Flera av dessa serier är införlivade 
i Orsa Bildarkivs samlingar. Vi är tack
samma för att Marco ställt bilder till 
tidningens förfogande. Omslagsbilden i 
detta och föregående nummer samt de i 
artikeln om Orsa Slöjdlag kommer från 
hans kamera.
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Hur 
Orsa Missionsförsamling 

växte fram av Karl Håkansson
I ” Den Inre Missionens Historia”  av 

E. J. Ekman kan man läsa följande: ” 1 
det minnesrika Dalarna har utkämpats 
en allvarlig kamp för andlig frigörelse. 
Liksom dess befolkning fordom reste sig 
mot politiskt förtryck och kämpade med 
kraft och uthållighet, så har ock mången 
af Dalarnas kraftiga talk under detta år
hundrade kämpat en allvarlig lidandes- 
kamp för den himmelske konungens sak 
samt gjort en icke ringa insats för häf- 
vandet av det bekanta konventikelplaka- 
tet ”

Det andliga mörkret var stort även i 
Dalarna under första delen av 1800-talet. 
Men i mitten av det århundradet begyn- 
te evangelii ljus bryta fram med kraft. 
Många blev då vunna för Herren, i syn
nerhet i Orsa, Mora och Älvdalen. 
Människor började fråga likt fångvakta
ren i Filippi fängelse: ” Vad skall jag 
göra för att bli frälst?”  Det märkliga 
med denna rörelse var, att det inte be
hövdes några mänskliga redskap som 
upphov till rörelsen. Det uppstod hung
er efter Guds ord i människors hjärtan. 
Denna hunger spred sig som en eld från 
trakt till trakt utan påverkan av någon 
ledande personlighet. Vid denna längtan 
efter andliga ting gick man tillsammans 
och läste Luthers skrifter och en del 
andra skrifter. Kronobetjäningen och 
många fientligt sinnade präster sökte 
dock få slut på dessa sammankomster 
genom att tillämpa 1726 års lag mot s. k. 
konventiklar. Fängelse och böter använ
des så mot människor, som läste Bibeln

Kjolar och blusar 
till fest och vardags
Stor sortering i klänningar och 
strumpbyxor

D A H LS EFTR .
Tel. 40191

och Luthers skrifter. Ett förnedrande 
syndaliv fick man leva men inte läsa 
Bibeln och Luther. Många dömdes till 
fängelse på vatten och bröd.

Det var i Orsatrakten som förföljelsen 
var svårast. Eftersom Orsa var centrum 
för den religiösa rörelsen, som gick fram 
i Övre Dalarna, kom den att kallas 
” orsaläseriet” . Väckelsen, som gick fram 
i Orsa med omnejd, var naturligtvis ett 
led i den väckelse, som gick fram över 
hela landet på 1800-talet. Den stod un
der inflytande av liknande rörelser på 
andra håll. Redan 1842, samma år som 
den engelske metodistpastorn George 
Scott måste fly ur landet, började kon
ventiklar hållas i Orsa.

Orsa Missionsförsamling har naturligt
vis sina rötter i ” orsaläseriet” . Om detta 
har det skrivits mycket. Ändå är jag in
te riktigt säker på att alla orsabor så in
gående känner till, vad det handlar om. 
I varje fall gör nog inte det yngre släk
tet det. Det hör dock inte hemma i 
denna artikel och skulle kräva alltför 
stort utrymme. Därför utelämnar jag det.

De flesta av ” orsaläsarna”  slöt sig 
till baptisterna. Men det fanns en stor 
grupp troende, som stod utanför baptist
församlingen. Dessa kände sig säkerligen 
ganska hemlösa. De var ” lika får, som 
icke har någon herde” . De trivdes inte 
vare sig i sockenkyrkan eller bland bap
tisterna. Det är ganska förståeligt efter 
de strider, som hade varit. En naturlig 
följd därav blev, att de så småningom 
slöt sig samman. Så uppkom den mis
sionsförening, varur Orsa Missionsför
samling växt fram.

När prästmannen Hans Jakob Lund
borg kom till Orsa som pastorsadjunkt 
och vice pastor hade en stor del av ” orsa
läsarna” övergått till baptismen. De hade 
varit hans vänner, men nu kom han att 
stå i motsatsförhållande till dem. Det 
behöver inte betyda, att de blev ovänner. 
De var säkerligen fortfarande goda vän
ner, men de hade inte samma uppfatt
ning i dopfrågan. Dessutom var det nu 
mera angeläget, att de som inte hade 
något andligt hem fick stöd. Lundborg 
kom alltså att ge sitt stöd åt dem, som 
inte hade övergått till baptismen och 
tog sig an dem. Redan 1859— 60 sam
lade han kvinnor i en syförening. I 100- 
årsberättelsen för Orsa Missionsförsam

ling står: ” Om det är denna arbetsför
ening, som utgör stommen till Orsa Mis
sionsförening, som bildades 1866, vet 
man inte, men det är ganska troligt.”  
Då Lundborg var iniativtagare till Evan
geliska Fosterlandsstiftelsens bildande, 
var det ju helt naturligt, att han ville 
få till stånd en missionsförning även i 
Orsa. Utöver hela vårt land bildades mis
sionsföreningar som följd av den väckel
se, som hade gått fram. Deras främsta 
uppgift var att stödja den yttre missio
nen. På goda grunder kan vi alltså dra
ga den slutsatsen, att den omnämnda 
syföreningen var ett led i de förberedel
ser, som ledde fram till bildandet av den 
missionsförening, som fick namnet Orsa 
Lutherska Missionsförening. Detta sked
de 1866.

Evangeliska F osterlandsstif telsen ( E- 
FS) sände ut kolportörer, som höll möten 
och spred kristen litteratur. Det finns 
uppgifter om att Orsa hade besök av så
dana kolportörer. Under en följd av år 
kallade man en sådan predikant för en 
längre tid. En gång varade ett sådant 
predikantbsök ända upp till 90 dagar. 
Några intressanta uppgifter ur brev lå
ter vi komma med här. En EFS:s kol- 
portör, Jon Jonsson, Mora, meddelar i 
ett brev, daterat den 9/2 1861, att han 
rest från Mora efter att förut ha verkat 
i Orsa. ” 1 denna sockens finnmark ver
kade Herren kraftigt. Andens vind susa
de i skogarna och en missionsförening 
bildades. Kvinnorna ville arbeta, och 
karlarna gick på jakt. Folket kom på 
skidor. . . . för att höra Ordet.”  Av bre
vet framgår, att man kommit långväga 
ifrån, över två mil. Det är således tyd
ligt, att det här också var fråga om nå
got slags syförening. En annan kolportör, 
Anders Hansson, Bjursås, omnämner i 
brev, skrivet den 23/1 1866, att han ver
kat i Orsa. Den 25/4 1866 berättar han, 
att han besökt Orsa finnmark, men att 
han på grund av mycket snö inte kunde
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hålla till där utan måste hålla sig efter 
landsvägen. Den 5/6 1866 skriver samme 
kolportör, att han på enträgen begäran 
av några vänner var i Orsa. Den 17/6 
1866 nämner han vårresan, men att han 
inte behövde ha någon ersättning för 
den tiden, ” eftersom vänner i Orsa skänk
te honom något” . Breven är skrivna 
vid redovisning till EFS. Dessa brev get 
ytterligare bevis för, att det fanns mis
sionsvänner i Orsa vid den tiden, som 
hade anknytning till Evangeliska Foster
landsstiftelsen.

Det finns inga protokoll från Orsa 
Missionsförsamlings första tid. Det första 
protokollet är daterat den 27 januari 
1889. En elittrupp i föreningen var då 
samlad i Skattungbyn. Man ville få mera 
fart på verksamheten. Vid det första 
valdes en styrelse bestående av elva per
soner: Agdur E. Persson, Stackmora
(ordf.), Anders Hansson, Kallmora (vice 
ordf. och kassör), C.F. Pettersson, Skatt
ungbyn (sekr.), E.A. Lundberg, Jemt 
Hans Hansson och Bertas A. Persson, 
Oljonsbyn, Lillpers A. Persson, Born, 
Talu A. Andersson, Stackmora, Bengts 
E. Andersson och Mats E. Andersson, 
Skattungbyn samt E. Källberg Kallmora.

