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ORSA SKOLTIDNING.

Men ängeln sade till dem: 
”Varen icke förskräckta. Se, 
jag bådar eder en stor glädje, 
som skall vederfaras allt fol
ket.” Luk. 2: 10.

En stor glädje — denna hälsning 
kom till herdarna som en stor över
raskning den första julnatten. Mitt 
i sin jordiska gärning fingo de taga 
del av detta glädjebud från himme
lens Gud. I vår Värld har frambu- 
rits många budskap, men långtifrån 
alla ha innehållit glädje och tröst. 
Ibland har hälsningen varit av så
dan karaktär, att den fört med sig 
sorg och lidande, nöd och bekym
mer. Men i en mörk värld och bland 
bekymrade människor ha vi ändå 
den rika möjligheten att taga del av 
bibelns glädjebudskap.

Livet ger oss människor många ri
ka tillfällen till glädje och tillfreds
ställelse. Vi gläds åt att kunna utföra 
ett arbete, att ha hälsa och krafter, 
att äga ett hem och framförallt åt, 
att vi hitintills sluppit krigets fasor. 
Men över hela vår arma jord finns 
det oändligt många plågade och li
dande människor, som livet endast 
ger besvikelse och sorg. Om endast 
några veckor samlas vi till hemmets 
och gåvornas stora högtid. I vårt 
land äro vi vana vid att f l  samlas 
i ljussmyckade hem, och oftast är 
julbordet mycket välförsett. Ingen
ting får fattas, vi äro vana vid att 
leva i överflöd. Låt oss dock under 
dessa förberedelsedagar till den sto
ra högtiden ej glömma alla dem i

vår sargade värld, som genom nöd 
och umbäranden har det mörkt och 
svårt! När vi rustar för våra hem 
och för vår familj, låt oss också tän
ka på alla de nödlidande och på alla 
små barn i vår arma värld, som sak
na ett hem och ej ha någon möjlig
het att fira jul. Det är vår plikt att 
bringa dem vår hjälp. Det borde för 
oss vara en självklar plikt att del
taga i insamlingar och hjälpaktioner. 
Visa kärlek till din nästa, och skänk 
den behövande dina personliga om
tankar! Tänk också på dem i din 
bön! Nöden kan lindras, och ur 
mörker och töcken tro vi, att ljuset 
skall bryta fram.

För någon tid sedan skrev en le
darskribent i en av våra stora dags
tidningar: ”Svenskarna är ett väl
bärgat folk, men ej ett lyckligt folk.” 
Det finns många människor, som 
trots yttre välstånd aldrig kan känna 
sann glädje och förnöjsamhet. Rike
dom och framgång i livet förmår ej 
att fylla själens gudsbehov. Vi måste 
bli öppna och mottagliga för den 
Herre och Mästare, som steg ned till 
jorden för att bringa oss människor 
glädjens rikedom. ”Se, jag bådar 
eder en stor glädje!” Herdarna mot
tog denna glada hälsning. Nils Bo- 
lander skildrar denna glädje i en 
dikt:

Guds ljusaste glädje brast 
i blom

bland Betlehems låga hus, 
när mitt i jordens fattigdom 
ett barn såg dagens ljus.

Då klappade träden i händer, 
och bergen jublade med 

varann,
den gången i Juda länder, 
Betlehemsstjärnan brann.

”Guds ljusaste glädje” , skriver Bo- 
lander. Gud gav denna outsägligt 
stora gåva — världens rikedom — 
till människor i alla samhällsklasser, 
till rika och fattiga och till sjuka 
och friska. Han gav en Frälsare för 
alla, oberoende av yttre omständig
heter och ställning. Han gav till alla, 
som ängeln sade till herdarna, e n 
s t o r  g l ä d j e  med en överflö
dande andlig rikedom.

När denna glädjebudbärare, Jesus 
Kristus, en dag kom till sin hemstad, 
gick han enligt god sed in i syna
gogan. Då lämnade man honom pro
feten Esaias bok, och när han öpp
nade den, läste han följande: ”Her
rens Ande är över mig, ty han har 
smort mig. Han har sänt mig till 
att förkunna glädjens budskap för 
de fattiga, till att predika frihet för 
de fångna och syn för de blinda, ja, 
till att giva de förtryckta frihet och 
att predika ett nådens år från Her
ren.” (Luk. 4: 17—18.) Detta är ett 
glädjebud till en hel värld — ett 
glädjebud till dig. Giv rum för den
na hälsning i dina tankar och Guds 
ljusaste glädje skall uppfylla ditt sin
ne! Då vi öppnar vårt hjärtas föns
ter för detta glädjefyllda budskap, 
upplever vi en god och välsignelserik 
julhögtid.

Olof Hamrin

Jultomten har idel trevliga och

nyttiga presenter i sina paket från Äug. Larsson!

Åt henne:
Morgonrockar, 
Nattlinnen, 
Pyjamas, Väskor, 
Handskar, 
Strumpor.

Åt honom:
Skjortor, Slipsar, 
Handskar, Scarves, 
Pyjamas, Bad
rockar, Underkläder 
Strumpor.

Ett presentkort
löser julklapps- 
frågan i tvek
samma fall.

Aug. Larsson KB, Orsa, tel. 400 21
Välkomna till affären 
med nyttoklappar för 
hela familjen . . .
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Det gjorde jag 
bra, sa Vintern

En julsaga skriven för Orsa 
Skoltidning av Orsas egen sago- 
författarinna fru Birgit Bergkvist.

Det var strax före jul, och ute i 
det stora havet på en ö så liten, att 
den bara kallades för Skäret, stod 
en ensam liten gran och grät.

På Skäret fanns många klippor 
och hällar, men där fanns bara en 
enda stuga och ett enda träd, och 
det trädet var just den ledsna lilla 
granen. Men högt över Skäret och 
stugan och klipporna och granen 
reste sig det höga vita fyrtornet och 
blinkade rätt färdväg åt alla de sto
ra båtarna. Båtarna kom och gick, 
till och ifrån främmande länder, med 
sina dyrbara laster. Kanske kom det 
några med apelsiner och fikon till 
julbordet och gottepåsarna.

Men nu ska du inte tro, att den 
lilla granen stod där och grät för 
att den var så ensam. Nej då, den 
hade helt andra bekymmer.

— Jag vill 'bli en riktig julgran 
med glitter och papperskarameller, 
snyftade den. Jag vill inte stå här 
i blåsten jämt, jag vill in i den var
ma stugan och bli vacker och be
undrad.

— Vilket struntprat, fnyste Hös
ten, som var i full fart med julstäd
ningen. Hon sopade de grå klippor
na med sina vindkvastar, och hon 
skurade dem med vatten från de 
tunga regnmolnen. — Ska det vara 
en framtid det, sade hon. Stå därinne 
och pråla några veckor och sedan 
bli kastad på sophögen, avbarrad 
och ful.

