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ORSA SKOLTIDNING

JU LTÅG ET 
Julbetraktelse för Orsa Skoltidning av komminister Stig Sundelin

Vandren i kärlek, såsom 
Kristus älskade eder och 
utgav sig själv för oss till 
en gåva och ett offer.

(Efes. Br. 5:2)

På ett julkort brukar man ibland 
se ett tåg, fullastat med julklappar 
och med en hel personal av glada 
tomtar med såsom utdelare av goda 
gåvor.

I julmånaden 1921 ångade ett 
ovanligt jultåg från Moskva genom 
öde trakter österut. Det var inte vil
ket tåg som helst. Det förde en dyr
bar last, ett sannskyldigt julklapps- 
tåg. Jultomtarna utgjordes av den 
svenska hjälpexpeditionen till hung
ersnödens offer i Samara, som var 
på väg till sin svåra uppgift. Leda
ren, ambassadör Ekstrand, har i en 
bok gett en intressant och gripande 
skildring av detta arbete bland nö
dens barn.

Anblicken som mötte svenskarna 
vid ankomsten till Samara station 
var hjärtskärande. På stationsområ
det knäböjde i snön i 30 gr. kyla 
människor i alla åldrar, höljda i tra
sor och säckar, fullständigt utmärg
lade med armar och ben som stickor. 
Sjuksystern Karin, som medföljde 
tåget, kunde vid denna syn inte hålla 
tillbaka en spontan fråga: "Chefen, 
får jag börja dela ut av förråden ge
nast?" Syster Karin tyckte det var 
svårt att se dessa ömkliga varelser 
och veta att tåget var fullt av livs
medel. Ledaren måste använda hela 
sin auktoritet för att förhindra detta. 
Sjuksystern blev bedrövad men för
stod sedan bättre.

Så småningom kom hjälparbetet i 
gång. Svenskarna var de första på 
platsen. Svenskarnas uppgifter växte 
så, att Sveriges insats blev den mest 
omfattande och mest effektiva. Det 
skrevs ett vackert blad i svensk 
diakonis historia i dessa dagar, som 
väckte berättigad uppmärksamhet.

Varför nu erinra om detta, som 
hände för så länge sedan. Det finns 
ju andra händelser, närmare i tiden, 
som skakat oss alla och där svens
karna fått göra en behjärtad insats 
i människokärlekens tjänst. Jag tän
ker på Finland och Ungern t. ex.

Hjälpexpeditionen till Samara var 
en av de första och mycket betydelse
fulla, då vi bland ett folk, som inte 
alltid stått oss särskilt nära, fick visa 
att Kristi kärlek går över alla grän
ser. Och hjälpen till Samara kom 
just till jul. När solen vände och lju
set kom åter till bygderna vid Volgas 
stränder, då började livsmodet vända 
åter så sakta till människorna där. 
Livet föddes på nytt. Man hade fått 
erfara värmen av kristna kärleks
gåvor. Man hade fått erfara sanning
en av julens evangelium om ljuset, 
som upplyser mörkret.

Känner inte vi något liknande var
je jultid, sedan höstmörkret har

Gör JULFINT
på Edra gol o

med våra välkända golvpre
parat i golvlackfärg, linole- 
umfernissor, Cellulosa härd- 
lacker, plastfernissor samt 

vax och gol vpol i sh

från

Orsa Färghandel
Tel. butiken 403 40 

Kontoret 405 41

Värdefulla Julklappar
finner Ni hos oss!

Blockflöjter, Tonetter, Munspel

Stor leksaksavdelning

Musik & Hemslöjd
Tel. 403 20, Orsa

gastkramat oss? När solen stiger på 
nytt mot himlens höjd, då får vi nytt 
mod, ny kraft. Detta inträffar just 
vid jul. I ett kristet land har vi sär
skild anledning att känna glädje vid 
denna högtid. Jesus, världens Fräl
sare, kom och kommer till oss som 
en himmelens ambassadör. Vi är att 
likna vid hjälpbehövande barn, som 
behöver få del av gåvorna från Guds 
rika jultåg, allt det som kommer ge
nom julens välsignade Barn. Vi ger 
varandra julklappar till erinran av 
den stora julgåvan. Just nu skrivs 
önskelistor, och "hemliga" köp äger 
rum. Jag vill inte ta bort detta julens 
glädjeämne för någon. Men jag kom 
att tänka på, att det också denna 
jul finns många, som har det nära 
nog lika svårt som folket i Samara. 
Tänk om vi skulle avstå en julklapp 
var och i stället sända en gåva till 
I. M. eller Svenska kyrkohjälpen 
eller Rädda Barnen eller H. T. B. 
(Hjälp Tysklands barn)! Gör vi det, 
då har vi förstått något av julbud
skapets innersida: Vandren i kärlek 
— såsom Kristus utgav sig själv, oss 
till en gåva.

Det barn, som föddes i Betlehem, 
avstod från himmelens glädje och 
blev fattig för vår skull för att få ge 
oss av sina rika gåvor. Det finns le
gender, som talar om, att där det 
lilla Jesusbamet gick fram, växte 
det upp de skönaste blommor. Det 
är inte bara legender. Där julens 
evangelium om Guds gåva i Kristus 
får ingång, blir trott och förverkli
gat, där händer detsamma. I önskan 
om en god jul i hem och helgedom 
må ligga en önskan om, att julens 
evangelium blir mottaget.

Må vi fira jul med tacksägelse och 
lovsång för all Guds nåd och gåva 
men även med bön om att julevange
liet får fotter, så att vi vandrar i 
kärlek med våra små gåvor, medan 
Kristus i julen är och förblir den 
största och oförlikneliga gåvan.

I allt vad genom honom skett 
Har Gud sin kärlek oss betett, 
Dess fröjde sig all kristenhet 
och prise Gud i evighet.
Ära vare Gud!

Ps. 62: 7
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Nya kyrkoherden
Så kom då äntligen meddelandet, 

att kungen utnämnt ny kyrkoherde i 
Orsa. Och till vår glädje blev det 
"den rätte".

Då kyrkoherde Tore Östlund ver
kat som komminister 1 vår försam
ling ett tiotal år, är han välkänd av 
de flesta. Det behövs därför ingen 
längre presentation.

Röstsiffrorna vid valet visade, att 
han vunnit orsabornas fulla förtro
ende. Han har alltid fullgjort sin 
prästerliga gärning med stort allvar, 
som ingett aktning och respekt i vida 
kretsar. Men han har aldrig satt sig 
på höga hästar. Alltid har han varit 
folklig och mänsklig, som en orsa- 
präst bör vara och brukar vara. I de 
styrelser och sammanslutningar, där 
han varit med, har han alltid upp
trätt som den gode kamraten.

Skoltidningen har sedan många år 
fått räkna kyrkoherde östlund som 
sin medarbetare. Det är därför na
turligt, att tidningen och dess redak
tionskommitté nu vill gratulera till 
utnämningen. Vi tillönskar vår nya 
kyrkoherde hälsa, krafter och arbets
glädje. Och inte minst den kraft från 
ovan, som nog behövs för att orka 
vara präst och församlingsherde i 
vår tid. Hj. H-n.

c L  c L a c k
RAK- & F RI S É RS A L ON G

Rekommenderas!

-å

DIKT: S a te llite n  ocH BETLEHEMSSTJÄRNAN

En liten tös, hon är väl åtta år, 
på vägen hem med mor om kvällen går 
och säger: Mor, bland alla stjärnor vem 
är Jesu stjärna över Betlehem?

Och modem svarar: Ingen stjärna mer 
bland alla ljusen du på himlen ser 
är den som över Jesusbarnet brann, 
den stjärnan nog för evig tid försvann.

I samma stund går upp en stjärna klar 
och som en låga över himlen far, 
och alla stjärnor blekna vid dess sken, 
men snabb som blixten är den borta ren.

Men flickan sade: Betlehem jag såg 
och barnet, som på strå i krubban låg, 
och herdarna och vise männens gång; 
jag tyckte att jag hörde änglars sång.

Mor teg men tryckte hårt sin flickas hand. 
Hon såg en annan syn: En värld i brand, 
små barn i skräck för varje satellit 
som sprängde sönder jorden bit för bit.

Hon såg så klart som aldrig förr hon sett:
Ju större gåvor Gud åt mänskan gett, 
ju mera mänskan i sin makt förmår, 
dess mera grymt hon allt i spillror slår.

Då hör hon barnets röst: Vet mor, jag tror, 
att Jesusgossen, då han blivit stor, 
skall hitta på en bättre satellit, 
så att den ryska aldrig hittar hit!

Höstdikt
Nu är marken frusen, 
och inga blommor finns.
Nu är löven borta, 
på björk och asp och lind.

Snart är vintern här, 
en mörk och dyster tid.
Då alla barn är ute, 
och leka snöbollskrig.

MAJLIS NORIN, 
Klass 4

Axel Hambraeus

Ajto ajsem
Ik wa jän göng ajto ajsem å ok 

springsko. Wi addom sö roli. Ed wa 
kväldh. Dö i klköd upp, såg 1 
Sputtnicka. Do sad i a falla: "Sjå, 
dån i sputtnicka." Ån wa börtä sö 
fort, sö wi indöm Int sjå ån sö mitji. 
Se sad munnå, att ik skuld gö in ö 
jåta gret’n. Ed wa sö gwött. Ik wart 
sö stinn. Se djick ik ajt jässn.

LEIF PEHRS, 
Klass 2
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Nu skall 
Juleljusen 
tindra. . .
Innan Ni bestämmer Er för köp av 
LJUS för julen bör Ni se vårt sor
timent. Det är mera strålande än 
någonsin och vår nya giv med spe
cialprovkarta gör valet lekande lätt.