Utom denna första styrelse bör vi kan
ske nämna en andra grupp av förgrunds
gestalter, som under åren antingen varit 
styrelseledamöter eller haft andra upp
drag i ledningen för föreningen i dess 
begynnelse: K.F. Knorring, Heden, Lo
var Olof Olsson, Skattungbyn, J.M. Hed
ström, Nissa E. Ersson, Jonas Stabi, Ul- 
jons Hans Larsson och Ångmans E. 
Persson, Stackmora, Haga O. Samuels
son, Oljonsbyn, P.W. Nordlund och 
Erkapers E. Eriksson, Kallmora, samt 
Hans Ulander, Stackmora.

Om det nu inte finns protokoll från 
begynnelsen, så finns det däremot en

Orsa Trafikskola
—  Inge Nyman —

Tel. 406 85, Orsa
Teori tisdagar kl 19 

Kyrkogatan 21

kassabok från den 1 november 1866. 
Där finns många intressanta meddelan
den. Bl. a. kan man utläsa, att det fanns 
syföreningar runt om i socknen, såsom 
i Hansjö, Rosentorp, Kvarnberg, Skatt
ungbyn, Kallmora, Åberga, Nederberga, 
Mickelvål, Stackmora, Oljonsbyn och 
Kyrkbyn. Alla dessa syföreningar drevs 
alltså av Orsa Lutherska Missionsför
ening. Ändå är inte alla nämnda.

Det är lätt att förstå, att också of
fentliga möten förekom på detta tidiga 
stadium. Troligen var verksamheten gan
ska livaktig under föreningens första tid. 
LTr folkskollärare Alb. Johanssons an
teckningar citerar vi från ” Hur Mamsell 
Lottas stuga blev Orsa Misisonskyrka” : 
” Nils Olsson bodde en tid på Born i 
Orsa och kallades av folket Svavelpredi
kanten. Med sin bokväska gick han från 
ort till ort. Mest såldes Bibeln samt Ro- 
senius’ skrifter. År 1864 kom folkskol
lärare Reinhold Grape till Orsa som lä
rare och klockare. Nitisk för Herrens 
sak, blev han snart ledare för några ny
vaknade missionsvänner, bland vilka 
nämnas Mårds Per Persosn, Forsmans 
Anders, Lillpers Anders, Lorns Anna, 
Hassis Anna, Klockar Margit samt Grev 
And. Anderssons hustru. Ofta blev det 
samling hos Grevens. Utmärkande för 
kolportörernas förkunnelse var kravet på 
verklig omvändelse och sedligt allvar 
samt frimodig bekännelse till Kristus. 
Gripna av ordet sjöngo deltagarna ut 
sin sorg, sin glädje, sin tro och sitt hopp 
i sångerna: ” Klippa, du som brast” , 
” Öppet står Jesu förbarmande hjärta” 
m. fl. Men vilken trängsel! Och hur man 
svettades därinne!

Det blev tal och beslut om bönhus
bygge. Tomt köptes, Virke kördes fram, 
många skänkte stockar, huset timrades 
och kom under tak. Olika tankar växte

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
M ORA, tel. 10000

Pastor Karl Håkansson

fram om verksamheten. Hopen delades. 
De flesta vännerna övergingo till Ans- 
gariiföreningen och byggde färdigt hu
set. Senare byggde de om detsamma.” 
Den omnämnde Nils Olsson var anställd 
av Österdalarnas missionsförening, som 
senare uppgick i Dalarnas Ansgariiför- 
ening. V i fortsätter att citera från ” Hur 
Mamsell Lottas stuga blev Orsa Mis
sionskyrka” : ” Det bygge, som Alb. Jo
hansson här omnämnde, kan ej vara 
något annat än det missionshus, som 
byggdes 1879 på nuvarande Missions
kyrkans tomt. Av bevarade lagfartspro- 
tokoll framgår emellertid, att de troende 
vännerna i Orsa förfogat över en lokal i 
Kyrkbyn ännu tidigare. Den 20 oktober 
1869 inköpte nämligen Orsa Luther
ska Missionsförening den s.k. Lorents- 
gården i Kyrkbyn med därå befintliga 
åbyggnader. Köpesumman var 500 kr. 
Säljare voro Ors Hans Hansson och hans 
hustru Maria, född Wesström. Köpebre- 
vet är bevittnat av de förut nämnda 
missionsvännerna Forsmans Anders An
dersson och Mårds Per Persson.

Här inställer sig emellertid ett par 
svårlösta frågor. Alla äldre orosabor med 
något som helst minne av Kyrkbyn före 
storskiftet (före 1878) är ense om att 
läsarfolket inköpte en stuga, som allmänt 
gick under benämningen ” Mamsell Lot
tas stuga” . Varför säger då köpekontrak
tet, att det var den s.k. Lorensgården, 
och hur kan köpet vara undertecknat 
av Ors Hans Hansson och hans hustru? 
Den första gåtan väntar ännu på sin 
lösning. Att det fanns mer än en Lorens- 
gård i Kyrkbyn är man på det klara 
med, men att Mamsell Lottas stuga 
också kallades så, är det ingen som på
minner sig.

Till lösningen av den senare har Orsa 
gamla kyrkböcker hjälpt oss. Där finner 
vi nämligen att Ors Hans Hansson, en 
bonde i Trunna, som en nära anhörig 
räknat just förutnämnda Mamsell Lotta. 
Under anteckningarna om Ors Hans 
Hanssons familj står nämligen följande: 

Forts, å sid. 14.

\CA masen
m itt  i O R S A

V i tar em ot 
beställningar 
på smörgås
tårtor -  gärna 
någon dag i 
förväg.
Telefon 400 25
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Orsa Skattunge Hembygdsförening, 
som bildades redan år 1910, har under 
åren svarat för åtskilliga aktiviteter. 
Hembygdsgården i Trunna och fäbod
reservatet Skräddar Djurberga bär vittne 
om ett föredömligt arbete för att bevara 
förfädernas byggnader och ting. Spel
manslaget, folkdansgillet och Ossmolslag 
arbetar var för sig flitigt för att föra 
traditionerna vidare vad gäller låtar, 
dans och dialekt. I  skoltidningen har ti
digare berättats omv de tre sistnämnda 
sektionerna av hembygdsföreningens verk
samhet. Nu har turen kommit till det 
senaste tillskottet, Orsa Slöjdlag, och vi 
har bett dess ordförande Greta Jakobs
son att presentera slöjdarna.

T maj månad 1972 lämnades en skri
velse till Orsa Skattunge Hembygdsfö
rening (O SH ), undertecknad av sjutton 
personer med Klockar Anna Persson som 
första namn. Skrivelsen gick ut på, att 
ett offentligt möte skulle utlysas, varvid 
en slöjdförening skulle bildas. Den nya 
föreningen skulle få verka med egen 
styrelse såsom en sektion inom hem
bygdsföreningen och ansvara för att soc
kendräkten och den ortstypiska slöjden 
skulle bevaras i traditionen. Vidare skul
le föreningen vara en samordnande länk 
mellan slöjdutövare och intresserade 
konsumenter.

En slöjdförening hade funnits inom 
OSH, men den hade under och efter 
kristiden på 40-talet fört en tynande 
tillvaro. Klockar Anna, hembygdsgår
dens föreståndare, hade dock själv ver
kat för ett omfattande slöjdarbete. 
Främst på hennes önskelista stod en väv- 
stuga. Hon hade för resten vid slöjd
stugans tillkomst ivrat för att den helt 
skulle få användas för just slöjd.

Nåväl. OSH ställde sig mycket väl
villiga till tanken på slöjdföreningens 
återbildande. Mötet utlystes med hem- 
slöjdskonsulent Liv Trotzig som före
läsare. Intresset visade sig vara stort: ett 
80-tal personer deltog i mötet. En inte- 
rimstyrelse valdes med uppgift att arbeta 
vidare för saken.