— Jag vill bli julgran i alla fall, 
grät Granen.

— Fånigt, det är vad det är, fräste 
Hösten och svepte runt på Skäret, så 
Granen böjde sig och vinbärsbus
karna kurade ihop sig vid stugväg
gen.

— Vilket väsen, sade Vintern och 
kikade fram som en liten strimma 
blått mellan molnen. Kan det då 
aldrig få vara lugn och ro här. Du 
vet, att Lena är här i år. Hur ska

hon trivas, om inte jag får komma 
ner och snygga till med rimfrost 
och snö och is.

— Här ska städas, sade Hösten. 
Lena får klara sig utan snö och rim
frost.

— Det stackars lilla barnet, sucka
de Vintern, hon som kommer från 
norr, där julen nästan alltid är vit 
och vacker. Inte vill hon vara här, 
när du bara ska sopa och skura och 
blaska.

— Det kvittar väl mej, om hon 
trivs eller inte, sade Hösten ilsket 
och jobbade vidare.

Och Lena, som hade kommit till 
Skäret någon vecka före jul, satt i 
farbror Tores motorbåt och såg för
vånad ut. Hon hade varit där många 
gånger förr, men då hade hon alltid 
träffat Sommaren där. Nu var allting 
olikt sig, och Lena hörde nog hur 
Hösten och Vintern grälade. Fast 
hon förstod inte, att det var henne 
de pratade om.

— Usch, vilket väder, tänkte hon 
och knöt halsduken två varv om 
halsen. Det var inte utan att hon

längtade hem. Där kanske det snöa
de nu, så där sakta och vackert med 
stora flingor. Men hem kunde hon 
i alla fall inte resa. Mamma låg på 
sjukhuset, och pappa arbetade långt 
borta, och de kunde inte sköta om 
sin flicka nu.

— Det kunde väl åtminstone vara 
vinter, suckade Lena och traskade 
in till faster Eva, som bakade pep
parkakor i sitt lilla kök.

— Där hörde du, sade Vintern till 
Hösten och blåste isär regnmolnen, 
det är m e j människorna längtar 
efter. Varför ska du alltid hålla till 
härute i havet när det är jul. Aldrig 
får jag flytta hit, förrän vi är långt 
fram i januari. Vad ska det bli för 
jul egentligen? Lena längtar hem, 
och Granen gråter och vill bli en 
julgran. Nej, nu får du sluta med 
ditt städande och försvinna härifrån. 
J a g  ska ordna upp saken och se 
till att alla blir glada!

— Pyttsan, sade Hösten och 
knyckte på nacken. Du tror visst 
att du kan allt, du bistra Vinter.

Men den natten plockade. Hösten
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Det skall vara 

Guld och Silver 
i år!

Vackra värdefulla

julklappar
— en gåva för livet

&  Ur 
^  Guld 
^  Silver 
^  Glasögon

r  ^
Förlovningsringar

V________ J
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i alla fall ihop sina vindkvastar och 
sina rggnmoln och flyttade till en 
annan trakt. Kanske tyckte hon 
synd om Lena och Granen ändå, 
kanske hade hon helt enkelt trött
nat på Vinterns tjat, vad vet jag. 
Borta var hon emellertid, himlen 
var molnfri och full av stjärnor, 
och det stora havet låg lugnt och 
stilla. Och då, då blev det fart på 
Vintern, må du tro. Han blåste på 
termometern, så kvicksilvret kröp 
flera grader under noll, han skyn
dade sig att breda ut is över den 
blanka vattenytan, och han staplade 
upp mörka snömoln borta vid hori
sonten.

Nu var Vintern glad. Äntligen 
skulle han få fira jul på Skäret. Han 
arbetade nätter och dagar, och när 
julaftonen kom, låg isen tjock på 
fjärdarna. Ingen motorbåt tog sig 
igenom den, men den var ändå för 
svag att gå på. Den ensamma Gra
nen på Skäret behövde inte gråta 
längre. När ingen tog sig iland till 
Skogen, kunde ju ingen annan än 
hon bli julgran. Vintern hade för
resten redan klätt henne med tusen 
iskristaller, som glittrade i solskenet. 
Och Lena var glad igen, hon dansa
de omkring på klipporna och tyck
te, att Skäret var precis lika vackert 
som när Sommaren var där.

— Kom, farbror Tore, ropade 
hon. Vi måste hugga vår julgran, så 
vi hinner klä den fin till kvällen.

— Äntligen! Äntligen blir jag jul
gran, jublade Granen.

Men farbror Tore skakade bekym
rat på huvudet.

— Kära lilla barn, det kan inte 
bli någon julgran för oss i år, när 
Vintern kom och överraskade så 
här, sade han. Vi får försöka ha lika 
trevligt ändå. För det förstår du väl, 
att vi inte kan hugga omkull det 
enda träd vi har här på Skäret. Nej, 
Lena lilla, det får du inte be oss om.

Då började Granen gråta igen, och 
Lena lunkade runt Skäret och var 
väldigt ledsen. Men Vintern sov 
lugnt och tungt bakom sina snömoln 
och hörde ingenting. Han var trött 
efter allt arbete, och han var säker

Cj&cL % l
önskas ärade kunder!

Wikners Eftr. *  Holen

på, att han hade ordnat allt till det 
bästa.

Lena tyckte förfärligt synd om sig 
själv, och tårarna rann utför kinder
na. En jul utan julgran — skulle 
det kunna bli en jul det.. . Hon 
satte sig på en sten bredvid Granen, 
och då märkte hon ju, att den också 
stod där och snyftade och grät. Lena 
blev så förvånad, att hon alldeles 
glömde hur ledsen hon själv var.

— Gråter du, sade hon. Vad har 
du att gråta för?

— Jag vill bli en julgran, sade 
Granen.

— Du är redan lika vacker som 
en julgran, så som det glittrar om 
dej, sade Lena. Gråt inte bort allt 
det vackra bara.

— Jag vill bli en r ik t i g jul
gran med glitter och flaggor och 
papperskarameller, snyftade granen.

— Jaa, det är tråkigt att du inte 
får bli det, det tycker jag också, sa
de Lena. Men det är klart att ingen 
vill hugga ner dej, när du är det 
enda träd som finns här på Skäret. 
Farbror Tore och faster Eva tycker 
så mycket om dej, förstår du.

— Jag blir aldrig glad igen, om 
jag inte får bli julgran, grät Granen.

Men då fick Lena en fin idé.
— Vänta litet, nu vet jag hur vi 

ska göra, ropade hon och hoppade 
upp från stenen. Hon sprang in i 
stugan och viskade något i faster 
Evas öra, och hon nickade och skrat
tade och tog fram en pappkartong 
ur ett skåp. Lena tog kartongen och 
sprang bort till Granen igen. Hon 
öppnade den och började plocka 
fram . . . Jaa, vad tror du? Just det, 
du gissade alldeles rätt, kartongen 
var full av julgransprydnader!