*
Mattor och golv
skall givetvis ha en make-up till 
julen. Förnämliga fabrikat i alla 
golvbehandlingsmateriel och fack
mässiga råd får Ni hos oss.

*
Bordduken till jul
skall givetvis vara i plast. Den bryts 
inte och håller stilen hela året. 
Kom in och se vad vi har att er
bjuda. Stooren heter det nya plast- 
materielet, som lämpar sig utom
ordentligt till draperier och gardi
ner. Vi ha en härlig sortering härav 
som tillfredsställer den mest kräsna 
smak.

Vi visa med nöje vad vi ha 
att erbjuda!

FÄRGHANDEL - ORSA

En tankeställare till 
föräldrar och barn!

Först vill vi säga något trevligt: 
det finns så många härliga ungar i 
våra dar! Friska, pigga, frimodiga 
ungar — man blir lätt om hjärtat 
bara man möter dem. Det är nog så, 
att senare tiders syn på mera fri
het i uppfostran och kamratskap 
mellan föräldrar och barn har varit 
enbart av godo i många fall. Kam
ratskapet har tagit bort mycket av 
det felaktigt spända och högtidliga 
i förhållandet barn—vuxna. I bästa 
fall ger frihet gemenskap och glädje.

Men, men . . . och nu kommer 
tankeställaren: F r i h e t  m e d f ö r
a n s v a r  ! Ansvar — det är ett fint 
och gediget ord, men i mångas öron 
låter det illa och tungt. Frihet utan 
ansvar, det blir tyvärr lössläppthet, 
okynne och splittring. Man skulle 
kunna peka på en hel del olika sa
ker i detta sammanhang. Men vi vill 
koncentrera oss till en av följderna 
av den ansvarslösa friheten. Det kla
gas i Orsa med rätta över s k o l 
b a r n e n s  u t e s p r i n g  o m 
k v ä l l a r n a .  Låt oss nu resonera 
litet om den saken!

När det blir kväll och mörkt, då 
skall skolbarn vara inomhus. Det 
borde vara enkelt och självklart, men 
är det inte alltid varken för barnen 
eller för deras föräldrar. Nu hör vi 
en kör av barnaröster: Det blir ju så 
tidigt mörkt i Orsa om vintern och 
n ä r  skall man då få se sputniken!" 
Sputniken i all ära. . .  vi tror inte 
att den är det största dragplåstret 
på de små mörkerälskarna. Det är 
nog i stället så, att det är så spän
nande att dra omkring helt menings
löst kring husknutar och gator. Det 
har sin tjusning också att få väsnas 
och busa, då man inte så lätt kan 
upptäckas. Från början är det hela 
kanske ganska oskyldigt. Men det 
finns alltid vissa ledartyper av 
olämplig kvalitet, som tyvärr söker 
sätta sina planer i verket och som 
eggar lättlockade kamrater. Det kan 
hända, att det som från början bara 
var ett litet kamratgäng, så små
ningom tar annan form och blir till 
en liga. Att tillhöra ett kamratgäng 
kan vara roligt och bra, att tillhöra 
en liga är en s k a m ! Ordet ligister 
har en ful klang. Ligister bryr sig 
inte längre om att ta hänsyn till an
dra, de far fram med fräckhet och 
hårdhet och låter det sämsta inom

sig regera. Många pojkar och flickor 
har förlorat sig själva på det sättet. 
Det är ofta feghet, som gör, att man 
inte törs dra sig undan en dålig le
dare. Att vara feg är en ynkedom!

Många föräldrar våndas inför sina 
barns fritidsliv, andra är tämligen 
likgiltiga eller blåögda och naiva in
för de faror, som faktiskt hotar de
ras barn. Nu hjälper det inte alltid 
med r&d och förmaningar. Ibland 
händer det, att samhället måste in
gripa för att återställa ordningen. 
Det sker genom barnavårdsnämnden.

Barnavårdsnämnden har rätt att 
pröva vad som bör göras med en poj
ke eller flicka, som vägrar att an
passa sig till hänsyn och ordning. 
Det kan hända, att barnavårdsnämn
den ibland låter det räcka med en 
allvarlig varning. Men det händer 
också att man måste ta till stränga
re medel. Barnet kan ställas under 
övervakning. Det är inte alltid så ro
ligt att stå under kontroll av en 
kanske helt främmande person. Hjäl
per inte heller detta, kan det bli frå
ga om omhändertagande för skydds- 
uppfostran med placering av barnet 
i enskilt hem eller på skolhem för 
svårhanterliga barn. Det låter hårt, 
men det finns tyvärr anledning att 
påpeka dessa fakta för skolbarnen 
och deras föräldrar just här 1 Orsa!

Fritiden kan användas på ett bätt
re sätt än till bus och slarv. Man 
säger med rätta, att det är den för- 
eningslösa ungdomen, som är mest i 
fara och som lättast kommer på vil
lovägar. Inte minst föräldrarna borde 
vara intresserade av att låta sina 
barn gå med i någon lämplig för
ening. Här 1 Orsa finns en hel del att 
välja på när det gäller sund fritid, 
lä t  oss bl. a. nämna scoutkårer, 4H, 
IOGT, NTO, Unga Örnar och Mis
sionsförbundets ungdomsverksamhet.

Kontakta ungdomsledarna eller ta
la med klassläraren. Något måste 
göras! Både barn och vuxna bör 
kämpa för samma mål, nämligen att 
motverka slappheten, splittringen, 
rotlösheten och busigheten, som är 
verkliga faror för barnen. Detta är 
allvarsord i en allvarlig tid!

John Pettersson, 
barnavårdsnämndens ordförande.

Solvig Elfstadius, 
socialvårdsassistent.
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Klass 7 i Hansjö
Främre raden fr. v.: Lena Hansson, Kerstin Holmstrand, Ingegerd 

Hansson, Monica Andersson, Lena Berggren, Karin Spännar.
Andra raden: Solveig Karlsson, Gunborg Jansson, Göte Bruhn, Björn 

Åström, Jan Tönnberg, Rolf Ström, Bertil Hagberg.
Bakre raden: Alf Torneport, Gunnar Holmberg, Bjöm Svanström, 

Bo Andersson, Jan Frisk, Christer Jadle.

S K O L N Y T T

Nye folkskolinspektören 
Jerker Robertsson

Ny folkskolinspektör
Folkskolinspektören Axel Calle- 

berg lämnade sin tjänst den 15 okt. 
efter att ha verkat i våra bygder i 
12 år.

Ny inspektör har blivit folkskol
läraren och filosofie licentiaten Jer
ker Robertsson. Han är född i Herr- 
ljunga i Västergötland år 1917. Tre 
år därefter flyttade familjen till 
Mora, där fadern några år var lära
re vid skolan i Noret. Redan före den 
tiden hade familjen förbindelser i 
Siljansbygden. Farfadern var nämli
gen rättare på Siljansfors. Efter 
tjänstgöringen i Mora erhöll fadern 
tjänst i Norrland. Men sonen fick på 
somrarna resa till farmor på Siljans
fors, eller också bodde familjen i Ge
sunda, vilket var fallet 3—4 somrar.

Inspektör Robertsson avlade folk
skollärarexamen i Umeå år 1940, var
efter han tjänstgjorde som lärare i 5 
år. Fortsatta studier ledde till fil. 
kand.-examen år 1949 och fyra år 
senare var det klart med licentiaten.

Fortfarande har inspektör Ro
bertsson kvar sin ord. folkskollärar- 
tjänst i Gävle. Men han har de sista 
åren uppehållit andra tjänster. Så
lunda har han varit lektor vid semi
nariet i Gävle i 1% år. Hans huvud
ämne är geografi. Läsåret 1956—57 
tjänstgjorde han som statens folk
skolinspektör i Västernorrlands läns 
södra inspektionsområde, och tiden 1 
juli—15 oktober d. å. har han uppe
hållit tjänsten som kommunal folk
skolinspektör i Gävle.

När inspektör Robertsson nu kom
mit till "Dalarnas norra", är han in
te — vilket av ovanstående framgår 
— alldeles främling i våra bygder. 
Särskilt trakterna kring Siljan kän
ner han bra till. Och mycket snart 
lär han bli bekant med alla 17 skol
distrikten i det vidsträckta inspek

tionsområdet. Han har bosatt sig i 
Rättvik tills vidare. Och efter 1 juli 
1958, då nya organisationen genom
föres, skall vår inspektör bo i Fa
lun.

Orsa skoltidning, Orsa lärarkår 
och skolstyrelse hälsar folkskolin
spektör Robertsson hjärtligt välkom
men till våra bygder! Av vad vi re
dan erfarit, kommer samarbetet sä
kert att bli gott.

Isbanor
ska anläggas på Kyrkbyns skol- 

tomt för folkskolbarn. Den ena får 
användas för ishockey men på den 
andra blir klubba och puck absolut 
förbjudna. Den är avsedd för enbart 
skridskoåkning. Där ska de mindre 
barnen och flickorna kunna hålla till 
utan risk för klubbslag och andra 
olyckor.Hj. H— n.

Presentartiklar -
julklappstips

Vi ha nu en 
rikhaltig sorte
ring på . . .

Hushållsartiklar 
Presentartiklar 
Hushållsmaskiner 
Prydnadssaker 
m. m., m. m.