Den 31 jan 1973 bildades så ” Orsa 
Slöjdlag” . I den första styrelsen ingick 
Klockar Anna Persson, Brita Bjarling, 
Inga Andersson, Wivan Åberg, Karin 
Spiris och undertecknad.

Föreningens första uppgift blev att 
organisera vävstugan och skaffa material 
till den. OSH hade ställt i ordning en 
lokal i slöjdstugans källare och också

gett ett lån för inköp av vävstolar mm. 
En annan viktig uppgift blev att så fort 
som möjligt skapa kontakt med intresse
rade, så att verksamheten kunde komma 
i gång.

I april hölls en offentlig slöjdafton. 
” Den ortstypiska slöjden” var huvudte
mat. OSHrs samlingar ställdes ut, och 
Liv Trotzig höll ett intressant föredrag. 
Man drack kaffe, diskuterade och triv
des. Det var inget fel på intresset. När
mare hundra personer hade samlats.

Det stod inte på, förrän de uppsatta 
vävarna var upptingade, och dagligen 
besökte någon vävstugan för att sitta 
vid en väv. Magd- och kjoltyg, löpare, 
duk och ” oessl”  i treskafts rosengång var 
de första vävarna. Slöjdlaget skaffade 
information om andra vävstugors sköt
sel och beslutade, att var och en skulle 
få väva till nästan självkostnadspris. Man 
turades om att sätta upp och ansvara 
för de olika vävarna. En ringa ersättning 
gick till den, som vid varje tillfälle hade 
detta ansvar. Så fungerar alltjämt väv
stugan, och den visar sig vara till mångas 
glädje och trivsel.

Slöjdlaget tog jämsides med vävstugan 
itu med en serie arbetsaftnar, som fort
farande fungerar väldigt bra. Man sam
las kring ett särskilt arbete, en viss tek
nik, som kanske ligger i fara att glöm
mas bort, t. ex. orsastickning, där man 
stickar med två trådar i vackra och in

vecklade mönster. Några kunniga på om
rådet tillkallas, i det här fallet Kerstin 
Thalin, Karin Persson, Kerstin Masser, 
Anna Grindal och Klockar Anna. Man 
sitter tillsammans och lär ut och lär sig, 
som man gjort sedan urminnes tider i 
det gamla självhushållet. Detta skapar 
en fri och otvungen trevnad och intres
segemenskap. Andra saker, som tagits 
upp vid arbetsaftnarna, har t. ex. varit 
halmarbeten och sömnad av huvudbo
nader till orsadräkten. Johanna Thuneld 
i Skattungbyn är en skicklig slöjdare och 
kunde lära ut mycket om halmarbetets 
knepiga konst. Ingrid Dahl i Slättberg, 
välkänd och skicklig brodös av orsadräk
ten, har svarat för att många genom ar- 
betsaftarna fått huvudbonader till sina 
dräkter .

Inom Orsa verkar ju studieförbunden, 
och de flesta av dem har kurser i olika 
slöjdarter. Nu ska inte någon tro, att Or
sa Slöjdlag vill konkurera med dessa. 
Det är tvärtom så, att slöjdlaget är be
roende och betjänt av studieförbundens 
verksamhet. I studiecirklarna kan de 
skickliga handledarna få ekonomisk er
sättning, vilket inte slöjdlaget kan åstad
komma. Å andra sidan kan slöjdlaget va
ra ett viktigt komplement till studieför
bunden på så sätt, att där kan tas upp 
vissa former av slöjd, som saknar kurs
planer. Slöjdlaget kan också stimulera 
studieförbunden att införa nya kurser

Från slöjddagen 1975: Kerstin Thalin visar tvåändstickning och Kerstin Masser 
väver band.
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inom den ortstypiska slöjden. Så har 
t.ex. en kurs i hantering och spinning av 
ull anordnats vintern 1975 —  76 med 
Anna Hedberg i Skattungbyn som ledare. 
Deltagarna i denna kurs kunde hämtas 
direkt från slöjdlaget.

Hur verkar då slöjdlaget för att sam
manföra slöjdare och intresserade kon
sumenter? Detta har hittills skett på de 
s. k. slöjddagarna. Den första hölls som
maren 1974. Då hade Klockar Anna 
Persson lämnat oss. Hon fick sålunda 
inte uppleva den dag hon så ivrat för.

Till den första slöjddagen hade fem
tiotalet medverkande ställt upp. Slöjd 
i olika former demonstrerades: bandväv
ning, fyrflätning, stickning, knyppling, 
beredning av ull och lin, vävning, växt- 
färgning, slipstenshuggning, tillverkning 
av kvastar och treggar m m. En skärmut
ställning sammanställd av Kaisa Bäck
lund visade textilier ur samlingarna, var
vade med nytillverkade saker. Spel- 
mansmusik, folkdans, högtidstal och 
dräktparad ingick också i programmet. 
Dagen var lyckad och välbesökt, och 
slöjdlaget hade skaffat sig en erfarenhet 
att bygga vidare på.

De följande slöjddagarna, som hållits 
sommar- och juletid, har ökats ut till 
sitt innehåll. Slöjdare i byar och stugor 
har inbjudits att försälja sina alster —• 
utan att slöjdlaget skaffat sig förtjänst 
därpå. Det har visat sig, att förfarings
sättet varit lyckat, då slöjdarna fått säl
ja allt samtidigt som kunderna glatt sig 
åt låga. priser och goda varor. Direkt
kontakten slöjdare —  åskådare och kund 
är ju också av stort gemenskapsvärde.

Dräktparaden, som gett saklig infor
mation och på samma gång varit trev
lig underhållning, har starkt bidragit till 
intresset omkring dräktskicket i Orsa.

Allt fler intresserade har sökt sig tili 
hembygdsgården varje gång slöjddagar

Växtfärgat ullgarn är skönt att ta på.

anordnats, och sommarens evenemang 
lockade en riktig storpublik. Det är gi
vetvis glädjande för slöjdlaget, att dess 
arbete mötts så positivt och att det 
tycks fylla en funktion. En fortsättning 
av slöjddagarna är därför självklar.

Hur klarar sig då slöjdlaget ekono
miskt? Under senare år har kommunalt 
bidrag erhållits genom kulturnämnden. 
En liten medlemsavgift på fem kronor 
tas ut av hundratalet medlemmar. Dessa 
pengar tillsammans med de, som kommer 
in från kaffe- och lotteriförsäljning, an
vänds till redskap, material, lokal och 
annonsering.

För övrigt grundar sig arbetet helt 
och hållet på frivilliga insatser. Det är 
i detta sammanhang en upplevelse att 
få vara med i detta arbete, där alla 
ställer upp generöst och beredvilligt för 
en gemensam sak.

Vad vill slöjdlaget för framtiden? 
Fortfarande är den viktigaste hörn

stenen att verka för det ortstypiska slöj
den och att skapa kontakt mellan slöj
dare och konsumenter. Därtill vill vi 
komma i kontakt med flera slöjdare av 
olika kategorier, särskilt inom den s. k. 
hårda slöjden, trä metall, lera, sten osv. 
Den mjuka slöjden är förstås liktydigt 
med textilslöjd. Vi vet att det finns ett 
stort kunnande och en levande skapar
glädje bland slöjdare i Orsa. Detta kun
nande och denna anda är väl värda att 
manifestera och föra vidare till kom
mande generationer.

Greta Jakobsson
Foto: Marco Pluss

Vårterminen 1977
startar följande kurser vid

Orsa gymnasieskola
Kodnr Kurs

10235 Hemteknisk kurs, allmän, 1 termin 

10243 Hem teknisk kurs, textil variant, 1 termin .

Ansökan på särskild blankett skall vara 
Intagningsnämnden i Mora gy-region, 
Fack, 792 01 MORA, tillhanda senast 
den 15 oktober.