Och nu klädde Lena Granen med 
långa glittergirlanger och granna 
papperskarameller och blågula flag
gor och sköra glaskulor. Snart stod 
den färdig i all sin glans, och en 
vackrare och gladare julgran har 
aldrig någon sett. Faster Eva och 
farbror Tore måste komma ut och 
titta och beundra. De tog Lena mel
lan sig och dansade runt Granen 
och sjöng glada julvisor. Ljudet 
klingade ut över den blanka isen 
och väckte Vintern, som låg och sov 
bakom snömolnen.

— Ser man på, ser man på, sade 
han och kikade belåtet på den 
vackra julgranen och de glada män
niskorna. Det där gjorde jag bra! 
Nu fick vi allt en r i k t i g t  
g l a d  j u l  på Skäret.

Och det höll både Lena och Gra
nen med honom om!
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En jul i FN-tjänst i Kongo - 
Av f. d. Kongo-soldaten Hans Grosshed från Hansjö

Närmare bestämt är det förra ju
len jag skall försöka att berätta nå
got om. Då hade vårt kompani hand 
om bevakningen av Elisabethvilles 
flygplats. Den ligger c:a en mil utan
för själva staden, och 1,5 mil från 
övriga bataljonens förläggningsplats. 
En pluton (34—35 man) hade hand 
om vakttjänsten ute vid själva flyg
platsen, två dygn i 'taget. Medan de

Elefanter i elefantgräset strax utanför 
Jadotville.

Senare på julaftonen åkte vi ut 
till den av vårt kompani för kvällen 
hyrda flygrestaurangen. Där hade 
våra kockar gjort i ordning en verk
ligt efterlängtad svensk julmiddag 
med allt vad därtill hör, sist men 
inte minst risgrynsgröt.

På juldagsmorgonen åkte vi in till 
bataljonskyrkan, där det klockan 5 
hölls julotta enligt svensk sed. Det

Så här kunde "farlederna" se ut där 
vi skulle fram med våra patruller. Här 
hade det regnat i 48 timmar när vi kom 
dit. Grabbarna till höger och vänster 
om bilen utmärker kanterna på bron, 
som vi skall över.

två övriga plutonerna av vårt kom
pani hade lite lättare tjänst och låg 
som reserv, ifall att det skulle hän
da något ute vid flygplatsen.

Nåväl, julen kom och vår pluton 
var ledig till klockan nio på jul
dagen. Då det var dags att gå på 
två dygns vakttjänst ute vid flyg
platsen.

Tänk er julafton klockan tolv på 
dagen. Solen står rakt ovanför er, 
termometern visar plus trettio gra
der Celcius i skuggan. Granen står 
färdigklädd, ja, gran är ju fel att sä
ga. Men en grön buske som liknade 
en gran var det, och vi gjorde vad 
vi kunde för att få den att likna 
en riktig julgran.

Dopp i grytan enligt svensk be
märkelse blev det inte för vår del. 
Men i stället blev det dopp i en 
annan ” gryta” . Hela den del av ba
taljonen, som var vaktfri och ledig, 
tog nämligen ett gemensamt dopp i 
den av FN hyrda badbaljan (swim
mingpoolen) med bataljonschefen i 
spetsen.

Matrast under patrull.

Hos hårfrisörskan.

Vår väg genom elefantgräset.

var vår bataljonspastor som ledde 
den. En kör av FN-grabbar sjöng 
de traditionella julhymnerna. . Det 
var en vacker och gripande högtids
stund, så länge den varade. För mitt 
under högtiden började solens strå
lar tränga in genom fönstren och 
med ens var den verkliga julstäm
ningen borta. När vi kom ut från 
kyrkan, möttes vi av en starkt strå
lande sol från en klarblå himmel.

Vi åkte därpå hem till våra för
läggningar, och för vår plutons del 
var det bara att invänta det magis
ka klockslaget nio. Då började åter 
två dygns vakttjänst på flygplatsen.

Från skolan . . .
Ute på skolgården hade Pelle och 

Lars blivit osams. Osämjan ändade 
förstås i slagsmål. Pelle var storordi
gast och aggressivast, men trots det 
damp han till sist i backen. Han gav 
sig emellertid inte så lätt. Strax in
nan jag kom fram för att skilja dem 
åt, gjorde han ett sista förtvivlat 
försök. Hjälplöst fastnitad mot mar
ken med Lars grensle över sig stöna
de han hotande fram:

— Ger’u dej, va?
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Det lackar mot JUL
och allt vad Ni behöver inom 
vår bransch till årets största 
helg kan vi erbjuda i stor sor
tering och i trevlig miljö.

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

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

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

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

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

V ä l k o m m e n !

den färgglada butiken

KFUM -  
Världsorganisation och lokal ungdomsförening

Mellan dessa båda poler verkar 
KFUM. Dess röda triangel — mär
ket, som visar p l rörelsens syftemål: 
en allsidig utveckling av hela män
niskan till både kropp, själ och ande 
— är känt runt om i världen, och 
man ser det också bäras av ungdo
mar här i Orsa. Hur unga KFUM- 
are från Orsa i sommar haft kontakt 
med kristna kamrater i andra länder 
vill följande korta glimtar visa.

Karin Talu berättar:
”Take off your shoes, please!” (Ta 

av er skorna), Now step in!
Vi går in i matsalen, där till vår 

förvåning stolar och bord plockats 
undan. I dörröppningen står en av 
pojkarna och sätter ett gult märke 
av färg i pannan på var och en. Vi 
slår oss ned på filtar, utbredda på 
golvet, och maten bärs in.

— Men var är matbesticken? Vad 
ska vi äta med? frågar någon.

— Åh, det behövs inga. Ni kan 
äta med fingrarna, svarar en av poj
karna, som står för den indiska na- 
tionalaftonen.

Okynnigt förtjust med tanke på 
vad mamma skulle ha sagt, om hon 
skulle ha sett mig, pillar jag i mig 
en indisk specialitet. Det är en ris
rätt med kött, russin, nötter och 
jag vet inte allt, vad den innehåller.

Så kunde det gå till på kvällarna 
på B.B.C:s arbetsläger i Hartberg i 
Österrike. Jag tror vi hade åtta na- 
tionalkvällar under de fem veckor 
vi var där.

Svenska nationalkvällen blev succé 
med grön ärtsoppa, ” Vi gå över 
daggstänkta berg” och blinkleken. 
Efter middagen hade vi nämligen 
föredrag om vårt hemland, sjöng 
svenska sånger och lekte svenska le
kar.