J  1
Välkomna till ett be
sök hos oss -  det 
lönar sig alltid
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Ge Honom "Eton"
för passformens skull och för 
den goda kvaliteten! Eton- 
skjortorna finnas hos Hans
sons i alla utföranden.
Modell "Satchmo", som syns 
här ovan, ungdomsmodell

22: 50
Poplin i vitt, grått, beige eller
blått................................  21: 50
Non Iron, tvättas som nylon, 
behöver ej strykas . . . .  31: 50 
Match Town, nylon. . . .  39: 50

EN SLIPS förstås!
Hela färgskalan representerad 
i vårt sortiment. Och kvali
teterna: rhodia, ylle, natur
siden  6:50, 15: —
Terylene......................... 13: 50

HANSSONS KAPPAFFÄR
har nu ett exclusivt sortiment 
i damstrumpor, varur Ni lätt 
väljer julklappsstrumpan åt 
Henne. Där finns strumpor för 
alla smakriktningar, för alla 
tillfällen, för alla kläder.

Libra Sömlös, exclusiv mode
strumpa ..........................  5: 95

Libra 3 V, medeltunn strumpa 
med speciellt elastisk 
krage.............................  7: 90

Libra Softy, hyperelegant 
crepestrumpa.................  11: 55

Libra 2X20 crepe medeltunn, 
elegant...........................  9: 90

Blus och kjol
och speciellt blus är en bra jul
klapp. Ge Henne t. ex. en 
skjortblus med 3/4 eller lång 
ärm av sidenglänsande bom- 
ullspoplin. Finns i vitt och 
lindblomsgrönt. . 15:50, 29:75

Herrklädersbutiken
erbjuder pyjamas i gott ut
förande till måttliga priser.
T. ex. "Diplomat", en kvalitets- 
vara av tvättbar resår 29: 50 
eller "Buster", poplin i vackra 
färger med passpoal och tvätt
resår ............................  19: 75
MMT:s trikåpyjamas . . 23: 75 
Pläterad d :o .................  15: 85

En yngling,
som följer med sin tid önskar 
sig en modern sporttröja. Den 
finns hos Hanssons i en helbra
yllekvalitet t i l l .............  34: 50
1 storlek 14 år.

Pojkhandske i fingermodell 
med stickat yllefoder. . 15: 50

Livrem i metallresår, bra jul
klapp till pojkarna. . . .  7: 50

Juletid - Gåvotid
. . . m en kö p  i t id !

Hanssons två välsorterade specialaffärer
står till tjänst för Edra ju lk la p p sk ö p !

Moderna kjolar i enfärgat 
eller skotskrutigt.
Priser från.....................  18: 75

En vacker scarf blir en väl
kommen julklapp. T. ex. 
i natursiden.................... 11: 75

En halsduk
blir en välkommen julklapp. 
Välj den i ylle eller siden. 
Priser från....................... 7: 50

Populär handske
till 18: 75 med ytterhand av 
nätstickning och med yllefoder. 
Bra herrpresent.
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Två trotj änare

Under den gångna sommaren har 
två av skolans trotjänare i Orsa 
fått lämna sin jordiska gärning ef
ter lång och plikttrogen tjänst, näm
ligen läroverksadjunkterna vid sam- 
realskolan Ernst Bergdahl och Gös
ta Granholm. Med deras bortgång 
har en epok i denna skolas historia 
avslutats. De tillhörde nämligen bå
da den allra första uppsättningen lä
rare vid dåvarande kommunala mel- 
lanskolan och bidrogo verksamt til) 
denna skolas framgång ocn uppskatt
ning i Orsa. Många äro dc årgångar 
elever i skolan, som ha dem att tac
ka för sina gedigna grundläggande 
kunskaper i de främmande språken,

som gått bort.

som kom dem väl till pass inte minst 
vid fortsatt utbildning. Båda voro in
tresserade och skickliga lärare både 
när det gällde kunskapsmeddelande 
och elevernas allmänna fostran, men 
de tillämpade väsentligt olika meto
der. Adjunkt Bergdahl tillämpade 
den traditionella grammatikaliska 
metoden, som kom väl till pass vid 
språkens skriftliga behandling, ad
junkt Granholm den mer stimuleran
de imitativa metoden, som framför 
allt tog sikte på språkets muntliga 
användning. Båda komplettterade 
därför varandra på ett lyckligt sätt. 
Och båda drevos i sin lärargärning 
av ett levande Intresse för sina lär

Ernst Bergdahl

jungar och deras harmoniska ut
veckling. Detta visade de inte minst 
genom sitt redobogna deltagande i 
skolans övningar utom det egentliga 
skolarbetet, skolutflykter och fri- 
luftsövningar, där Bergdahl med sin 
litet pedantiska läggning helst ville 
ägna sig åt expeditionsarbete och 
Granholm med sin kärlek till natur 
och friluftsliv åt fältarbetet.

Adjunkt Bergdahl kom till skolan 
redan 1914 och hade alltså vid sin 
avgång som pensionerad år 1955 äg
nat denna skola 41 års plikttrogen 
tjänst. Granholm, som anställdes år 
1920, hann aldrig uppnå pensionsål
dern, när han efter 36 års uppoffran
de arbete som lärare och skolans 
bibliotekarie efter en plågsam sjuk
dom avgick med döden. Åtskilliga 
årgångar av skolans elever ha där
under hunnit bli delaktiga av deras 
fruktbärande lärargärning och beva
ra dem därför i ljust och tacksamt 
minne. T. J. H—n.

Nu är det ju l igen!
. . . och därmed kommer bekymren för julklapparna. Men 
ingen behöver ha huvudbry med julklappsköpen, när Ni hos 
oss kan finna julklappar föl* alla.

Aug. Larsson KB, Orsa
Manufaktur — Damkappor — Herrekipering Tel. 400 21

Gör oss ett personligt besök el
ler se i våra skyltfönster och Ni 
kommer att finna en kvalitets- 
julklapp åt Henne, Honom eller 
Barnen, med vilken Ni kan ön
ska en god och trevlig klädjul!
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Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
Mora, tel. 100 00

Möbler
och andra heminredningsartiklar 
köper Ni fördelaktigast hos

F:ma Möbeltjänst
Barkgatan 3, Orsa. Tel. 410 35

Julklappar för hela familjen 

Tofflor, pjäxor m. m.

Aktiebolaget

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 mån-, tis- och torsdagar kl 18

Julklappar 
för hela familjen
finner Ni hos oss!

Rakapparater 
El-å ngs trykjå rn 
Automatisk brödrost 
Strykmangel
samt många andra nytto- 
saker för hemmet.

Mora-Orsa Elektriska AB
Tel. 401 92

Den nya 
skolstyrelsen.
Den 1 juli nästa år tillträder en ny 

skolstyrelse. Denna styrelse ersätter 
både samrealskolans, yrkesskolans 
och folkskolans styrelser.

Redan nu på hösten har den nya 
styrelsen valts. Och skoltidningen 
vill härmed presentera dess ledamö
ter genom att Införa deras fotogra
fier.

Ordföranden Herry Borgquist,
Samhället, född år 191.3, är välkänd. 
Han är också ordf. i kommunalnämn
den, innehar snickerifabrik och bru
kar tituleras fabrikör. Han har tidi
gare tillhört folkskolstyrelsen åren 
1944—1955 och var under 8 år dess 
ordförande. B. har ett stort intresse 
för skola och undervisning, han har 
lätt att sätta sig in i nya frågor, han 
är handlingskraftig och orädd. Men 
han sätter sig aldrig på höga hästar. 
Tvärtom brukar han chockera unga 
lärare med att lägga bort titlarna vid 
första sammanträffandet.

Vice ordföranden Eric Borger t,
Samhället, född år 1904, ordf. i mu- 
nicipalfullmäktige, möbelhandlande. 
Han har sedan 1948 tillhört samreal
skolans styrelse, där han varit av 
länsstyrelsen förordnad ordförande.

Gösta Borg, Skattungbyn, född 
1926, jordbruksarbetare. Med i folk
skolstyrelsen sedan 1956.

Gösta Strömqvist, Samhället, född 
1923, telefonreparatör. Led. av folk
skolstyrelsen och samrealskolans sty
relse sedan 1956.

Anna Kvarnström, Nederberga, 
född 1906. Led. av folkskolstyrelsen 
sedan 1956.

MED TACK för det gångna 
året tillönskas ärade kunder

God Jul

H ellb o rg s Heinbageri

8
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Sigvard Lorenz, Samhället, född 
1909, ordf. i kommunalfullmäktige, 
klädeshandlande. Led. av yrkesskol- 
styrelsen sedan 1945, dess. ordf. sista 
året.

Sören Karlsson, Samhället, född 
1923, trafikbiträde. Ledamot av folk
skolstyrelsen sedan 1956.

Bengt Sundeil, Hansjö, född 1911, 
länsskogvaktare. Led. av folkskol
styrelsen sedan 1956.

Allt för

V I N T E R S P O R T . . .  

Orsa Cykel & Sport
Sven Olén Orsa, tel. 402 81

Erik Svan, Oljonsbyn, född 1898, 
hemmansägare och byggnadssnicka
re. Led. av folkskolstyrelsen sedan 
1931. Han blir således ålderspresident 
i den nya skolstyrelsen.

Arvid Uleander, Stackmora, född 
1916, jordbruksarbetare. Led. av 
folkskolstyrelsen sedan 1953.

Gösta Werner, Samhället, född 
1907, apotekare. Led. av samreal- 
skolans styrelse sedan 1953.

Skidor, Slavar, Bindningar m. m. 
Montering och vallning utföres 
snabbt och 'sakkunnigt.

Rör, klubbor och övrig 
ishockeymruslning. Konståknings- 
rör. Rör slipas.

f j o å j  ^ J llt

önskas ärade kunder!

Wikners Eftr.
Holen

Julklappen av bestående värde är

armbandsklockan

Stort urval ho8

Urmakare Gust. Helgeson
Ur & Optik Tel. 408 05

Gedigna

julklappar
för hela familjen finner Ni bäst hos

N ya Järnhandeln
Tel. 402 52

Julklappar. . .
Modeartiklar, garn och handarbe
ten, hattar och mössor, strumpor.