Kurserna börjar den 10 januari 1977 kl 08.50

Välkommen med din ansökan!

Blanketter, prospekt och övriga upplys
ningar om kurserna erhålles genom Orsa 
gymnasieskola, tfn 0250 - 402 72, 404 60
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Orsa gymnasieskola -  
Orsa vuxengymnasium 

läsåret 1976/ 1977 av Rune Sahlin
Egentligen började vårt läsår redan 

i början av juli månad. Vi började då 
två knuttimringskurser, vilka sedan fick 
inte mindre än tre efterföljare under 
sommaren. Samtliga kurser omfattade 
3 veckor. Våra kursdeltagare kom från 
många län i vårt land och förenade till
sammans med familjen en kurssemester 
i Orsa. Vår knuttimringsverksamhet bör
jar nu få sådan storlek, att man snart 
kan tala om kurser året om. Vår duk
tiga lärare Pelle Berg är snart heltidsan
ställd.

Rent administrativt och planerings- 
mässigt har det varit en jobbig sommar. 
Vår skola börjar nu få sådan omfattning 
att viss lokalbrist börjar skymta. Detta 
hänger samman med att vuxengymnasiet 
ökar år från år. Orsa har den största 
vuxenutbildningen i hela landet, om 

man räknar efter kommunens invånaran
tal. Men även utan denna jämförelse 
har vi en omfattning, som i reella siffror 
ligger bland de högsta i länet. Detta är 
helt naturligt både roligt och stimule
rande.

Den 18 augusti hade vi upprop på 
gymnasieskolan. Vi hade glädjen att häl
sa ca 60 elever välkomna till vår skola. 
Denna siffra är något mindre än förra å- 
ret, vilket hänger samman med att antalet 
16-åringar i Orsa har minskat. Fortfar
ande är dock gymnasieskolan intakt med 1 
klass verkstadsmekaniker, 1 klass for
donsmekaniker och 3 klasser på den 
hemtekniska skolan.

Uppropen på vuxengymnasiet började 
den 19 augusti och var utlagt på flera 
dagar. Ca 130 vuxna kursdeltagare hade 
vi nöjet hälsa välkomna till våra hel- 
tidskurser. Rekordet slogs av grundskole
utbildningen, som samlat inte mindre än 
ca 40 deltagare. Förutom denna utbild
ning började även social och ekonomisk 
linje, kontorsteknisk kurs, textilkunskap 
vävning och vår handikapputbildning, 
som numera omfattar såväl grundskole- 
kurser som hemslöjdskurser.

Lokalmässigt kan vi fortfarande sam
la alla våra kurser under ett tak. Undan
tag är textilkurs, vävning, som pågår i 
den av kommunen hyrda lokalen ovanpå 
Svenska Handelsbanken. Hemslöjdsutbil- 
dningen kan genomföras tack vare den 
av Orsa IF inhyrda lokalen. I övrigt är 
alla våra utrymmen tagna i anspråk och 
läsårets omfattning är utan tvekan maxi
mum av vad skolan lokalmässigt orkar 
med.

Vi hoppas dock, att den anda av sam-

Simtävling
Fredagen den 27 aug. genomfördes de 

traditionella simtävlingarna för skolorna 
i Orsa.

I år hade vi för första gången delta
gare även från högstadiet. Tyvärr besan
nades även i år den gamla sanningen, 
att deltagarantalet blir mindre ju högre 
upp i klasserna man kommer. Kan vi 
på något sätt ändra den trenden?

Ett vackert väder, 139 startande och 
många bra resultat ger i alla fall en 
lyckad tävling som slutsummering.

RESULTAT
Åk 1 flickor, 34 m
1. Kristina Eldh St 56,5
2. Carina Tomth Tr 1.05,7

Åk 2 pojkar, 34 m
1. Christer Holm Di 47,0
2. Olle Gunnars Di 47,5

Åk 2 flickor, 34 m
1. Eva Marie Andersson Di 37,2
2. Margareta Ejnarsson Ky 44,3
3. Marianne Broberg Ky 47,0

Åk 3 pojkar 34 m
1. Christer Sjööns Di 32,2
2. Ulf Eriksson Ky 33,5
3. Jörgen Storm Ky 37,0

Åk 3 flickor 34 m
1. Christine Hellberg Ky 34,6
2. Malin Löfqvist Ky 36.3
3. Inger Jonsson Ky 37,5

Åk 4 pojkar 50 m bröstsim
1. Anders Pallin Ky 58,4

förstånd, familjär undervisningsdemo- 
krati och samarbete, som sedan länge 
kännetecknat vår skola inte på något sätt 
skall bli lidande av det stora deltagaran
talet. Tvärtom är det vår förhoppning, 
att detta skall påverka vår skolanda på 
ett sådant sätt, att det både stimulerar 
och entusiasmerar oss alla.

Detta var några axplock från en skola 
som jag har en känsla av redan hunnit 
ett bra stycke på den väg som nu sig
naleras som framtidens skola. Nämligen 
integreringen mellan ungdomsskolan och 
vuxenutbildningen. Rune Sahlin

2. Jörgen Ek Ky 59,0
3. Anders Enmalm St 59,3

Åk 4 flickor 50 m bröstsim
1. Karin Jäderbrink Ky 55,8
2. Maria Wolmer Di 1.04,5
.3 Carina Skoglund Ky 1.08,8

Åk 5 pojkar 50 m bröstsim
1. Anders Hjalmarsson Ky 49,5
2. Peter Kratz Di 51,0
3. Kent Andersson Di 54,7

Åk 5 flickor 50 m bröstsim
1. Annika Bergström Ky 50,2
2. Kristina Jonsson Ky \ 50,7
3. Boel Andersson Di 54,4

Åk pojkar 50 m bröstsim
1. Mats Moraeus Di 48,7
2. Tomas Nilsson Ky 49,7
3. Roger Davidsson Ky 50,4

Åk 6 flickor 50 m bröstsim
1. Viveka Berg Ky 52,2
2. Anneli Nygårds Di 54,5
3. Anna Lång Ky 56,5

Åk 7 pojkar 100 m bröstsim
1. Mikael Köhler 1.31,6
2. Lars Moraeus 1.41,5
3. Magnus Östberg 1.44,2

Åk 4 flickor 50 m frisim
1. Karin Jäderbrink Ky 48,1
2. Eva Hielle Ky 1.03,7

Åk 4 pojkar 50 m frisim
1. Mats Forsberg Ky 50,1
2. Fredrik Lörvall Di 50,8
3. Stefan Andersson Di 53,0

Åk 5 flickor 50 m frisim
1. Kristina Jonsson Ky 38,4
2. Annika Bergström Ky 41,4
3. Helena Jansson Ky 48,6

Åk 6 flickor 50 m frisim
1. Christina. Frisk Ky 38,5

Åk 6 pojkar 50 m frisim
1. Tomas Nilsson Ky 39,5
2. Torbjörn Södersten Di 41,4
3. Torgny Laggar Ky 43,6

Åk 9 flickor 100 m bröstsim
1. Kerstin Slottpers 2.01,5

Åk 7 pojkar 100 m frisim
1. Mikael Köhler 1.14,2
2. Lars Moraeus 1.23,3
3. Lars-Åke Edvardsson 1.36,4

Det är dags nu
att plantera till våren!
Vi har en bra sortering blomsterlökar, hyacinter, 
tulpaner, narcisser, påskliljor, krokus m. m.

A. Levenius Blommor i Orsa AB
Telefon 400 92

interflora
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Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31

Extra!
Specialerbjudande

Vaxdukar
Bredd 138 cm

Kr 23:50

Orsa, tel. 401 55

Tvätt, Kyl, Frys, Disk, 
Spisar, Manglar

Egen serviceverkstad 

Lagerföres av

Järnbirger AB
Orsa, tel. 409 00

Musikskolan
MUSIKBELÖNINGAR

Vid vårterminens musikavslutning er
höll följande elever musikdiplom av tred
je graden efter att ha deltagit i instru
mentalundervisningen i fem år:

208 Åsa Kalleberg
209 Ulla-Britt Nylén
210 Laila Pettersson
211 Lars-Erik Bäcker
212 Staffan Hellenberg
213 Inga-Britt Pettersson
214 Ingela Larsson

Orsa skoltidnings premium till elev i 
årskurs 9, som visat särskilt stort intresse, 
utdelades till cellisten och pianisten 
Anna-Karin Klockar.