Arbetet bestod i att bygga en 
evangelisk, luthersk kyrka. Ja, inte 
bygga färdigt en hel kyrka utan ba
ra börja, så att ortsbefolkningen se
dan får fortsätta. Vi travade tegel
stenar, murade, var medlemmar i 
stenklubben (där man satt bakom 
en stenhög och latade sig och pra
tade, när solen var som hetast), 
blandade cement och skottade sand.

Arbetet gick i alla fall framåt, och 
när vi åkte ifrån Hartberg, var väg
garna uppmurade till hälften.

Hartberg är en förtjusande, pitto
resk liten stad, som ligger i ett 
mjukt, kulligt landskap. Husen i sta
den är inte precis nya, och gatorna 
är kullriga och ojämna. Den stora, 
vackra katolska kyrkan är domine
rande i stadsbilden, och den vackra 
parken är också något, som man 
kommer ihåg.

En gång gjorde vi en fotvandring 
till ett berg, och därifrån hade man 
en fantastisk utsikt över staden och 
trakten omkring den. En annan ut
flykt, som jag också erinrar mig, är 
bussresan till landskapet Burgen
land, som gränsar mot Ungern. Vi 
var ända fram till gränsen, där någ
ra norpade till sig som souvenir hem 
— en bit taggtråd från järnridån!

Kristina Jernberg berättar:
Jag har tillbringat en sommarmå

nad på ett arbetsläger i en liten 
bondby 12 mil från staden Kassel 
i Västtyskland. Det var en underbar 
tid.

Byn är mycket liten (ungefär 900 
invånare), mycket charmig, pitto
resk, idyllisk — och smutsig.

Lägret var organiserat och ekono- 
miserat av den amerikanska kyrkan 
Brethren Service, som bl. a. har paci
fistisk åskådning.

Lägermedlemmarna var, med le
darna inräknade, 24 till antalet och 
representerade 9 nationer, nämligen: 
Indien, Nigeria, Marocko, USA, Ne
derländerna, Grekland, Västtyskland, 
Danmark och Sverige.

Vad arbetade vi med då?
Jo, vi grävde. Vi grävde diken, vi
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grävde gropar, som vi fyllde igen, 
och vi grävde nya diken och nya 
gropar o. s. v.

Arbetet var nämligen förfärligt il
la planerat och upplagt. Det var me
ningen, att vi skulle iordningställa 
en lekplan bredvid en Kindergarten- 
skola, och gräva diken för en av
loppsledning. Vi fullföljde också bå
da dessa arbeten, men sedan fanns 
just inget mer rejält arbete för oss.

Tydligen hade den kommitté, som 
anställt oss för detta arbete, inte 
tänkt sig att 22 arbetsglada ungdo
mar skulle hinna med så mycket på 
en månad, som vi hann med på två 
veckor.

Trots detta hade vi mycket roligt. 
Att bottnen på ett avloppsdike kun
de vara en så förträfflig plats för 
allehanda diskussioner, hade jag 
ingen aning om förut. Där gick dis
kussionens vågor höga om bl. a. krig, 
fred, religion, film, teater, litteratur 
(har du läst Goethe?), moral, mång
gifte, Hitler, Sveriges klimat och allt 
vad ni vill.

Vi hade var och en av oss ett 
styvt arbete med att redogöra för 
förhållandena i vårt hemland och 
försöka lägga tillrätta felaktigheter 
och undanröja alla missuppfattning
ar och underliga idéer, som vi upp
täckte att vi hade om varandras län
der.

Lägermedlemmarnas kunskaper om 
Sverige utsträckte sig i allmänhet så 
långt som att de visste att: Sverige 
är ett rikt land. Där tillverkas mas
sor av tändstickor; svenska flickor 
är mycket vackra och det är ett 
rysligt kallt land.

.ORSA SKOLTIDNING

Särskilt den lille mörkhyade ma
rockanen var envist och fast över
tygad om, att i Sverige är det inte 
bara kallt utan även kolmörkt sex 
månader av året, och där visar sig 
solen någon enstaka gång under 
sommarmånaderna, trots att vi 
svenskar talade om midnattssol, 
glittrande insjöar, påsk i fjällen och 
vita sommarnätter. Han trodde det 
bara inte, så som t. ex. jag såg ut. 
Jag var ju alldeles vit!

Vi var en samling ungdomar kom
na ifrån olika länder, ur skilda mil
jöer och förhållanden, med delade 
åsikter om mycket, med olika tem
perament och vanor. Man fruktar 
kanske, att det skall bli slitningar 
inom en sådan grupp, men faktum 
är att ett sådant kamratskap, sådan 
arbetsglädje och ”hålla ihop”-ton, 
har jag aldrig upplevt tidigare.

Alla i byn var mycket vänliga mot 
oss. Barnen var särskilt nyfikna och 
pratsamma.

Det var en nyttig och lärorik, men 
framförallt trivsam och rolig tid jag 
hade på arbetsläger i världens un
derbaraste lilla bondby, långt ute på 
landet i Västtyskland.

Från skolan . . .
I rättskrivningsövningarna ingick 

en s. k. fyllerisats ” årets tre största 
högtider är . . .”  Ove kom fram 
och begärde hjälp.

— Magistern, va’ heter den tredje 
högtiden?

— Vilka har du kommit på då?
— Marknaden och midsommar!?!?

st

En annan gång höll ” fyran” på 
med substantivets obestämda och 
bestämda form. Bl. a. lärde vi in 
obestämda artiklarna en och ett. Vi 
tragglade och övade och tragglade 
igen, och då lektionen nalkades sitt 
slut, gjorde jag en sammanfattning 
och frågade som slutkläm:

— Nå, vad är nu en och ett?
Tveklöst svar från Sven:
— Tvål!

Julklappar för hela familjen! 

Tofflor, P jäxor m. m.

AB Orsa Skomagasin
Orsa, tel. 400 37

Önskeklappar 
till honom...
Ge Honom ett plagg av den 
förnämliga sporfirikå vi nu ha 
att erbjuda. T. ex. en grovstickad 
helylletröja i modefärgerna jord- 
brunt och buteljgrönt

42:50, 48:75
Skiortpullover i vigoreux, brunt, 
tegel eller grönt 14:75

EN NYHET SOM PIGGAR UPP:
MMT:s västpullover och blazer 
i formfast 3-fe jersey.

ALLTID LIKA VÄLKOMMEN:
ETONS poplinskjortor i nya 
mönster och i det välkända 
högklassiga utförandet

24: 50, 27: 50, 32: —
Charm.-nylonskjortor med ga
ranti i grått, vitt och randigt

19:75, 29:75
Trevliga sporfskiortor i nya 
mönster och färger

16:—, 19:50, 22: —

EN SLIPS
är alltid lika välkommen. Till
samman med de kända siden
kvaliteterna ha vi en tjusig sor
tering av teryleneslipsar, som är 
värda att ses — och ges.