Albert Andersson
Mode- & Handarbetsaffär Tel. 40004

Vid köp av

Radio
kan Ni med förtroende 
vända Eder till oss.

Försäljning av ledande 
fabrikat.

Radioservice

F:a Sven Berglund
Kallholsfors Tel. 500 37
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Goda 
julköp!

Ett av julens glada och trev
liga evenemang, blir julklapps- 
handeln i vår välsorterade af
fär. — Här nedan några bra 
tips:

¥
En skjorta
julklapp, som länge gläder 
mottagaren. Vi rekommendera 
en Libo- eller Melka-skjorta 
och Ni får ett plagg med per
fekt passform och av god kva
lité. Poplinskjortor från 17: 75. 
Non-Iron ibomullsskjorta med
nylonegenskaper) ........  24: 50
Nylonskjortor 45: — o. 46: 50

Bland vår jättesortering av
c l i n o a i *  tro vi oss kunnaS l lJ J S a l  garantera, att Ni 
finner en julklapp, som passar 
Er i såväl kvalité, mönster 
som pris.
Sportslipsar ........  från 4: 75
Rhodiasiden ........ från 7: 75
Natursiden .........  från 13: 25

*
171 blir ocksåkn pyjamas Sakert
uppskattad som julklapp.
Trikåpyjamas .............  17: 75
Poplinpyjamas . . . från 22: 50
Sovdressar ...................  24: 50
Nattskjortor .................  19: 75

DET ÄR VÄL,  ANVÄNDA 
PENGAR ATT JULHANDLA 

HOS

B&igLuuLs
------O R S A --------

Tel. 400 05 O R S A

Nytt från musikskolan
Musikskolans verksamhet är nu i 

full gång, och det musiceras flitigt i 
socknens alla folkskolor och i sam- 
realskolan. Vid musikterminens bör
jan var det som vanligt en livlig om
sättning av musikanter och instru
ment. Flera elever har fyllt 17 år 
eller tagit realexamen och därmed 
"avgått" ur musikskolan, några har 
slutat av andra anledningar och en 
och annan har fått byta instrument
klass, där han eller hon passar bätt
re. Så har förstås de flesta, som kla
rat av tonettprovet, börjat spela ett 
verkligt instrument.

Så här såg fördelningen ut mellan 
de olika instrumenten vid mitten av 
höstterminen. 64 elever spelade man- 
dolin eller fiol, 1 cello, 5 flöjt, 21 kla
rinett, 6 trumpet, 1 basun och 58 
piano eller orgel. 3 elever har valt 
att spela blockflöjt efter tonettpro
vet. I instrumentalundervisningen 
deltog alltså 159 elever. Så tillkom
mer alla, som i den förberedande 
kursen trakterade tonett eller block
flöjt ,110 barn. Det sammanlagda an
talet musikanter i musikskolan var 
sålunda 269. Denna siffra blir större 
under vårterminen, då många ny
börjare i klass 3 sätter igång med 
tonett- och blockflöjtspel.

BETALA TERMINSAVGIFTEN!
Det torde vara få musikskolor i 

Sverige, som har så låg terminsav
gift som vår skola. Fem kronor är 
väl en rätt billig penning för de mån
ga musiklektionerna under en ter
min. De allra flesta betalar sin av
gift, som sig bör, i terminens början. 
Men åtskilliga gör det inte förrän 
efter flera påstötningar, och musik
skolans ledning har en hel del onö
digt besvär med att f& in "bortglöm
da" avgifter. Vi vädjar därför till 
målsmännen att se till, att avgiften 
blir betald redan i terminens början. 
Den kan betalas till musikdirektör 
Liendeborg, folkskollärare Rune 
Mångs eller direkt till folkskollärare 
Pelle Jakobsson, som svarar för den 
samlade redovisningen.

Tonettexamen
Här kommer den sedvanliga upp

räkningen av elever, som klarat av 
proven för diplom I i musikskolan. 
De flesta spelade upp redan i slutet 
av vårterminen och trakterar nu in
strument av olika slag.

527 Inga-Lill Larsson, Kyrkbyn 5B
528 Ulla Faleij, Kyrkbyn 5B
529 Anita Hansson, Kyrkbyn 5A
530 Yvonne Eriksson, Kyrkbyn 5A
531 Margareta Wassberg, Kyrkbyn 

5A
532 Göran Matslova, Kyrkbyn 5A
533 Bo Berglind, Kyrkbyn 5A
534 Brita Stenhammar, Kyrkbyn 

5A
535 Nunne Norström, Kyrkbyn 5A
536 Mona Lannemar, Kyrkbyn 5A
537 Solweig Hansson, Kyrkbyn 5A
538 Anders Hellstrand, Kyrkbyn 5A
539 Jerker Stenlund, Kyrkbyn 5A
540 Ingemar Lundin, Kyrkbyn 5A
541 Nelly Paulsrud, Kyrkbyn 5B
542 Berit Pettersson, Kyrkbyn 5B
543 Hasse Lindström, Kyrkbyn 5A
544 Per Hellstrand, Kyrkbyn 5B
545 Jan Hagel, Kyrkbyn 5B
546 Ulla Boman, Kyrkbyn 5B
547 Eva Bälter, Kyrkbyn 5B
548 Karin Björk, Hansjö 5
549 Aina Björk, Hansjö 5
550 Vanja Bruhn, Hansjö 5
551 Anna-Lisa Strömqvist, Hansjö 5
552 Gunnar Andersson, Hansjö 5
553 Ann-Margret Hampus,

Hansjö 5
554 Lisbeth Wilhelmsson, Hansjö 5
555 Margareta Strömblad, Hansjö 5
556 Lars Wallin, Hansjö 6
557 Benny Thell, Kyrkbyn 5 A
558 Siv Sturk, Digerberget 5
559 Marianne Lilja, Digerberget 5
560 Gudrun Bruks, Digerberget 5
561 Gunnel Boman, Digerberget 5
562 Ulla Hansson, Digerberget 5
563 Gunnel Berg, Digerberget 5
564 Mariella Nääs, Digerberget 5
565 Lena Bruksner, Digerberget 5
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Yrkesskolan i Orsa - 
Ett uttalande av yrkesskolestyrelsens ordf. Sigvard Lorenz

SKOGLIG fortsättningsskola
Det är nu meningen, att det skulle 

hli skoglig fortsättningsskola i Orsa. 
I  våras anmälde sig 12 pojkar i klass 
7 för skogen och 2 för jordbruk. Nå
gon jordbrukskurs räcker inte elever
na till, men de 2 jordbrukarna be
höver nog litet kunskap om skogen 
också, så vi har räknat med 14 elever 
i skogskursen.

Skogsvårdsstyrelsen har redan lo
vat att ställa såväl -huvud- som bi
trädande lärare till förfogande under 
våren eller sommaren 1958.

Endast 20 procent av kurstiden 
kommer att användas för teoretiska 
lektioner. Det blir alltså i genomsnitt 
bara en teoritimme om dagen.

Om kursen kommer att hållas un
der sommaren, blir den troligen för
lagd till Kyrkbyn, d. v. s. den teore
tiska delen. Och så blir det väl att 
åka ut till lämpliga skogsskiften för 
de praktiska övningarna.

Enligt kursplanen ska pojkarna få 
syssla med skogsvård (röjning, hyg- 
gesrensning, plantering, markbered
ning och sådd, utsyning och stämp- 
ling), avverkning (aptering, hugg- 
ningsteknik m. m.), verktygsvård 
(inte mindre än 41 timmar), skogs- 
eldsläckning, hyggesbränning; natur
skydd, praktisk räkning, arbets- 
hygien m. m.

Vi hoppas, att pojkarna ska trivas 
på kursen. En skoglig fortsättnings
skola borde ju vara permanent i en 
sådan skogssocken som Orsa.

Hj. H-n.

ligtvis vara.

O

A bergs
har allt Ni vill ha i 
matväg och delika
tesser.

I en utredning om skolväsendets 
framtida planering i Orsa, som ut
arbetades under år 1956, fastslogs 
bl. a. att det mest angelägna projek
tet för skolundervisningen i kommu
nen vore anläggandet av en yrkes
skola. En sådan skola har länge varit 
på tal, men av olika anledningar icke 
kommit till utförande. Samtidigt som 
nämnda utredning pågick hade dock 
styrelsen för Orsa Yrkesskola börjat 
blåsa liv i planerna på byggande av 
lokaler för yrkesskoleundervisning 
och styrelsen kunde redan i maj 1957 
förete skisser, kostnadsberäkning och 
finansieringsplan för företaget.

Vid utformningen av skolan har 
yrkesskolans styrelse redan från bör
jan sökt planera så, att flickor och 
pojkar skulle kunna beredas utbild
ning i ungefär lika stor omfattning 
samt att täcka de utbildningsgrenar, 
som genom företagna utredningar 
visats vara de för orten mest nödvän
diga och för lärjungarna mest 
attraktiva. Utifrån denna målsätt
ning har skolan planerats s&, att den 
kommer att omfatta kurser för hus
lig utbildning, (husmodersskola) 
verkstadsskola för metallarbetare, 
kurser i skoglig utbildning, verk
stadsskola för bil- och traktormeka
niker samt handelsutbildning med 
kontors- och detaljhandelskurser. Det 
blir sålunda fem olika kursgrenar, 
vilket torde komma att bli en god 
enhet ur undervisnings- och admi
nistrativa synpunkter. Därjämte lö
ses lokalfrågan för de kortare kvälls
kurser, som nu föra en ambulerande 
och högst äventyrlig tillvaro i brist 
på utrymmen.