MUSIKDIPLOM  1
Här följer den långa listan med ele

ver, som under förra vårterminen spela
de upp och klarade provet för det första 
diplomet i musikskolan. I den löpande 
numreringen, som använts sedan musik
skolans start, har den sista eleven i listan 
nummer 1599. Däri inräknas också in
flyttade elever, som undervisats i andra 
musikskolor.

Annika Överbring 
Anna-Lena Jacksson 
Helena Levenius 
Lena Albinsson 
Maria Fläck 
Madelen Hansson 
Anna Eriksson 
Mikael Olsson 
Marit Hasmats 
Stellan Tegner 
Mikael Forsman 
Marie Hansson 
Marita Öberg 
Katarina Johansson 
Mats Jönsson 
Anders Enmalm 
Anna-Karin Jemth 
Camilla Herman 
Lena Mångs 
Mikael Greef 
Åke Klarkvist 
Kerstin Johnsson 
Annika Bergström 
Solveig Sandvik 
Karl Magnus Liljeberg 
Christina Jonsson 
Annika Karlsson 
Hillevi Andersson 
Maria Jonsson 
Helena Jansson 
Maria Roos 
Kristina Jonsson 
Jonas Karner 
Lars-Ove Olsson 
Kenneth Holmström

Ove Sjödal
Annika Reen
Marie Bengtsson
Max Matslofva
Tomas Jansson
Kerstin Jönsson
Jörgen Henriksson
Lars Leksell
Anders Hjalmarsson
Marie Andersson
Lars Hansson
Roger Davidsson
Maria Andersson
Carina Vass
Hans Tomth
Klas Einarsson
Maria Pihl
Pia Eklind
Maria Kling
Annelie Norström
Annmari Döhlfors
Dan-Olov Sundberg
Krister Skoglund
Tomas Svensson
Christina Frisk
(Forts, följer i nästa nummer)

NYA LÄSÅRET
Anmälningarna till musikskolan läs

året 1976/77 visar klart, att fiolen åter
igen har kommit till heders. Antalet fiol
spelare på musikskolan har tidigare inte 
varit alltför stort, så man får nu glädja 
sig åt ökningen och hoppas den får be
stå.

Instrumentfördelningen redovisas i ne
danstående sammanställning och med 
fjolårets siffror inom parentes.

55 piano (54)
18 orgel (15)
36 violin (19)
58 gitarr (54)
12 tvärflöjt (5)
10 klarinett (10)
4 trumpet (3)
1 trumma (1)
0 cello (2)
1 bas (1)
1 altflöjt (1)

105 förb. blockflöjt (75)

Sammanlagda antalet anmälda elever 
i instrumentalklassen är alltså 196 och 
i den förberedande musikundervisningen 
105 elever. Därmed är vi uppe i en sum
ma på totalt 301 anmälda elever i mu
sikskolan. Till den förberedande musik
undervisningen på blockflöjt är som sy
nes betydligt fler elever anmälda än för
ra året. Förklaringen till detta är den, 
att eleverna fr. o. m. detta läsår har möj
lighet att få denna undervisning redan 
från början av årskurs 3. Intagningen 
till instrumentalkursen kommer att ske 
efter 2 terminer på samma sätt som tidi
gare.
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MIN HUND
Min hund heter Pia och hon är snäll. 

Hon äter inte så mycket. Hon äter bara 
ben och kött och köttbullar och glass. 
Hon ligger jämt i sängkammaren. På 
dagarna ligger hon i fåtöljen.

Helen Toregard, 
åk 2

EN N A TT I STALLET 
En mörk och blåsig höstnatt skulle 

Anna-Karin och jag sova nere i stallet 
hos Tage. Vi hade gått och planerat det 
nästan hela dan, så vi visste precis, vad 
vi skulle ta med oss. När klockan var om
kring 17.00 började vi packa. Jag tog 
med mig en sovsäck, en filt, en lykta och

något att äta. Anna-Karin tog med sig 
ungefär lika som jag. När vi kom ner 
dit, tog vi in hästarna och skötte dem. 
Anna-Karin skötte om Madame och hen
nes föl. Jag skötte om Anke och hennes 
föl, och till sammans skötte vi om Ti- 
mona. När vi hade gjort det, bäddade vi 
och gjorde iordning allting. Vi skulle 
inte ligga uppe på höskullen, utan vi 
skulle ligga på lite hö nere i stallet. När 
klockan var c:a 22.00 började det blåsa 
jättemycket. Det tjöt i knutarna. Då 
släckte vi lyktorna och låg helt tysta. 
Plötsligt skrek Anna-Karin till. En vit 
skepnad försvann i nattens mörker. Hon 
hade sett den fara förbi fönstret i stall
dörren. Vi blev jätterädda och sov näs
tan ingenting på hela natten. På mor
gonen när vi hade borstat, släppt ut 
hästarna och mockat, gick vi in till Be
rit. Hon sa, att hon hade hängt ut tvätt 
i går, men i morse när hon skulle ta in 
den, så fattades ett vitt lakan. Då för
stod vi, att det var lakanet, som hade 
blåst förbi i går, och att det var långt 
borta nu.

Anna Knäs, 
åk 6

I RUMÄNIEN
I somras var jag i Rumänien. Jag 

hade jätte-kul. Jag badade och gick på 
marknad. Vi hade fint väder i alla fall, 
och det var bra det. Sedan gick vi på 
rumänsk afton. Där dansade de olika 
danser från Rumänien. Vi åkte ut på en 
konstgjord sjö.

Pernilla Ståbis, 
åk 4

ORSA SKOLTIDNING

Ekipera med kvalité
jtuq.

• J  T E L . 4 0 0 2 1  O R S A

Villa-
och husägare!
Badrum, golv och parkett
Plast, kork och linoieum, 
läggning och slipning.
Heltäckande: Forshaga, 
Gammelstaden. Även av
passade.

Nääs Måleri
golvavd.
MORA, Köpmannagatan 4 
Tel. 0250/136 62

Aktiebolaget

Orsa Plattfabrik

□reiplattan

Överord? Inte alls. När jag valde 
spånskivor från Orsa Plattfabrik för 
huset fick jag ett material med många 
goda egenskaper. ORSA-PLATTAN 
är lätt att bearbeta med vanliga 
handverktyg, och uppsättningen går 
fint med hammare och spik. Den slä
ta ytan ger bra resultat för både mål
ning och tapetsering.
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När vi sitta i vår 
bänk . . .

Teckning: Katarina Särnblad, 
åk 2

Teckning: 

Magnus Johansson, 
åk 4
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ORSA KÄTTING
T elefon  420 20 

ORSA

Hos

Klockars
på marknaden 
och på ”byn” 
finner Du mas
sor av nyheter 
i byggsatser, 
bilar, dockor 
m. m.

Tel. 403 20

Ny tt- Nytt- Nytt- Ny tt

A N D E R S N ÄS
[Kl

É l m  C im
o o  \

Glasmästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas Sj- Fönsterglas 
Inramningar

MONSTER I HANSJÖ 
En kväll var jag på väg hem. Plöts

ligt hörde jag ett väldigt skrik från sko
gen, och ett monster kom fram. Jag blev 
väldigt rädd och började cykla. Men 
monstret följde med hela tiden och kom 
allt närmare och närmare. Plötsligt tog 
det tvär-stopp och jag flög över styret 
och ner i diket. Monstret kom efter. Då 
såg jag, att det var min bror, som skräm
de mig.