VÄLKOMNA TILL GODA 
JULKLAPPSKÖP!

ia n « o g
'^wrrkläder
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Allt för julbordet
finner Ni hos

Ahlénius & Håll
Tel. 400 41

ITU»

Sporthandla i 
specialaffären!

V ä lkom m en  till

Orsa
Cykel & Sport

Klass 7 Digerberget
Främre raden från vänster: Inga-Britt Andersson, Aina Hamrin, Greta Andersson, 
Kristina fohansen. Melianraden: Inger Larsson, Ulla Andersson, Ulla-Britt Norman, 
Berit Persson, Christina Lassar, Britt-Marie Östlund. Bakre raden: Sune Fyhr, Lars 
Hanser, Arne Olsson, Rolf Bruhn, Gunnar Norström, Roland Cederholm, Kjell Nor
man. Lärare: Sven Lilja. Ej med på kortet: Sonja Berg, Margareta Schönberg, Elsy 
Hörnell.

S K O L N Y T T
Antalet friluftsdagar
per läsår har fastställts av skolsty
relsen. Det skall vara 6 dagar i små
skolorna (4 dagar, där barnen har 
5-dagarsvecka), 7—8 dagar i kl. 3— 
4, 9—10 dagar i kl. 5—6, 8—9 da
gar i B2-avd. och 11—12 dagar i 
kl. 7.

Vårterminens lovdagar.
Gemensamt lov för alla skolor blir 

det månd. 26/2—lörd. 3/3 (sport
lov), torsd. 19/4—tisd. 24/4 (påsk

G O D  JUL med klappar från

Aktiebolaget

ERLANDSSONS Elektriska
Tel. 412 55, 413 55

för där finner Ni den rätta 
ju lklappen för hela fam iljen:

iulgransbelysningar (16 och 10 ljus), 
elektrisk ljusstake, modern belys
ningsarmatur, elektriska apparater 
av alla slag.

lov) och månd. 30/4. Dessutom har 
folkskolan lov 5/2 och samrealsko- 
lan och yrkesskolan har påsklov 
även 25/4.

Tjänstledigheter.
Folkskollär. Lena Nilsson i Kyrk

byn har erhållit tjänstledighet för 
universitetsstudier även under vår
terminen. Folkskollär. Margareta 
Kock vikarierar.

Vidare har småskollär. Ruth Ull
ström erhållit tjänstledighet för en
skilda ang. under samma tid.

Tillsynsman.
Som ny tillsynsman vid Holens 

småskola har förordnats herr Hans 
Thurén, Lindänget.

Hj. H—n.

Stipendiefondens hederslista
Ytterligare ett par stipendier har 

blivit färdiga med sina kurser och 
visat upp erhållna betyg. Jag vill i 
detta sammanhang påminna stipen
diaterna om att de omedelbart bör 
anmäla, när kurserna är färdiga.

Den etthundrasjunde: Britta Hägg, 
Stenberg, Praktisk kurs i engelska.

Den etthundraåttonde: Els-Britt 
Louthander, Skattungbyn, Aritme
tik.

Vem blir den 109:e?
Hj. H—n.
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Fotografen Anders Lind mötte år 1903 dessa vallkullor någonstans på orsaskogen. 
Vilka äro vallkullorna och var togs bilden? Den som först ger rätta upplysningar 
erhåller 3: —  kr från Orsa kommuns bildarkiv.

Pojke dömdes att betala. . .
Den sista veckan har jag sett två 

olyckstillbud, det ena på skolgår
den, det andra på gatan. På skol
gården tog en pojke handen full 
med stenar och slungade efter en 
motståndare. Ingen sten träffade den 
som skulle träffas. Men eftersom 
skolgården på rasterna är full av 
barn, som springer och rasar, blev 
det åtskilliga träffar på andra. Till 
all lycka för kastaren tog det inte 
i ansiktet på någon. Men det var 
ej hans förtjänst. En sten gick dock 
bara några centimeter från en liten 
flickas öga. Jag vet inte ens, om hon 
märkte det själv.

Stenkastaren fick jag fatt på och 
talade några allvarliga ord med ho
nom. Det är i grund och botten en 
snäll och hygglig pojke. Men han 
hade tydligen inte tänkt på vad som 
kunnat bli följden av stenkastningen.

Det andra olyckstillbudet hände 
ett par dagar efteråt. Då kastade en 
pojke en pinne mot en annan pojke, 
som kom cyklande. Det gick också 
bra den gången, fast nog gick pin
nen bra nära ansiktet.

En dag kan olyckan ha inträffat. 
— ■— — Ett par gånger under min 
lärartid har jag varit med om ett 
par otäcka saker med besvärliga 
ögon- och ansiktsskador. Jag vill in
te vara med om flera liknande. Alla 
barn måste betänka, att det kan bli 
svåra följder av stenkastning på en 
skolgård. Sådan lek är också för
bjuden. Men ändå händer det inte 
så sällan.

Jag skulle också vilja be föräldrar

na att klargöra detta för barnen. En 
del barn förstår nog, att ett sådant 
förbud är nödvändigt. Att det är till
kommet för att skydda dem själva. 
Men det är också många, som tror 
att förbudet bara är ett prov på 
lärarnas kitslighet.

Efter att ha sett de två olycks- 
tillbuden beslöt jag att skriva några 
rader om saken i Orsa Skoltidning. 
Dels för att nå alla barn med en 
varning, dels för att nå föräldrarna 
med en bön om hjälp att pränta in 
varningen.

Och just när jag sätter mig för att 
skriva, faller mitt öga på en tid
ningsnotis frln tinget i Mora. Där 
står:

”Häradsrätten meddelade på tors
dagen dom i målet, där en pojke 
stod som svarande. Under lek med 
en kamrat hade han med en käpp 
skadat denne i ögat. Den skadade 
pojken har nu mist synen nästan 
helt och hållet. Rätten fann det 
styrkt, att svaranden var vållande 
till olyckan. För sveda och värk skall 
han utge 500 kr., för framtida men 
och lyte 5 000 kr., i årlig livränta 
fr. o. m. 1968 1 000 kr., samt 4 år 
senare 1 500 kr., intill uppnådd pen
sionsålder. Efter pensionsåldern skall 
livräntan uppgå till 750 kr. per år. 
Dessutom skall han genast utge 2 750 
kr.”

Är inte förbudet mot stenkastning 
befogat? Stenkastarna och käppkas
tarna på skolgården och andra lek
platser tar verkligen stora risker.

Hj. H—n

C jacl % L
önskas ärade kunder!

Liljas Damfrisering

Något extro gott 

till jul
måste det naturligtvis vara.

S L A K T E R I A K T I E  . r  BOLAG

har allt Ni vill ha i matväg 
och delikatasser

§ L Å T  BARNEN 
L Ä R A  L A X A N  

- m e d  M A S K I N

Den nödvändiga koncentratio
nen bidrar verksamt till bättre 
”komihåg” — och därmed bättre 
kunskaper.