De ekonomiska betingelserna för 
skolans tillblivelse ha tvingat till en 
viss återhållsamhet då det gällt ut
formningen av byggnaderna. Sålunda 
har den arkitekt, som anlitats, fått 
sig förelagt att arbeta fram ett för
slag på vilket man ställde de ford
ringarna att det borde vara ända
målsenligt, utvecklingsbart, d. v. s.

lätt att bygga till med nya avdelning
ar, solitt men utan alla fördyrande 
detaljer. Det är möjligt att man med 
ett friare handlingsprogram erhållit 
arkitektoniskt större värden, men 
nyttosynpunkterna ha satts i främsta 
rummet. Det resultat, som nu före
ligger med en tvåv&ningslänga för 
teorisalar, husmodersskola och expe
dition samt två enplansflyglar för 
verkstadskurserna, synes väl mot
svara de uppställda fordringarna.

När kan då alla dessa planer för
verkligas ? Svaret på den frågan kan 
möjligen fås hos de myndigheter, 
som besluta om statsbidrag och 
byggnadstillstånd. I skrivande stund 
ligger alla handlingar hos Kungl. 
överstyrelsen för yrkesutbildning, 
som nu fått svar på alla de remiss
frågor, som utsänts till olika stat
liga och länsorgan. Sedan ärendet nu 
tillstyrkts av yrkesöverstyrelsen, 
går det till ecklesiastikdepartemen
tet, som har att meddela beslut om 
statsbidrag. Därefter blir det arbets
marknadsmyndigheterna, som med
dela beslut om byggnadstillstånd. 
Trots energiska påtryckningar har 
det icke varit möjligt att på kortare 
tid än vad som skett forcera ärendet 
genom papperskvarnarna. En fråga 
som också tränger sig fram i be
dömandet av hur snart skolan kan 
komma till stånd är Orsa Jordägan
de Socknemäns ställningstagande till 
den anhållan om ekonomisk medver
kan i form av penninganslag, som 
kommunen ifrågasatt. Skulle denna 
vädjan avslås, medför detta tids
ödande omdispositioner, som ytterli
gare komma att fördröja projektet.

Behovet av yrkesskolan har 
styrkts genom utredningar och vits
ordats av samtliga myndigheter, som 
haft att yttra sig om förslaget. Det 
är att hoppas att skolan, då den en 
gång är färdig, skall visa sig fylla 
detta behov och bli en tillgång för 
de växande ungdomskullarna och för 
bygden i dess helhet.

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  borSar lör kvalitet
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INGA PENGAR MED TILL SKOLAN!
Jag vet inte, om det är lika i alla 

skolor, men åtminstone i Kyrkbyns 
skola är det så, att många barn går 
med pengar i fickorna, ibland rätt 
stora slantar.

Vi lärare har observerat detta 
länge, men vi har Inte tyckt oss ha 
någon rätt att lägga oss i det.

I höst har vi emellertid haft flera 
olustiga stöldhistorier vid skolan. 
Under utredningen av dessa kom det 
fram en del, som kan ge anledning 
att diskutera detta med pengar i 
skolan. Dels har ett stort antal barn 
blivit bestulna på medhavda pengar, 
dels har det kommit fram, att kam
raters penningsummor blivit till så
dana frestelser, att några barn inte 
kunnat stå emot.

Det är klart, att barnen ibland 
måste ha pengar med. De säljer ju 
en del saker: majblommor, skoltid
ningar m. m. Om dessa pengar sna
rast möjligt på skoldagen redovisas, 
utgör de säkert ingen större fara. 
(Föräldrarna kunde vid sådana till
fällen påminna barnen, att de inte 
ska lämna slantarna i en ytterficka 
1 korridoren.)

Men så är det en del barn, som 
alltid har sina privata kassor med. 
En fader har berättat, att hans poj
ke varje dag fick pengar med till 
skolan, varje vecka 5 kr. Det är visst 
bra, att barnen få sina bestämda 
veckoslantar. Dock är väl 5 kr. en 
alldeles för stor summa för en 10— 
11-åring. Och varför ska dessa sum
mor med till skolan och visas upp för 
kamraterna? Några barn får inga

veckopengar alls. Visserligen är det 
så här i livet, att den ena människan 
lyckas skaffa sig mera, den andra 
mindre av denna världens goda. Och 
man kanske kan resonera så, att re
dan 10-åringarna bör lära sig detta. 
De bör alltså kunna se sina kamra
ters pengar utan att detta ska med
föra avundsjuka och frestelse till

MED TACK för det gångna 
året tillönskas ärade kunder

God Jul och Gott Nytt År 
NYA DAMFRISERINGEN

— Ann-Britt Tysklind —

Rusta
för vinterkörning!

Snödäck 
Motorvärmare 
Poppisitsar 
Bilplädar 
m. m.

B I L T J Ä N S T
U n o  C a r l s s o n  
Tel. 401 56 -  404 90

Täcken -
smutsavstö- 
tande tyg

Holländska
Fillar

Dun
kuddar

Carl A. Pettersson
Orsa

LUCIAKRONA, elektrisk, kr. 12: 50 
LJUSSTAKAR i stor sortering. 
JULGRANSLJUS, vila 10 st. -  : 50 
ANTIKLJUS,
vita 6:or och 8:or, pr paket 2: 25 
KRONLJUS, vita 5:or, pr pkt. 1:25

Specialaffären i 
bosättning !

Lindströms Bosättning
Kyrkogatan 4, Orsa 

Tel. 407 61

SKOLAN!
stöld. Själv kan jag dock inte se sa
ken så. Det är ju många gånger 
svårt för oss vuxna att se andras 
framgångar utan en tagg i själen. 
Eller hur? Ska det då inte vara 
många gånger så svårt för de små. 
Vi måste nog undanröja frestelserna 
så mycket som möjligt för dem, tills 
karaktärerna mognat.

Att tillåta pengars medtagande till 
skolan, blir väl också lätt en fres
telse för barnet, som h a r  pengarna. 
Vi har ju snaskförbud i alla skolor. 
Efter medicinalstyrelsens och tand
läkarnas kampanj denna höst finns 
det ju anledning att hålla på detta 
mera än någonsin.

En annan frestelse för barnen är 
numera cigarretterna. Efter upp
täckterna om ungdomsrökningen som 
orsak till lungkräfta är det ganska 
ruskigt med den tilltagande rök
ningen bland barnen.

Det finns i vår tid i regel ingen 
anledning för barnen att medföra 
pengar till skolan. Materielen är fri, 
mat erhålles, snask och tobak är 
förbjudna saker under skoldagen.

Ibland kan det naturligtvis hända, 
att barnen ska köpa hem någon sak 
åt mor, och det är inte meningen atl 
på något sätt hindra sådant. Då 
finns ju "laga skäl" att ha pengar 
med.

Men annars: jag skulle faktiskt
vilja vädja till föräldrarna, att de ser 
till att barnens kassor lämnas hem
ma. Inköpen hinner de säkert klara 
av på eftermiddagarna efter skolans 
slut. H j .  H — n.

Välkommen in
och se våra stiliga
K L Ä N N I N G A R .

H A T T A R
i stor sortering.

S T R U M P O R
år elt bra julklappstips.

K. J. Dahls Eftr.
Tel. 401 91
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Lenas julklappar
Lena var uppe på sitt rum och 

lackade in julklappar. Hon var 12 år 
gammal och gick i sjätte klassen. 
Lena hade förut på dagen varit med 
mamma och handlat. Hon hade köpt 
klappar åt mamma, pappa och tvil
lingarna, Evy och Bert. De var inte 
mer än fem år gamla. Lena hade inte 
vetat, vad hon skulle köpa åt tvi- 
lingarna. Men till slut hade hon be
stämt sig för ett tåg åt Bert och en 
docka åt Evy. Dockan kunde både 
äta och skrika. Nu höll hon på att 
lacka in dockan i en kartong med 
fint papper, som det var tomtar på. 
Hon tyckte, att dockan verkade all
deles levande. Men hon tog ingen no
tis om det. När hon var färdig, göm
de hon undan paketen uppe på hyl
lan i garderoben. Sedan gick hon ner 
till de andra, som satt i vardags
rummet och pratade.

Dockan, som hörde, när hon gick, 
hoppade raskt ur lådan och ner på 
golvet. Hon var verkligen levande. 
Dockan, som Inte ville komma till

När vi sitta 
i vår bänk . . .

någon dum flicka, ville titta efter, 
om hon såg något som tydde på det. 
Men i varuhuset hade det sett ut, 
som om Lena var snäll, för hon hade 
tagit i dockan så varsamt och fint. 
Hon sprang tillbaka till de andra pa
keten och fick se, att alla klapparna 
var levande. Tåget puffade omkring 
överallt oppe på hyllan. Men just då 
fick de höra, att Lena kom tillbaka,

Till den r ä t t a  julstämningen 
hör julbordet dukat med läc
kerheter au

skinka, lullisk, jul
korv, syltor, svdfruk- 
ter och konserver 
från

ERIKSSONS Livs
Orsa. tel. 402 33

L U M A
Julgransbelysning
16 ljus 31: — 9 ljus 21: —

Ljusbukett
7 ljus 26: —

Elektrisk luciakrona
5 ljus 9: 75

K O N S U M
Varuhuset, Orsa

Orsas julklappscentrum

Centralboden, Orsa
Tel. 402 98

TECKNING: Tre trallande jäntor av 
Jan Norberg, klass 5

och de rusade kvickt tillbaka till sina 
platser.

På julafton, när man höll på att 
dela ut alla julklapparna, så gick 
Lena för att se, om Evy och Bert 
var glada över sina klappar. Evy 
var så glad över dockan. Hon tog i 
henne så fint, att dockan nästan inte 
kände det. Dockan var så glad, att 
hon kommit till en snäll liten flicka. 
Bert var också glad över sitt tåg, 
och for fint fram med det. Tåget 
trodde, att det inte i första taget 
skulle gå sönder, om Bert hade hand 
om det.