Peter Lindström, 
åk 5

FISKET
En vecka före sommarlovets slut åkte 

jag, pappa och syrran upp till morfar 
och mormor. Vi skulle vara där i 4 da
gar. De dagarna skulle vi fiska, så myc
ket vi kunde. Första dan gick det dåligt, 
men den andra dan gick vi ner till damm
luckorna 500 meter från huset. När vi 
kom dit kastade jag i draget. Napp, en 
ganska fin abborre. Så blev man stående 
där en timme. Fisk blev jag då inte utan. 
24 stycken fick jag. 2 dagar senare skulle

vi åka hem. Och fisken hade vi med oss 
hem förstås. På vägen hem åt jag godis 
som bara attan. När vi kom hem, skulle 
vi äta. Gissa vad vi fick? Kokt abborre. 
Mmm.

Jan Lestander, 
åk 4

ETT SKOGSTROLL
En gång för 3 år sen var vi och åkte 

båt. Vi skulle till en ö. På ön var det 
lugnt. När vi hade gått en bit, hörde 
jag nån, som tjöt. Jag gick dit. Där satt 
ett troll. Jag frågade, varför han grät. 
Jo, jag blir retad i trollskolan. Varför 
retar dom dej? Jo, därför att jag har 
en lång näsa. Om du följer mig, så kan
ske jag kan hjälpa dig. Så gick vi. När 
vi hade gått en bit, så sade han: — Vad 
heter du? Jag heter Ove. Jag heter Öltå. 
Vi gick ner till båten. Där var pappa. 
Öltä sa: Vem är det? Det är pappa. 
Vadå pappa? Ja, min far. Vi åkte över 
sjön och satte oss i bilen.

Ove Liljedahl, 
åk 3

Unna Er
ett BEKVÄMT och MODERNT Orsa Begravningsbyrå
BADRUM Tel. 400 78, 402 16
Kontakta

NILSONS VVS AB
0250 1 400 35

Ombesörjer allt i samband med dödsfall 
Ombud för Sv. Eldbeg.-föreningen och -kassan
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Teckning: Anna 

Eriksson, 
åk 5

Christer Bjöns, 
å k  5
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ETT SKOGSTROLL 
En gång berättade mormor om ett 

troll, som bodde här i närheten. Hon 
berättade också, att hon hade sett trollet. 
Jag tyckte, det var spännande att höra 
på, så jag bestämde mig för att leta 
efter det där trollet. Så kom dagen. Jag 
hade matsäck med mig, för jag skulle 
vara borta länge. När jag hade satt på 
mig skidorna stakade jag iväg. När jag 
hunnit knappt 2 km knakade det till i 
buskarna intill mig. Jag blev så rädd, 
så jag skidade på allt vad jag orkade. 
Jag stannade en bit längre bort Då såg 
jag något brun-grått sticka fram. När 
jag kom lite närmare såg jag att det 
bara var ett rådjur, som gnagde på bus
karna. Så jag stakade vidare. Snart blev 
jag hungrig, och jag satte mig för att 
äta. När jag var klar, tog jag en titt, 
så att inget skräp blev över, t.ex. en 
plastpåse eller någonting, men det var 
det inte. När jag hunnit en km till körde 
jag ena skidan under en stock. Jag ram
lade framåt och bröt benet, och då 
svimmade jag. En stund senare vaknade, 
jag till, men jag såg bara suddigt. Jag 
hade ett svagt minne av, att jag hade 
ramlat och brutit benet. Men jag var 
inte längre i snön. Jag låg i en grotta. 
Jag själv låg på en bädd av granris 
och längst upp en skinnfäll. Nu öppnade 
jag ögonen riktigt, och då såg jag, vad 
jag aldrig sett förut. Vid ett bord satt 
en hel trollfamilj, Trollemor, Trollefar, 
och 8 små trollebarn. Först blev jag 
lite rädd, men de såg så snälla ut. Jag 
låtsades sova hela tiden, men de hade 
nog märkt att jag tittat upp, för jag 
hörde, att de började viska och prata 
tyst. Sedan somnade jag. Efter en stund 
vaknade jag, och då stod hela trollfamil
jen runt mig och sängen, som jag låg 
i. Så sa trollemor: Hur mår du med ditt 
spjälade ben? Jag fick nästan inte fram ett 
ord utan sa bara b-br-bra. Sedan tittade 
jag lite försiktigt ner på benet ,som fak
tiskt var spjälat. Efter två dagar hade 
jag lärt känna trollfamiljen. Hela dagar
na lekte trollbarnen med mig. De hade 
kottar som kropp på ett djur sedan små, 
smala trästickor, som de stack in i kot
tarna. De skulle vara som ben. Efter 
en vecka var jag frisk i benet och kunde 
åka hem. Fast jag inte ville, måste jag

göra det. Sedan tog jag adjö. När jag 
hade kommit ungefär 300 m. från huset, 
såg jag flera polisbilar och många andra 
bilar där. När jag kom in i huset, var 
bara mamma, som satt där och grät. Då 
såg hon mig. Hon blev så glad och slog 
armarna runt om mig. Jag visste att 
polisen gick skallgång, men hon talade 
iallafall om det. Sedan berättade jag 
hela historien. Hon lovade att inte tala 
om det för någon, för det ville inte jag. 
Nu går jag ofta till trollfamiljen och 
hälsar på. Trollfamiljen som räddade 
mitt LIV.

Hans Sinders, 
åk 4

I SKÄRGÅRDEN
I somras var vi i skärgåden på en ö, 

som heter Alkläppen. V i hade fått ny 
båt, så vi kunde åka och handla. Det 
var ganska långt in till hamn. Det tog 
en och en halv timme att att åka in, 
men vi hade bara fyra hästkrafter och 
fem knop, så det tog lite tid. När vi kom 
ut till Alkläppen, så började vi att packa 
upp. Vi hade mycket last, så det var 
ganska drygt. När vi hade packat upp, 
gick vi runt och tittade. Sedan lade 
pappa och mamma nät, och jag och Åsa 
lade oss för att läsa. Sedan kom mamma 
och pappa och lade sig dom också. Efter 
en stund somnade vi.

Marit Lindberg, 
åk 4

NÄR JAG ÅKTE VATTENSKIDOR 
Det började med, att jag vaknade på 

morgonen. Jag hörde ett konstigt surran
de nere vid sjön. Jag skyndade att äta 
och att klä mig. Sedan åkte jag ner till 
sjön. Jag var där på fem sekunder. Då 
såg jag en båt och några killar, som åkte 
vattenskidor efter. Jag stod och tittade 
på i fem minuter. Då kom det en kille 
och frågade, om jag ville åka. Jag var 
lite tveksam, men sedan gav jag med

Ekipera med kvalité
tu j. Å a t e s o n s
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mig. Jag tog på mig ett par skidor och 
startade. Det gick inte lång tid, innan 
jag ramlade men upp igen på nolltid.

Sedan körde vi igen. Efter ett varv 
tappade jag skidan. Jag körde på en 
skida. På en bro stod det en kille, som 
slängde ner ett rep till mig. Jag klätt
rade upp och hoppade ner på andra 
sidan och fortsatte. Vi åkte mot bryggan. 
Vid bryggan hoppade jag av. Så fick 
någon annan åka istället för mig.

Nicklas Östberg, 
åk 6

Friskus
—  en sko just för Din fo t!

Finnpers Skoaffär
Tel. 402 32

För
hemmet. . .

Frysskåp, 
frysbox eller 
tvättmaskin?
r Luxor 
Radio ■ TVv._________ J

Vänd Er
med förtroende till

Holmbergs EL
Radio och TV AB 
Orsa
Tel. 401 50, bostad 402 03, 421 20

Åven i höst Bengtssons Begravningsbyrå
ekiperar ni era barn S B F

i Barngarderoben Tel. 418 40, bost. 443 66

Tel. 402 19 Ombesörjer allt inom branschen
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FILIP
Filip brummade igång dieseln och 

tryckte på gasen. 25 min. senare axade 
bilen femtio m med en rivstart, så. det 
tjöt i däcken.