IF™ B TT™

[ ^ { ^ □ W Z Ä X T T 3
fin n s frå n 4 3 0 : - rik tpris
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• •  •*
® @ | ORSA 
| © J  SOCKENBIBLIOTEK 

KYRKBYN

T Ä L J Å R - T U R N É N  Utställning 14-17 dec.

Torsdag Vernissage 17—21, Fredag 17—20, Lördag 11—17, Söndag 12— 17

I modern tid har trätrycket och träskulpturen fått upp
leva ett nytt och betydande intresse. Många svenska 
konstnärer har gett sig i kast med m aterialet och åstad
kommit anm ärkningsvärda resultat. I den trätäljarturné 
som på torsdag öppnas i Orsa Sockenbibliotek vill Konst
främ jandet i ett representativt tvärsnitt redovisa vad 
svenska trätä ljare  på konstnärlig nivå i dag kan åstad
komma. Ni återfinner i utställningen bl. a. två tyngdpunk
ter i svensk trätäljarkonst, Döderhultaren och Bror Hjorth.

Vernissagedagen kl 20 samt söndag kl 14 demonstreras ut
ställningen av Lars Målare.

_________________________________________________________

Sven Dahlström Till verkstaden

Musikskolan

En nyhet för i år är att vi på för
sök infört gitarrundervisning i vår 
musikskola. Musiklärare Grudd har 
tagit hand om några elever, som an
mält sitt intresse för saken. Det bör 
kanske påpekas, att det inte är frå
ga om att använda gitarren enbart 
till ackompanjemang. Den är ju ock
så ett förnämligt soloinstrument.

För övrigt är instrumentfördel
ningen bland musikeleverna i stort 
sett lika föregående år. Tråkigt är 
det, att det inte finns fler cellister. 
Goda instrument står oanvända och 
bara väntar att bli brukade. Lärare 
finns men bara en enda celloelev! 
Vi väntar på fler cellister!

När detta skrives, spelar 40 ele
ver fiol eller mandolin, 1 cello, 6 
flöjt, 14 klarinett, 7 trumpet, 8 gi
tarr, 46 piano och 2 orgel. Samman
lagt är det alltså 124 elever i instru
mentalkursen. I den förberedande 
kursen deltar 78 blockflöjtspelare. 
Det totala antalet musikanter i mu
sikskolan är alltså 202.

P. J-
☆

En engelsk skolpojke, som till
bringat sommarlovet i Orsa, berät
tar:

Swimming School
When I went to Orsa swimming 

school my teacher’s name was Erik. 
First he told us the movements on 
the ground, and then we put cork- 
belt on and then got into the water. 
There was a wooden rail that we 
were holding on to. Next day we 
were allowed to hold on to a piece 
of cork instead.

"When we had practised for a time 
we we re able to swim without the 
cork. Afterwards two boys got the 
iron bar for swimming 50 metres. 
I swam 16 metres.

Peter Cross
Form Four

Snart är det jul igen . . .
Beställ redan nu Vörtlimpan, Jul
tårtan och Julbrödet.
Marzipan, Konfekt och Praliner.

C. G. Nyström tg i. 40518

Cfc&cL
RAK- & F R I S É R S A L O N G

Rekommenderas!
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EN JULBERÄTTELSE

Det var en gång en liten pojke 
som hette Petter. Han bodde med 
sina föräldrar i en liten stuga vid 
skogsbrynet. Det var vinter, och 
Petter var ute och åkte kälke. Snart 
var det jul, och Petter tänkte på 
vad han skulle få för julklappar. Han 
önskade sig ett par skidor och 
skridskor. Men han var inte riktigt 
säker på att han skulle få det för 
de var fattiga. Dagarna gick och 
det var bara två dagar till så var 
det julafton. Petter och hans pappa 
var ute och tog en julgran. Så änt
ligen kom julaftonskvällen. Petter 
var så finklädd. Julgranen var fint 
klädd, med olika flaggor och glitter. 
Petter fick sina paket. De var stora 
och små. Det största paketet öpp
nade han först, och där låg skidor
na. Han fick också skridskor. Pet
ter var mycket glad och tackade si
na föräldrar.

EVA ANDERSSON, 
Klass 4

LUMA
julgronsbelysning
16 ljus 35:— 9 ljus 23: —

Elektrisk ljusstake 
7 ljus 29:75 
Elektrisk 
Luciakrona 
5 ljus 10: —

KONSUM
Varuhuset, Orsa
Tel. 402 97

När vi sitta i vår bänk...
FILMVISNING 1 SKOLAN

En rast kom lärarna med två bru
na lådor. Då förstod vi, att vi skulle 
få se film. Det ringde in efter rast 
och med stor spänning ställde vi 
upp i vår korridor. Men vi fick gå 
in i vårt klassrum som vanligt. Se
dan fick vi gå upp och äta. När vi 
hade ätit och det ringt in, sa läraren, 
att vi skulle byta klassrum med 5— 
6: an. Glad i hågen gick jag dit in 
och satte mig. Efter en stund hörde 
jag någon komma. Jag tänkte, att 
det var 5—6:an som kom och skulle 
ha tillbaka sitt klassrum. Men det 
var bara småskolan som kom. Snart 
släcktes lyset. Det var en film inspe
lad av Svenska Livräddningssällska- 
pet. Vi fick se när en pojke livräd- 
dade en annan pojke, som inte kun
de simma. Vi fick se när de gjorde 
mun-mot-mun-metoden.

HANS SUNDSTRÖM, 
Klass 4

Teckning: En dag på skridskobanan av 
Karin Jonsson, klass 4

Hyacint 

och tulpan

är julens favoritblommor

S
 Ärade kunder, som 

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

Levenius Blomsterhandel
Tel. 400 92, trädgården 401 20 ankn. bost.

O R S A

1 ----- 7̂(  ?¥ 
EN TV  

GRATIS 
! TILL JUL!

SISTA
tävlingen med

7 0  st
PHILIPS TV

27/11  —  23/12
Kom in till oss för alla 

upplysningar.

Svalas Radio & TV
Kyrkogatan 8, Orsa Tel. 413 50

Auktoriserad Radio- och TV-service

A N D E R S »IASm mnm
o o  \

Glasmästeri
ORSA

Tel. 408 19, bost. 411 78 
Järnvägsgatan 27

Bilglas, Fönsterglas 
Inramningar
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Harry Bomans Plåtslageri
Tel. 404 65, verkst. 415 29 

Järnvägsgatan, Orsa

Utför alla slag av plåtslageri
arbeten efter humana pris

beräkningar.

Gedigna
JULKLAPPAR
för hela familjen . . .