MARIE THÅLI, 
Klass 6

TECKNING: Tomtarna äter gröt av 
Gunnar Wik, klass 4

Res jorden runt
med

VIEMASTER
Pris endast 13:50 

Bildäkivor 2:50 pr st.

T EG M A N S
har den
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Höstpromenad
Det är en kall, grå dag i slutet av 

oktober. När Sissi och jag går fort 
från skolan, är himlen grå och tung. 
Stora, svarta fåglar flyger omkring 
i flockar. När vi går under träden 
faller bruna, våta blad ner på oss.

Då vi går förbi möbelaffären mö
ter vi en karl på grön damcykel. På 
händerna har han ett par jättestora 
vita vantar. Han trampar sakta och 
stirrar hela tiden rakt fram, som om 
han sitter och begrundar någonting.

Utanför Helgesons ser vi en flicka 
i fjortonårsåldern. Hon talar med en 
annan flicka. Hon har ljust, halv
långt hår och är klädd i blågrön duf- 
fel och svarta långbyxor. Efter en 
stund skiljs hon från sin kamrat. 
Hon går in till Dalbergs. Hon kom
mer ut med en mums i handen. Då 
hon ätit upp den sticker hon händer
na i fickorna, kör ner huvudet mel
lan axlarna och börjar gå fortare. 
När hon går så, tycker jag inte hon 
ser vidare trevlig ut. Hon ser ut som 
om hon är tjurig och ond på hela 
världen.

Vid Prelins möter vi en tjock her
re med grå rock, grå hatt och glas
ögon. Han läser en tidning, och han 
tycks inte vara medveten om något 
annat än den och sig själv. Vi går 
efter honom eftersom vi vill ha så 
mycket som möjligt att skriva i 
uppsatsen. Men han försvinner mel
lan ett par hus och vi ser honom inte 
längre.

Vi vänder och går bortåt lastkajen. 
Där står en ljusbrun häst med en 
kärra. Andedräkten står som moln 
ur näsborrarna på den. Den skrapar 
med hovarna och frustar så att det 
låter som om den morrar. Den slår

med sin kuperade svans, klipper med 
öronen och tittar på oss som om den 
ville säga: Vad är ni för ena mys
tiska figurer, som travar omkring

SKIN N -
och PÄLSVAROR
blir värdefullaste julklappen.

Ni köper den förmånligast 

hos

'il•P
Tel. 403 88

Modern hårvård
i personligt 
utförande.

nnics
DAMFRISER1NG

Orsa, tel. 410 80

Hemma och i skolan
På fredag hade vi lov. Och då läste 

jag böcker. Och så skulle vi få främ
mande, och det blev mycket roligt. 
På måndag så skulle vi gå i skolan 
igen. Först skulle vi ha räknetimme. 
Och andra timmen skulle trafikpoli
sen komma och tala till oss om tra
fiken. Och vi fick se film. Först sa 
han, att vi skulle gå på höger sida. 
Och vi skulle inte gå direkt ut på 
vägen utan se oss för. Och man ska 
inte hänga bakom hussar, för om 
bussen svänger in på en korsväg, då 
ramlar man utav. Och om det kom
mer en bil så blir man överkörd. Jag 
var Inte rädd för honom.

KERSTIN THALIN, 
Klass 3

här och skriver en massa? Efter en 
stund kommer en karl i grön hatt 
och glasögon fram till hästen. Han 
kliver upp på kärran. Så tar han 
tömmarna och smackar åt hästen. 
Den klipper med öronen en sista 
gång, och så lunkar den iväg. Sissi 
och jag går åt andra hållet, till sko
lan.

INGER LANDIN, 
Klass 6

Värdefulla J U  l k l  a p p a r !
---------- j

Förlovnings-
RINGAR

UR
GLASÖGON

GULD
SILVER

V________ )

Kom in och låt oss visa!

(V le k . I j
U R  -  O P T I K  -  G U L D
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TECKNING: Här kommer Lucia av 
Inger Stigsdotter, klass 6



Kasper och trafiktrollet
Det var en gång en poliskonstapel 

som hette Kasper, han var mycket 
snäll mot barnen, och hjälpte dem i 
trafiken. Men trafiktrollet, den fu- 
lingen, var jämt i vägen. Han gick 
mot rött ljus men stannade mot 
grönt. Och han sade åt barnen som 
han mötte att dom skulle göra lika
dant. Men då blev det en förfärlig 
oreda. För då började barnen göra 
precis som trafiktrollet sagt. Men då 
kom Kasper till barnen och sade att 
dom inte skulle göra så, och han be
rättade om hur mycket oreda tra
fiktrollet ställde till. En gång när 
en skolbuss en morgon stannade 
utanför skolan, var trafiktrollet 
framme igen. När barnen gick ut ur 
bussen, viskade trafiktrollet till en 
pojke, som hette Hans, att han skul
le skynda sig över vägen innan bus
sen körde iväg. Och Hans skyndade 
sig naturligtvis över, men det kom 
en bil framför bussen, och Hans blev 
överkörd och svårt skadad. Och då 
skrattade trafiktrollet sitt otäcka 
skratt. Och så här lät det, ha, ha, ha. 
Men just då kom Kasper, trafikpoli
sen, till skolan. Och honom såg inte 
trafiktrollet, för Kasper smög sig på 
honom bakifrån så han märkte in
genting. Och så blev trafiktrollet 
äntligen fast.

MARIT OLSSON. Klass 3.

TECKNING: Volvo Traktor av 
Anders Lovar, klass 5

Blommor
till Julhelgen . . .

Beställ i god tid
Tulpaner. Hyacinter, Konvaljer.

Ärade kunder, som 
önska anlita Blom
sterförmedlingen, bör 
senast den 20 dec. 
inkomma med be
ställningar.

Levenius Blomsterhandel 
Tel. 40092, trädg. 40120 ankn. bost. 

O R S A

En resa till Mars
Den stora raketen hade just lämnat 

rymdstationen XZ21Q för att under
söka planeten Mars närmare. Det är

Snart
är det jul igen!

Lämpliga presenter:

Juldukar Morgonrockar
Handdukar Underkläder
Strumpor Scarves, läck-
Väskor ra modeller.
1 Fandskar hög kvalité.

EMMA OLSSONS Eftr.
Orfa, tel. 401 25

ORSA-boken
— en julklapp som passar 

alla orsabor —

är nu komplett i 3 
band, pris pr band 
kr 20: -  .

Aktiebolaget

Bröderna Ohlsén
Orsa

den stora planetforskaren. Smith från 
Amerika, som har kostat på resan till 
Mars. Den kostade sina modiga två 
miljarder kronor.

Raketen bestod av tre delar. I två 
delar var det bränsle och i den tredje 
var passagerarna. När bränslet var 
slut i den sista delen, så kopplades 
den av automatiskt. När de kom förbi 
månen, så blev de anfallna av rymd
rövare, som skulle röva från dem de
ras fina rymdskepp, men föraren på 
det jordiska skeppet gjorde en loo- 
ping, och så satte han på alla tio 
automatkanonerna. Rymdrövarna blev 
rädda och reste tillbaka till sin planet 
Pluto, där de hörde hemma. Men nu 
började rymdraketen närma sig Mars. 
Det var bara tre-tusen kilometer kvar. 
Skeppet hade en medelhastighet av 
sex-tusen kilometer i timmen. Än 
fick de hålla på i en halvtimme.

Vid framkomsten till Mars gjorde 
sig skeppet redo att landa. Besätt
ningen på det spände fast livbältena. 
Det här var en spännande stund. Ing
en jordisk varelse hade tidigare satt 
sin fot på Mars.

Så gjorde besättningen sig redo att 
stiga ut på den marsiska marken. Den 
var av lava. En fyra mil därifrån var 
det en vulkan, som var i verksamhet. 
De satte på sig rymddräkterna och 
gasmaskerna. De satte också på sig 
syrgastuberna för två timmars vand
ring. Så började undersökningarna. 
Där fanns stora ödlor, som kunde fly
ga-

När rymdforskarna hade fått reda 
på allt de skulle ha reda på, så gick 
de tillbaka till rymdskeppet och reste 
tillbaka till jorden. Där blev Smith 
berömd och reste vid andra tillfällen 
till fler planeter.

Göran Wilhelmsson, klass 6

______________ ORSA SKOLTIDNING

Orsabor!
Gör ett besök hos 

A K T I E B O L A G E T

E R L A N D S S O N S
Elektriska t u . 41255

för där finner Ni den rätla julklappen 
för hela familjen:

Jnlgransbelysning (16 och 10 ljus), elek
trisk ljusstake, modern belysningsarma
tur, elektriska apparater av alla slag.
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Ĵtti
önskas ärade kunder!

Liljas
D A M F R I S E R I N G

Besök vår

Julutstälining !
Massor av 
trevliga julsaker 
och lämpliga 
julklappar.

Orsa Tobaks- 
& Pappershandel
Tel. 402 38

Bisonoxen
För eft par hundra år sedan levde 

bisonoxen 1 stora hjordar på präri
en, där indianerna jagade dem. Sen 
kom de vita. De byggde järnvägar 
genom prärien, ibland måste tåget 
stanna för bufflarna skulle förbi. 
Hjordarna var stora, och det kunde 
ta flera timmar, innan bufflarna ha
de kommit förbi. Passagerarna roade 
sig ofta med att skjuta bufflarna ge
nom tågfönstren. Bufflarna sinade 
kraftigt av, då de vita sköt dom 
ståtliga djuren. Indianerna jagade 
allt oftare, men det var sällan de 
fick några bufflar. Indianerna fick 
svälta och frysa, ty av buffelhud 
gjordes kläder och nästan allt av 
buffeln användes. Allt detta var de 
vitas fel. De vita såg, att indianerna 
fick svälta, de gav dem mjöl. India
nerna var för stolta att äta det, som 
de vita gav dem. Nu finns endast ett 
par små hjordar, som är fridlysta på 
prärien.