Då sa hans morsa: Nöt inte på däcken 
så där! Du får inte göra svarta streck 
i snön, för då får du inte motion med 
att skotta snön, din slöfock.

Bo Käck, 
åk 6 B

MARKNADEN
O, vad jag har längtat till marknaden. 

Det är den näst bästa händelsen efter 
julen. Men nu är den äntligen här efter 
månaders väntan. Nu ska man äntligen 
få ha skoj. Jag ska åka varenda karu
sell. Karavanerna bara susar förbi fönst
ren. Ja, som sagt var. Nu är det mark
nad.

Mikael Hindrika, 
åk 4 a

Orsas
billigaste bensin?
Alltid ett fint köp att köra till Fina . . .

Frick &  Bergman
Tel. 406 96

Närbutik som är öppen när andra 
har stängt. . .

Fullständig bil
verkstad ■ Allt 
inom däckservice

Tvättmaskin som 
tvättar, vaxar 
och torkar bilen

Orsa Missionsförsaml. Forts. fr. sid. 6.

’Lotta (Mamsell) Arborelius, född 1794 
i Enåker, död 3 september 1869/

En närmare undersökning säger oss 
att Ors Hans Hanssons hustru var dotter 
till riksdagsmannen Didrik Wesström och 
hans maka Beata, född Arborelius, en 
syster till prosten Olof Arborelius. Enligt 
fru Anna Wesström (sondotter till Beata 
Arborelius) var Mamsell Lotta och Beata 
Arborelius kusiner. Tydligen har Ors 
Hans Hansson och hans hustru erhållit 
gården som gåva eller arv efter Mam
sell Lotta, men icke ansett sig behöva 
den, utan sålt den till Orsa Lutherska 
Missionsförening. Mamsell Lottas död

RÅDJUREN
När mamma och jag åkte upp till 

Hansjö, då såg vi tre rådjur som sprang 
över vägen.

Melker Jernberg, 
åk 2

NÅGONTING OM M IT T  SOM MAR
LO V

Vi har varit i Norrland och Lappland. 
Där var vi uppe på ett berg, som heter 
Galtispauda. När vi gick upp, gick vi 
igenom tunnlar av träd. Träden stod 
tätt, tätt intill varandra. Därefter gick 
vi förbi en fors. Sedan blev skogen gle
sare och träden kortare, och då gick vi 
lite saktare, för då gick det uppåt.

Efter en stund kom vi till en rastplats. 
Där åt vi. Sedan gick vi upp ovanför 
trädgränsen. När vi kom upp en bit, la 
vi oss och vilade. Det var jätteskönt. 
Sedan gick vi ner igen och fikade. 

Elisabet Bolin, 
åk 2

inträffade i september 1869, och den 20 
oktober samma år är köpebrevet under
tecknat.

Men var skall vi i dag söka efter den 
plats, där läsarfolket under tio års tid 
möttes i sorg och glädje kring Herrens 
ord? Tyvärr saknar de gamla lagfarts- 
handlingarna sådana beteckningar, som 
kan leda oss till en exakt punkt på en 
karta. Men genom att minnesförmågari 
ännu lever kvar hos en av Orsas äldsta, 
nämligen änkefru Anna Sjödén, född 
1862, kan vi dock komma ganska nära 
sanningen i frågan. Hon berättar att hon 
mycket väl minns Mamsell Lotta, och 
även att missionsföreningen köpte stu
gan. Så här lyder hennes skildring: Till
Mamsell Lotta var jag ofta in som barn, 
för vi åkte kälke utför sluttningen från 
hennes stuga och ner på lillån. Skal! jag 
tala om var stugan låg, så får vi gå. ut 
från Ularsgården. Den ligger än i dag 
där den alltid har legat. Bakom den 
bodde Balter Anna, en moster till mig. 
Det var bara en skräphög som skilde 
hennes stuga från Ularsgårn. Sen låg 
Mamsell Lottas stuga knut i knut med 
Balter Annas stuga. Alldeles bakom går
den, där Selma Olsson bor nu, står ett 
par pilträd kvar i backsluttningen. Dom 
två pilarna, och en asp, stod i sluttnin
gen mot Lillån på 1860-talet, och 3— 4 
meter ovanför dom träden låg Mamsell 
Lottas stuga.

Jag minns också, när det vart stor
skifte, och bönderna kom och rev ner 
stugan. Det var bara en liten stuga med 
två rum och ett litet kök. Dom körde 
iväg alltihop till Bondåkem, minns jag, 
och sen byggde dom ett missionshus där, 
på samma tomt som Missionskyrkan nu 
står.”

Det var pastor Emil Ejeby, som under 
sin tjänst i Orsa Missionsförsamling lyc
kades rädda denna beskrivning av för
samlingens första bönhus undan glöms
kan. Han fick den beskrivningen ” från 
en av dem som själv med sin fot beträtt 
dess nötta tiljor” .

Det är alltså tydligt, att Orsa Luthers
ka Missionsförening redan 1869 inköpte 
en fastighet, som skulle användas till 
missionshus. Tio år senare (1879) flyt
tades den till Missionskyrkans nuvarande 
plats. Det nya missionshuset byggdes 
mycket större än det gamla, men en 
del av den nya byggnaden består av 
Mamsell Lottas stuga. Trettio år senare 
byggdes missionshuset om och invigdes 
den 25 september 1910 under medverkan 
av bl. a. lektor P. P. Waldenström. Vid 
årsmötet den 8 januari 1911 ändrades 
namnet till Missionskyrkan. År 1953 
genomgick Missionskyrkan en större re
novering. År 1964 installerades oljeeld-

Bengtssons Blommor
t fOrsa, tel. 418 40 interflora

Krukväxter och snittblommor. Lökar för plantering.
Present- och blomsterförmedling.

'i;:' .

• y LÄNSSPAiBANKEN
3 ' -___t—*. DALARNA

—  H E M M A B A N K E N
NITTIO KONTOR RUNT OM 1 DALARNA
ORSA tel. 40 2  66. Exp.-tider månd.-fred. 9 .3 0 -1 5 .O O , torsd. även 15.oo-18.oo
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ning, och dessutom målades kyrkan ut
vändigt. Vi skall inte uppehålla oss läng
re vid själva byggnaden. Vi vill bara 
nämna, att församlingen har en utpost 
i Stackmora. Alltsedan 1870-talet har 
den andliga verksamheten haft ett starkt 
fäste i Stackmora. En rik söndagsskol- 
och juniorverksamhet har bedrivits där. 
Behovet av cn gudstjänstlokal där var 
stor på 1920-talet. Det första samman
trädet, då lokalfrågan dryftades, hölls 
hos gudsmannen Agdur Erik Persson på 
hösten 1924. Var skulle lokalen place
ras? Makarna A. Nöjd skänkte då tomt. 
Hösten 1925 invigdes lilla salen, och vå
ren 1926 inreddes och invigdes stora sa
len. Invigningen förrättades av distrikts- 
föreståndare A. Årman. Kanske vi på tal 
om fastigheter också skall nämna, att 
församlingen inköpte till pastorsbostad 
” Solliden”  1924. Den bostaden såldes 
igen 1951. Men den finns ännu kvar i 
Berget med sin vackra utsikt. Sedan 1959 
äger församlingen en vacker och trivsam 
pastorsbostad på Borbosgatan 7.

Det är tydligt, att nya vindar började 
blåsa i slutet av 1800-talet. År 1889 
lämnade en del medlemmar föreningen, 
och den fick en mer frikyrklig prägel. 
De som lämnade föreningen hade en mer 
” kyrklig”  orientering. Kontakten knöts 
nu fastare med Dalarnas Ansgariiföre- 
ning, vilken bildades samma år som 
Svenska Missionsförbundet, nämligen

ffVSi

Osar det svavel?
Hårda ord gör ingen gammal villa
panna bättre. Satsa på en ny i stäl
let! Våra svenska kvalitetspannor 
är bränslesnåla, lättskötta, driftsäk- 
ra och prisbilliga. Rumsvärmen 
sköts helt automatiskt. V i kan villa
värme. Rådgör med oss!