Nya Järnhandeln
Tel. 402 52

Orsa Lastbilcentral
utför a lla  slags 

transporter

Telefoner 
404 30 och 404 31

BENGTSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Dalagatan, Orsa Telefon 403 23

Ombesörjer allt vid dödsfall och 
begravningar. Egen begravnings- 
bil. Sv. eldbegängelseför. ombud

EN ROLIG HÄNDELSE

I somras fick Git valpar. Det bör
jade med att mamma frågade, om 
vi ville, att Git skulle få valpar. Och 
det ville vi naturligtvis. Mamma är 
med i kennelklubben, så hon ring
de och frågade, om det fanns någon 
lämplig hund. Och det fanns det. 
Och vi fick reda på, att det fanns 
en utanför Stockholm. Efter en tid 
åkte mamma dit med Git. Efter en 
vecka kom hon hem igen. Och 
snart började Git att bli allt tjoc
kare och tjockare. När mamma en 
tid efteråt skulle se en teater på Sker 
och hade åkt dit, började Git att 
flåsa och gnälla. Och det var bara 
jag och Lasse hemma. Men så små
ningom kom dom hem. Mamma 
ringde genast till veterinären. Han 
kom nästan på en gång. Jag lade 
mig med kläderna på. Klockan ett 
vaknade jag av att det pep. Jag skyn
dade mej ut i köket. Och i lådan, 
som jag byggt åt Git, låg det två 
svarta hundvalpar. Efter en stund 
gick jag in igen och lade mig. På 
morgonen gick jag ner och tittade 
i lådan, och där låg det 5 små val
par.

PER FALEIJ, 
Klass 6

KOJAN

Det var en gång när Erik och jag 
byggde en koja av bräder uppe i 
ett träd. Jag gick upp i kojan. När 
jag var uppe rasade kojan och jag 
fastnade i en gren med livremmen. 
Erik skrattade. Jag tog och klättrade 
upp igen. Sen hoppade jag ner igen 
och då slog jag mig.

BERT MODIN, 
Klass 2

*

I HÖGVALEN

När jag var hos morfar och mor
mor hade jag mycket att göra. Isen 
var frusen, så att jag kunde åka 
skridskor. Men nästa dag snöade det, 
så att jag inte kunde vara ute, utan 
jag fick hjälpa mormor i ladugården. 
Där var minga getter och kor.

Sedan åkte vi hem. På hemvägen 
såg vi två älgar och en hare. I Sveg 
stannade vi och drack kaffe och saft. 
När vi kom hem, var det snö. Nästa 
dag var jag ute och gjorde en snö
fästning.

KENT BJÖRKKVIST, 
Klass 3

NÄR VI ÅKTE TILL HOLLAND

När vi åkte till Holland då åkte 
vi igenom Tyskland och låg över 
där. Sen åkte vi vidare till Holland. 
Då blev mamma bekant med en 
tant. Tanten bjöd oss att bo hos dem 
på nätterna. Första natten vi låg där 
så såg vi en negerflicka. Hon var så 
söt så. Tanten hade så mycket tul
paner. Mamma fick många tulpaner 
av tanten.

ANNIKA BLOM, 
Klass 2

Komplettera 
hemmet till julen 

med bekväm o  
fåtöljer. . .

Carl A. Pettersson
Möbleringsaffär, Orsa

12

Teckning: God Jul av Kjell Holmstrand, klass 6
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NÄR VI ÅKTE TILL ÅLAND

När vi kom ut på havet blev det 
vågor. När vi kom i land åkte vi 
till Tåfta och tältade på en cam
pingplats. Sen det hade gått två da
gar åkte vi till Fårö och hälsade på 
Korsgrens. Vi satte upp tältet. Sen 
klättrade Björn, Peter och jag i träd 
och gjorde barkbåtar. Sen åkte vi 
till Öland och sen åkte vi till Orsa.

STEN KVICK, 
Klass 2

EN HÖSTPROMENAD

I går var jag i skogen. Jag gick 
förbi åkrar och ängar. När jag kom 
en bit in i skogen såg jag, att björ
karna var gula. De flesta löven hade 
ramlat av och vissnat. Då jag börja
de rota i löven såg jag, att en igel
kott kom upp ur löven. Då sprang 
jag iväg! Ibland hörde jag, hur korn
skrikorna och trastarna sjöng. Där
på skulle jag gå hem. Då mötte jag 
en älg, som stod på stigen där fram
för mig. När jag kom hem, berätta
de jag mitt äventyr.

ALF BILAR, 
Klass 4

FARS DAG

I söndags var det Fars dag. Några 
dagar före Fars dag fick vi göra 
farsdagskort i skolan. Jag gjorde ett 
hjärta på första sidan. Jag skrev 
”Till Far från Stina”  och sen måla
de jag hjärtat med lila färg. På and
ra sidan gjorde jag en flagga och 
under flaggan skrev jag en vers. På 
sista bladet ritade jag en svamp och 
blåbärsris. På söndagsmorgonen gick 
mina syskon och jag upp till far. 
Mor hade gjort i ordning en tårta 
med glasyr och choklad och andra 
godsaker på. Den var väldigt god. 
Sen fick far korten, som vi hade 
gjort. Far tyckte, att de var fina. 
Så drack far och mor te, jag och 
mina syskon drack mjölk. Då vi 
hade druckit färdigt, gick jag och 
Karin till söndagsskolan.

STINA ERIKSSON, 
Klass 3

EN JULDIKT

Nju är det jul i varje hus 
i fönstren tindrar många ljus 
och inne står en julegran 
för nu är det dopparedan.

På kvällen delas klappar ut 
Olle får en bil som säger tut 
Lena får en klocka fin 
då får hon en värdig min.

Men snart är kära julen slut 
ut med granen utan prut 
på sophögen sen granen står 
där får den vila till nästa år.

INGEMAR SKOGLUND, 
Klass 4

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

Nymans Bilskola
Tel. 406 85, Orsa

Teori tisdagar och torsdagar kl 19 
Brobergs gamla affärslokal

julklappen av bestående värde:

armbandsklockan
Stort urval hos

Urmakare Gust. Helgeson
Ur & Optik Tel. 408 05

Advokaten 
CURT CARLSTRÖM

ORSA

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

Kontorstid 9.oo — 17.oo

Dulklappstofflor
i stor sortering!
P J Ä X O R

Segers Skoaffär Eftr.
Tel. 402 32

Presentartiklar 

— julklappstips

Hushållsartiklar 
^  Presentartiklar 
^  Hushållsmaskiner 

Prydnadssaker m. m.

Välkomna till ett 
besök hos oss -  
det lönar sig!

Byggnadsfirma

Ly\he C/VW S ö v »

Tel. 400 35

Nybyggnader, Ombyggnader, 
Reparationer. Infordra offert!
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ORSA SKOLTIDNING.