ANDERS ANGELFELT, 
Klass 7

Farmor berättar om sin 
skoltid

Tänker Ni köpa piano? 
Behöuer pianot stämmas? 
Hakar tangenterna upp sig? 
Dålig ton i Edert piano?

Gör ett besök i våra nya loka
ler å B O R N G Ä R D E T !

Firm a PIANO-NISSE
Nils Klockar -  Orsa, tel. 406 94

F u l l s t ä n d i g  s e r v i c e

En gång berättade farmor för mig, 
hur det var då hon gick i skolan. 
En gång fick farmor en räkneläxa. 
De hade inga räkneböcker, som vi 
har nu, utan en griffeltavla. Hon 
gjorde läxan och skrev med vanlig 
krita. På morgonen, då hon skulle gå 
till skolan, var det regnigt. Hon hade 
räknat båda sidorna fulla. Hon gick 
ut och då blev tavlan blöt och siff
rorna suddades ut. Om hon hade 
stoppat den under kappan, hade siff
rorna suddats ut ändå. När farmor 
kom till skolan, fick hon en hel del 
skäll av läraren. Sedan sydde far
mors mamma en påse, som hon kun
de stoppa tavlan i.

Då farmor gick i sista klassen, var 
det två pojkar, som fick gå tidigare 
till skolan än alla andra, för de skul
le elda, så det blev varmt i skolan. 
Farmor gick bara sex år i skolan. 
De var tvungna att sitta alldeles 
stilla. Var det någon, som vände sig 
om till en annan kamrat, fick han en 
örfil. Sedan fick han stå i skamvrån. 
Var det någon, som skvallrade, nöp 
läraren honom i örat. Om läraren 
såg att någon gjorde något rackar
tyg, fick han stryk med ris. Skvall
rade någon hemma, fick denne mer 
stryk. Så nog har vi det bra ändå.

MARIANNE LARSSON, 
Klass 6

TECKNING: God Jul! av 
Åke Ström, klass 5

Vad jag har gjort i sommar
I sommar har jag lärt mig simma 

50 meter. Jag har gått på simkurs 
vid Åberga tjärn. Jag köpte märket 
och fortsatte och försökte ta brons
märket. En kväll var vi på Sker i 
Orsa och såg på en teater, som hette 
Skomakare Jönsson. Det var en rolig 
teater.

En annan kväll var vi också dit 
och såg en annan teater, som hette 
Teaterbåten. Den var rolig den med, 
men den var inte lika rolig som Sko
makare Jönsson. Jag har varit oppe 
i fäbodarna också. Där är det roligt 
att vara. Men det blir långtråkigt att 
vara där hela sommaren. Ibland har 
jag fått åka hem och bada. När vi 
skulle hem från fäbodarna allihop 
med kor, så gick vi. Det var tre mil. 
En lång bit i början fick jag och 
Peter lov att fösa korna. Men sen 
förstod de, att de skulle hem och gick 
själva. Vi hade en tant med oss, som 
hette Kerstin. Hon orkade inte gå 
längre än till Ångsvasslan, utan hon 
stannade där och sa att hon skulle 
lifta. Men jag och Peter och ett an
nat sommarbarn, som heter Ralph, 
som är hos oss varje sommar, vi gick 
ännu längre, ända tills vi kom så 
långt, att vi var alldeles ovanför 
Fredshammar. Då kom tant Kerstin 
och hade liftat, och då fick vi också 
åka opp till Aberga. Sedan gick vi 
därifrån, tills vi kom hem, och då 
åt vi.

BRITTMARIE JAKOBSSON, 
Klass 5

TECKNING: Flygande tomten av 
Sievert Hansson, klass 6
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TECKNING: Tomten kommer med julklappar, 
Allan Vilhelmsson, klass 3

Den gången var det roligt
En dag for Hjördis, min hund 

Tjoppen, katten Mickan och jag ut 
för att bada. Vi skulle åka båt över 
Bjustjärn.

Solen stekte. Så gick vi ner till bå
ten. Tjoppen var där långt innan vi 
kom, och Mickan kom smygande 
efter. Ibland gjorde hon ett språng 
framför oss.

När vi kom ner till båten stod 
Tjoppen där och väntade. Så gick vi 
ombord. Men när vi hunnit en bit ut, 
hoppade katten ur båten och simma
de iland. Det var också andra flickor 
vid badplatsen. Hjördis ocn jag skulle 
leka tafatt vid stranden. Men när 
Tjoppen såg, att Hjördis slog på mig, 
började han morra. Då gick jag iland 
och hämtade honom. Han sparkade, 
när jag skulle bära honom. Men jag 
fick allt ut honom ändå och ställde 
honom på grunt vatten. Där tvätta
de jag honom litet.

När vi var klara och skulle åka 
hem, hittade vi inte katten. Men just 
som jag gick förbi en stor björk, hör
de jag något uppe i trädet. Och gissa 
vem som satt högst uppe i toppen 
av björken, om inte katten? Just när 
Mickan skulle försöka klättra ner, 
kom det en vind och hon kom ner 
med en väldig fart.

När vi kom hem, frågade mamma 
varför katten var så blöt. Då berät
tade vi, att hon hade tagit sig ett 
dopp. Men mamma trodde det inte.

ULLA CLARHOLM, 
Klass 5

TECKNING: Månen nästa! av 
Leif Kristensen, klass 6

Julvers
Nu så kommer julen igen, 
den som är så rolig.
Nu så kommer tomten igen, 
han som är så solig.
Klappar han delar till kvinna, man, 
så fort han nånsin kan.

Nu vi skridskor åka få, 
om vi ner till banan gå, 
men vi måste i skolan gå, 
där vi mycket lära få.

NILS-ERIK GÖTHE, 
Klass 3

En resa i världsrymden
Det bullrar och dånar. Jag sitter i 

en raket, som ska åka ut på en resa 
i världsrymden. Raketens motorer 
har nyss satts igång. Nu far vi upp 
i luften. Jag börjar titta på medpas
sagerarna. Bredvid mig sitter en 
gammal tant, som sitter och mumlar 
"varför följde jag med, vi kanske al
drig kommer ner till jorden igen". 
Jag undrar, vad hon ska med för, 
och jag frågar henne om det. Hon 
säger att hon vill se något, innan 
hon dör, vad som finns ute i rymden. 
Men nu ångrar hon sig.

Framför mig sitter en farbror och 
tittar ut genom fönstret. Jag tittar 
också ut, för att se, vad det är han 
tittar på. Men då får jag se något 
som gör att jag knappast tror mina 
ögon. En bleckburk kommer farande 
i luften, och efter kommer en kött
bit. När jag sitter där och tittar, 
kommer en raketvärdinna och frå
gar, ifall jag vill ha något att äta. 
Jag säger, att jag vill ha en loranga 
cch några smörgåsar. Efter en stund 
får jag det. Jag dricker lorangan, 
äter smörgåsarna och tittar ut ge
nom fönstret. Plötsligt kommer det 
en komet farande, så nära, att den 
nästan snuddar i raketen. Jag blir så 
förskräckt att jag sätter en bit 
smörgås i halsen och spiller ut lo
ranga på tantens kjol. Piloten säger 
i detsamma i en högtalare, att vi ska 
sätta pä oss säkerhetsbältena, för 
först ska de stiga med planet, och 
sen landa på Mars. Men en farbror 
sover så han hör det inte. När vi sen 
landar så flyger han upp i taket, och 
kommer ner efter en stund. Vi sät
ter på oss rymddräkterna och går ut 
på Mars. Där stannar vi en halv
timme, och sedan far vi hem till jor
den igen.

MONIKA LINDKVIST, 
Klass 6

Allt för julbordet
finner Ni hos

A hl enius & Håll
Tel. 400 41

Det är klart
som korvspad

> att bästa

*
*

J U L K O R V E N  
och övrig julmat, 
även lutad fisk,

* köper Ni hos

Broberg Orsa AB
Tel. 405 45, 400 48

Den bästa

julklappen
för Edra barn 
finner Ni hos oss!

Riklig sortering i yttertrikå 
av toppmärkena Wahls 
och Jerseymodeller.

Duffel-Jackor
i största sortering.

Alltid de sista nyheterna 
i kjol och blus.

x-* M

b ■s Sm

G arderoben
L e n n a r t  O l s s o n  

Orsa, tel. 402 19
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Den första snön
Det var en gång ett troll som het

te Bim-Bam. Han väntade på snön, 
men ingen snö kom. Det hade redan 
varit jul och skidor hade han fått till 
julklapp. Nu kan du förstå, att han 
ville prova dem.