1  wesströms ws
Orsa, tel. 0250/409 25 växel

1878. Trots detta var föreningen fort
farande ansluten till EFS. Frågan om 
anslutning till SMF upptogs 1896. Då 
ansåg man sig inte mogen för detta steg. 
Men redan den 2 maj 1897 var mog
nadsprocessen färdig, och föreningen be
slutade enhälligt att söka anslutning till 
Svenska Missionsförbundet (SM F). Nam
net ändrades dock inte från Orsa Lut
herska Missionsförening till Orsa Mis
sionsförsamling förrän 1930.

Söndagsskola började församlingen ti
digt. Redan 1875 omnämnes nio söndags
skolor. Troligen förekom söndagsskol- 
verksamheten ännu tidigare. Många är 
de, som genom denna undervisning ge
nom åren har fått sina första andliga 
intryck.

Ungdomsverksamhet har bedrivits se
dan 1904. Då bildades ungdomsförening
en Syskonringen. Redan 1905 övertog 
ungdomsföreningen söndagsskolverksam- 
heten och bar det ekonomiska ansvaret 
för den ända till år 1936. Då övertog 
församlingen det ansvaret. Men vid års
mötet 1975 beslutade SMU att erbjuda 
församlingen att återigen övertaga det 
ekonomiska ansvaret för söndagsskolan. 
En av ungdomsföreningens första upp
gifter var att anskaffa en orgel till mis
sionshuset. Det lyckades den så bra med, 
att den orgeln ännu användes.

Juniorföreningen bildades 1918. För
samlingens dåvarande pastor Ernst Jo
hansson blev den förste ledaren. Ung
domsverksamhetens former har växlat un
der åren. Redan på 1920-talet fanns en 
scoutkår en kort tid. Men det var först 
30 år senare det blev mera fart på denna 
form av verksamhet. För ungdomsverk
samheten under sommaren inköptes 1947 
en liten fastighet i Sandhed. Denna 
iordningställdes och drivs som ungdoms
gård på somrarna.

Som vi har sett betydde syföreningar
na mycket från början i församlingens 
historia. Denna verksamhet lever alltjämt 
kvar och har fortfarande sin stora be
tydelse.

Våra andliga fäder var angelägna om 
att få veta, vad som stod skrivet i de 
heliga skrifterna. Detta har hela vägen 
varit en angelägenhet. Alltsedan sekel
skiftet har församlingen haft anställd 
pastor.

Syftet med denna artikel är att ge 
upplysning om hur Orsa Missionsförsam
ling uppkom. Därför har vi lämnat ringa 
upplysning om den verksamhet, som för
samlingen nu bedriver. Det kan inte hel
ler behövas, för det är möjligt för var 
och en, som det önskar, att personligt 
lära känna vårt arbete. Vår kyrka står 
öppen för människor i alla åldrar. Du 
är alltid välkommen att ta del av vad

våra gudstjänster och vårt ungdomsar
bete ger. Vi ser det också som mycket 
betydelsefullt, när hela familjer följs åt 
till gudstjänsten. ” Vänj den unge vid 
den väg han bör vandra, så viker han 
ej därifrån, när han bliver gammal” , 
Ordspr. 22:6.

Karl Håkansson

Avdragaren BeO (Patent) 
Påpressningsdon 
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Skolnytt
ELEVANTALET
i grundskolan har ökat en hel del i för
hållande till föregående läsår. På låg- 
och mellanstadiet är antalet elever vid 
höstterminens början 603 elever eller en 
ökning med 17 elever.

På högstadiet är elevantalet 255 ele
ver. Detta innebär en ökning med 22 
elever. Totalt har alltså grundskolan 
ökat med 39 elever och totala elevanta
let är 858.

Fördelat på de olika skolorna är elev
fördelningen följande:

ORSA S K O L T ID N IN G  ____________

Kyrkbyn 262
Trunna 17
Hansjö 51
Digerberget 174
Stackmora 45
Kallmora 34
Skattungbyn 20
Orsaskolan 255

LÄRARKÅREN
har under sommaren förändrats en hel 
del. Vid Digerbergets skola har nyan
ställts som lärare i årskurs 1 Ulla Herne- 
falk, årskurs 2 Ann-Marie Andersson, 
årskurs 3 Lena Nordström och i årskurs 
6 Börje Bergström.

Vid Kyrkbyns skola är Katrin Byréus 
ny i årskurs 3 och i Kallmora delar Be- 
rith Sundstedt tjänst med Britta Larsson.

Efterträdare till texillärare Brita Bar
bro, som flyttat till Mora, är Siv Mats
son.

På Orsaskolan har Atle Lenner efter- 
trätts av Siv Rogalewicz som tecknings- 
lärare och ny musiklärare är Åke Lek- 
sell. Dessutom är Kerstin Horned nyan
ställd adjunkt.

Berit Andersson vid 3— 4 i Hansjö 
kommer att flytta under september. Hon 
efterträdes av Kristina Bengtsson, orsa- 
bo, som för närvarande tjänstgör i Våm- 
hus.

PÅ KVÄLLSTID har vid Orsaskolan 
bedrivits fritidsverksamhet. En av ledar
na Jan-Erik Wirén har lämnat följande 
redogörelse:

Under föregående termin startades ett 
försök med fritidsverksamhet i Orsasko- 
lans elevrum. Verksamheten slog så väl 
ut, att den utan tvekan bör fortsätta, 
helst utökas.

Nedan följer en redogörelse för den 
gångna terminens verksamhet.

ÖPPETHÅLLANDE. Efter samråd 
med Orsaskolans elevråd fastställdes öp
pethållandet till söndag, måndag och 
onsdagskvällar, 18.00— 22.00.

Upplaga 1.600 ex.

SYSSELSÄTTNING. Deltagarna har 
fått ta del av det utbud på sysselsättning 
som skolan under dagtid erbjuder ele
verna i form av spel, tidningar, bord
tennis etc. Varje kväll har deltagarna 
samlats till ett stormöte eller någon form 
av gemensam aktivitet i skolans filmsal.

FÖRTÄRING. Ungdomarna har själ
va ansvarat för en liten ” kafeteria” där 
deltagarna kunnat köpa kaffe, saft och 
bröd.

OMFATTNING. Verksamheten har 
genomsnittligt samlat 60— 80 ungdomar 
per kväll, ibland långt fler. Drygt 100 
ungdomar betalade den fastställda ter
minsavgiften på fem kronor som använts 
för att subventionera kafeterian samt 
för inköp av spel med mera.

MÅLSÄTTNING. När verksamheten 
startades var förhoppningen att vi skulle 
nå framförallt de föreningslösa ungdo
marna och därmed erbjuda ett alterna
tiv till meningslöst kringdragande ute 
på samhället. Dessa förhoppningar har 
infriats i glädjande hög grad.
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Avslutningsvis kan nämnas att vi vid 
terminens slut anordnade en utfärd till 
Hamregården, som samlade ett 80-tal 
medlemmar. Vid samlingen utvärderade 
vi tillsammans med ungdomarna den 
gångna verksamheten och drog upp rikt
linjer för framtida aktiviteter. Det är 
vår förhoppning, att vi även i fortsätt
ningen får resurser, som skulle kunna 
möjliggöra en utökning. Kanske kan vi 
i framtiden också hålla öppet under fre
dagskvällar. Detta skulle innebära en 
kraftig insats för att hjälpa de ungdo
mar, som har fritidsproblem och ofta tar 
till öl eller annat under helgerna.

PROJEKTERING av skolan vid skjut- 
baneområdet har påbörjats av K-konsult 
i Falun. Centrala byggnadskommittén 
hoppas, att bygget av den del, som om
fattar förskolan, kan påbörjas före års
skiftet. Bj.

Orsa Sparköp

O
LÅ G PR ISBU TIK ER

med förstklassiga varor

Pris kr 2: -

Teckning: Leksaker av 

P ä r W ib o rg , å k  4

Teckning: Karamellstånd av Marie 
Wallinder, åk 4