Men en morgon kom snön. Han 
blev så glad, att han inte visste hur 
fort han skulle få på sig kläderna. 
Strumporna blev aviga, och blusen 
gick sönder. Sen gick han och satte 
på sig skidorna och åkte i väg. Men 
du må tro att det gick inget vidare. 
Han ramlade många gånger. Till 
slut kom han till en backe. Å, vad 
det gick! Han stupade på huvudet 
flera gånger, och till slut gick ski
dorna sönder. Då måste trollet gå 
hem. INGER BÄLTER, 

Klass 3

Tomten och älgen
Det var en gång en tomte, som 

hette Lillklas. De kallade honom så, 
för han var så liten. En gång skulle 
han ut och hämta ved. Han gick in 
i skogen. Då var all ved översnöad. 
Då gick han hem och tog spaden och 
gick till skogen igen. Men han hit
tade inte den platsen, där han hade 
varit förut. Rätt som det var, kom 
en älg ut ur skogen. Vad letar du 
efter? frågade älgen. Jo, jag har 
tappat det stället, där jag var och 
letade ved, sa Lillklas. Då ska jag 
hjälpa dig, sa älgen. De letade och 
letade. Till sist hittade de platsen. 
De tog så mycket ved de kunde och 
gick hem till tomtens hus. När de 
kom in, gjorde älgen upp eld och 
satte på grytan, för han skulle koka 
gröt. När gröten hade kokat, satte

han fram ett grötfat. Tomten åt grö- 
ten, och älgen fick färskt hö. När de 
hade ätit, sa älgen: Vi går ut, så får 
du rida på mig. När de kom ut i 
skogen, såg de älgens bror Johan. De 
pratade ett tag. Men då såg Johan 
Lillklas på sin brors rygg och fråga
de, vad det där var för en parvel. 
Det är tomten Lillklas. Jaha, sa Jo
han. När de gick lugnt omkring, såg 
de gamle björnfar, som bodde i en 
grotta längre in i skogen. Vad har 
du för dej? sa björnfar. Angår inte 
dej, sa älgen. Men då blev björnfar

A B O R
Tel. 500 21

Bränd KALK och 
KALKSTENSMJÖL

av högsta kvalitéer 
till fö rd e la k t ig a s te  
priser erhållas från

S A K A L K

Julklapps tofflor
i stor sortering . . .

Pjäxor

*

Segers Skoaffär Eftr.
Tel. 402 32

En strid
Klockan var lite över nio, när jag 

gick ut. Fåglarna sjöng och solen 
tittade fram bakom ett moln. Jag 
gick bortåt en gammal koja, när jag 
hörde hur en fågel skrek inne i sko
gen. Jag sprang åt det hållet varifrån 
ljudet kom. Jag stannade och började 
gå sakta. Det var ett hemskt liv inne 
bland buskarna.

När jag var ungefär tjugo meter 
ifrån buskarna, började ljudet ta av 
i styrka, det fräste lite ibland, men 
så blev det med ens tyst. Endast 
grankronorna susade. Jag kröp ännu 
närmare buskarna, varifrån ljudet 
kommit. Nu först kunde jag urskilja 
något inne i buskarna. Där, mitt 
framför mig, ligger en död tjäder, 
bredvid honom sitter en hermelin 
med sina två ungar. De sitta och äta 
en lång stund. Sedan börja de vädra, 
troligen har de upptäckt mig, för de 
börjar springa ifrån sitt byte. När 
de försvunnit, börjar jag gå bortåt 
kojan till. LEIF UHLÉN, 

Klass 7

arg och sa: Ge er härifrån, innan jag 
slår er järns med marken. Sen sprang 
älgen hem med Lillklas.

SIXTEN LARSSON, 
Klass 5

TECKNING: Lena Bruksner, klass 5

Julhandla hos oss!
Fikon, russin, frukt, 
konfekt, karameller.

Lutad och olutad 
lutfisk.

*

Lundblads Eftr.
Tel. 402 25
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F R E L I N S KONDITORI
Telefon 400 27

II

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

#  Värme-, Vatten-,
#  Avloppsledningar

utföres av

DICK HANSSON, ORSA
Telefon 400 94

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

Målarmäst. Näs Per Andersson
Tel. 400 67

Omsorgsfull
P E R M  A N E N T N I N G

utföres av

GULLY BOHMAN
Holen, tel. 440 49

C. F. C arlsso n  AB 
Å K D O N S F A B R I K
Orsa, tel. 40188, bost. Holen 44058 

ARBETSVAGNAR - KÄLKAR 
Bygrgnadssmide, 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

G U M M I -  
v e r k s t a  d
Bilringar, Batte
rier, Bensin, Oljor

Orsa
Ringcentra l
A lf Andersson  

Tel. 403 55

SKOLNYTT
Lovdagarna

under vårterminen har fastställts 
till 3 februari, 26 februari—lmars, 
3—9 april (påsklov), 24 maj (pingst
lov) och 9 juni.

Ny skollärare
Vik. provinsialläkaren dr Gerhard 

Bona har förordnats att fr. o. m. 1 
oktober 1957 tills vidare vara skol- 
läkare i Orsa skoldistrikt .

Folkskolexpeditionen.
Sedan kommunalfullmäktige med

givit, att skrivbiträdestjänsten på 
folkskolexpeditionen får räknas som 
ord. tjänst fr. o. m. 1 januari 1958, 
har skolstyrelsen utsett fröken Ker
stin Eriksson, Hansjö, till innehava
re av tjänsten. Fröken Eriksson ska 
även biträda vid katalogisering av 
skol- och sockenbibliotekets nyan- 
skaffade böcker. Hon har tjänstgjort 
på expeditionen som extra biträde 
sedan september 1955.

Ytterligare statsbidrag
med 40.000 kronor har erhållits 

till Kyrkbyns nya skola.

Nya lärarbostäder
ska uppföras vid Digerbergets sko

la. Enligt fullmäktiges beslut av
slogs skolstyrelsens förslag, att hu
sen skulle inköpas från AB Element
hus. Skolstyrelsen har nu på nytt 
behandlat frågan och beslutat, att 
bostäderna ska uppföras enligt 
Kungl. Bostadsstyrelsens typritnin
gar nr 133. Det blir samma hus, som 
uppförts på Born i kommunens regi. 
Statsbidrag har sökts till bygnader- 
na.

Avsked
har begärts av lärarinnorna Elna 

Granholm och Blenda Tysklind vid 
Digerbergets skola.

Länsskolnämnden
Den nya myndighet, länsskol

nämnden, som efter 1 juli 1958 skall 
ersätta domkapitlet samt ifråga om 
vissa ärenden även skolöverstyrelsen, 
länsstyrelsen och skolstyrelsen, har 
börjat "ta form". De fyra lekmanna- 
ledamöterna har utsetts. Och det är 
för Orsas del glädjande, att en av 
dessa blivit en orsabo. De valda är: 
fru Lisa Abenius, Falun, fabrikör 
Herry Borgquist, Orsa, lantbrukare 
Eric Carlsson, Vikmanshyttan, och 
riksdagsman Einar Persson, Älvdals
åsen.

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.
Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 M ä s s b a c k e n

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri, Tapetserareverkstad 

Tel. 401 64

Möbler och madrasser omstoppas. 
Nya madrasser och markiser på 

beställning.
B i l l i g a  p r i s e r !

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Lantmannagården)

Tel. 410 82 kl 8.oo — 17.00

BRANDTS PENSIONAT
Orsa, tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 
Begravningskaffe

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, Trappor, Ustverk 

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och Plywood

BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
Orsa, tel. 400 78

Firma BERTIL JONSSON
Oljonsbyn, tel. 403 46 

R E K O M M E N D E R A S !

Glas, Porslin, Specerier och 
Manufaktur

E R I K  W E S S T R Ö M
£  Utför Värme-, Vatten och
^  Avloppsledningar av alla
^  slag.

Reel behandling! Billigaste priser! 
Tel. 401 19
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Julpristävlan 1957
Tomtefar arbetade i sitt anletes 

svett med kartor •— hans raska nis- 
sar borde ha god vägledning, då de 
skulle ut med årets julklappar. Nu 
hade han just klarat av gränserna 
för en del länder och landskap på 
skilda håll i världen — dom tänkte 
han trycka med svart färg. — Och 
för att få sjöar och vattendrag i 
vackert blå färg, hade han gjort i 
ordning särskilda stämplar för sånt. 
Alla länderna var just färdiga i 
svart, då Bisse kom inrusande med 
andan i halsen och talade om, att en 
stjärna pilade förbi där ute. Och så 
var den dagen förstörd för tomtefar. 
För när han hade begapat den sput
niken, hade han totalt glömt bort,

var han skulle trycka sina floder och 
sjöar. Efter en stund hade han dock 
lyckats pussla ihop det hela riktigt 
bra, tyckte han. Men du, som ser 
kartorna här ovanför, blir nog gan
ska förvånad, om någon tomtenisse 
skulle hitta rätt efter dem.

Vad har nu tomtefar satt ihop för 
länder eller landskap och vatten
drag? Kan du hjälpa honom? Sänd 
då in din lösning före 8 januari 1958. 
Märk "VILLERVALLAN". Som led
ning kan han tala om, att det är ba
ra de sju områdenas vatten som 
"rörts ihop", och att han inte har en 
aning om kompasser och skalor.

Orsaboken och lämpliga bokpris 
vinkar — och så prenumeration gra
tis för ett helt år. Minst 5 hjälpsam
ma läsare belönas.

Hs.

Julklappstips
En utmärkt idé till julklapp åt 

orsabor på annan ort är att ge dem 
en prenumeration på Orsa Skoltid
ning för nästa år. Då slipper Ni sam
tidigt också ifrån besväret att skriva 
brev ibland. Vederbörande får ändå 
en hälsning från hembygden fyra 
gånger under året. Sätt alltså in pre- 
numerationsavgiften 3 kr. på Skol
tidningens postgirokonto nr 13 65 58 
och skriv på talongens baksida: pre
sentkort för . . ., så får Ni omgående 
ett prydligt presentkort att överläm
na på julafton. Red.

f  'N
En God Jul

önskar Orsa Skoltidning sina 
läsare och annonsörer.

V____________________ J

Är Ni rustad Ni kan även förse Eder gainlu mot
tagare med tillsats för program II.

för  Program IIP
Vi föra marknadens förnämsta fabri- Orsa Radio & TV
kat med UKV Is1,- Ni väljer själv pro- Telefon 401 50
gram II eller riksprogrammet. Bost. 403 83
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