-  av trä 

som trä 

men bättre

Specialp latta för 
MÖBLER 
SNIiCKERIER 
BYG G N AD ER 
HOBBYARBETEN

AB Orsa Plattfabrik
Tel. 409 60

KATRIN OCH ANDEN

Katrin bodde på en liten gård vid 
en liten sjö. I den lilla sjön bodde 
en and-mamma med sina fyra ungar. 
Det var Peter, Petrolina och så Per 
och Perlina. En dag kom Katrin 
ner till sjön och gissa vad hon fick 
se? Jo, den lilla and-mamman såg 
så ledsen ut. Katrin frågade nyfiket: 
Varför ser du så ledsen ut?

Då talade and-mamman om att 
hon tappat bort Petrolina. Oj, så 
hemskt, sa Katrin. Ja, jag tror att 
hon kom bort i går kväll, sa and
mamman. Men hon kommer säkert 
tillbaka, sa Katrin. Nästa morgon 
när Katrin kom ner till sjön såg 
Katrin att Petrolina kommit till
baka. Sen den gången var det ingen 
som sam utan and-mamman.

LILLEMOR WALLMAN, 
Klass 2

Bra julklapp:
Prenumeration å Orsa 
Skoltidning för 1962.

NÄR JAG SÅG HÖKEN

En dag var Sören och jag på skul
len i ladan. Då såg vi en hök, som 
cirklade runt, runt och sen dök den 
och hackade ihjäl en höna. Då kas
tade vi en käpp, så höken blev rädd 
och släppte hönan. Sen har vi ald
rig mer sett honom.

JAN-ERIK RAHM, 
Klass 3

EN JU L VERS

Nu är det jul
alla tycker det är kul.
Hos barnen blir de så soligt 
för när tomten kommer blir 

det roligt.

Vid dörren stod en pojke blyg,
På soffan satt en gumma och 

sydde på ett tyg. 
Men det var jul också där, 
det kom en tomte och en säck 

han bär.

Alla samlades vid granen, 
både mor, far och barnen. 
Tomten delar alla klappar ut, 
sedan går de och tackar till slut. 
Nu har hela julen hunnit gå 
och versen nått sitt slut också.

BJÖRN DAHLLÖF, 
Klass 7

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
Mora, tel. 100 00

Julklappar
som ger julstämning

PIANON, ORGLAR 
GITARRER 
BlÄSiNSTRUMENT 
SKIVSPELARE (transistor) 
SKIVALBUM, STÄLL

Beställ julskivan redan nu!

F:a Piano-Nisse, Orsa
Allt i musik! Tel. 406 94, aff. 406 04

Stuvboden
Det är * $  klart som A*

O R S A

korvspad £2^ Gardiner
Gardinlufter

att bästa julkorven och Filtar
övrig julmat, även lutad Stuvar
fisk, köper Ni hos M etervaror

Broberg Orsa AB
Tel. 405 45, 400 48

Billigt!
Gör ett besök, det lönar sig!
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.ORSA SKOLTIDNING

JULOTTAN MIN KATT KUSSE

Kajsa vaknade plötsligt av någon 
som bullrade i köket. Å, nu hörde 
hon hur mor och far höll på att 
göra sig i ordning för resan till jul- 
ottan. Det var nästan en mil till

kyrkan, och det var kallt på mor
gonen. Kajsa gick upp och klädde 
sig samt gick in i köket, där far 
satt och höll på att dricka morgon
kaffet. Far frågade Kajsa, om hon 
skulle följa med till kyrkan. Å, vad 
Kajsa blev glad att få följa med till 
julottan för första gången! Hon 
skulle få åka häst till kyrkan.

Nu var tiden inne. Far gick ut 
och betslade hästen, och nu stod slä
den färdig. Kajsa satte sig upp bred
vid mor, och så bar det iväg. Om 
en stund var de framme vid kyrkan. 
Det lyste i alla fönster. Far satte in 
Blacken i stallet, medan Kajsa och 
hennes mor gick in i kyrkan. Kajsa 
tyckte, att allt var vackert där inne. 
De sjöng och lyssnade. När julottan 
var slut, for de hem igen. Det hade 
varit roligt i kyrkan, tyckte Kajsa.

ULF JEMTH 
Klass 5

Jag har en katt, som heter Kusse. 
Den är grå, vit och svart. Kusse är 
över ett år nu. Men nu ska jag be
rätta om hur det var, när han var 
liten.

En dag när jag kom hem från sko
lan, låg en liten kattunge på min 
säng. Jag sprang in till mamma och 
frågade vems det var. Då sa mamma 
att det var min, och att jag fått den 
av mormor. Jag blev så glad och 
döpte den genast till Kusse. När vi 
hade haft Kusse ett par månader, 
började han bli besvärlig. Han var 
nu så stor, så han hoppade upp pl 
bord och skåp. Ibland kunde vi till 
och med hitta honom hängande och 
slitande i gardinerna. Jag minns sär
skilt en dag när vi skulle ha främ
mande och mamma hade dukat så 
fint kaffebord. När hon efter en 
stund kom dit och skulle se så att 
allting var i sin ordning, fann hon 
gräddkannan ikullstjälpt och all 
grädden borta. När sedan mamma 
tittade sig omkring, satt Kusse helt 
oskyldigt borta i ett hörn och slic
kade sig. Mamma förstod genast, 
vem tjuven var, och min lilla katt 
åkte genast ut. Nu när jag tänker 
tillbaka på hur söt och rolig han 
var, när han var liten, önskar jag 
verkligen att Kusse var liten igen.

LAILA SVEDLUND, 
Klass 7

En God Jul önskar 
ORSA SKOLTIDNING!

V ______________________________ J

VO LKSW AGEN
för säkrare  

vinterkörning
•  stora 15"-hjul ger rätta grep

pet på snöiga och dåliga vägar
•  svansmotorn pressar bak

hjulen hårt mot vägbanan 
— ger däcken perfekt fäste 
i alla väglag

•  hel bottenplatta — mindre 
risk att underredet fastnar 
på snöiga vägar med djupa 
hjulspår

•  luftkyld motor — ingen risk 
för sönderfruset motorblock

Kontakta oss redan idag fö r en 
provtur så att N i själv kan över
tyga E r  om att Volkswagen är  
bilen för E r  — bilen fö r svenska 
vintervägar.

VOIKSWACIEM
— ännu vet ingen 

bur gammal den kan bli

bil&buM
ORSA MORA 

RÄTTVIK LEKSAND
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ORSA SKOLTIDNING

EN HÄNDELSE SOM JAG 
MINNS

I söndags fick jag följa med pappa 
p l älgjakt. Vi fick lov att gå upp 
halv sex på morgonen. Det lägsta vi 
körde var 50 kilometer i timmen 
och det högsta 140 kilometer i tim
men. När pappa och jag hade stått på 
pass en timme, så kom lagets hund, 
och vi klappade om honom. Han 
gick. Det kom en fin älgko 200 me
ter bort efter vägen vi stod på. Ef
ter kom en Korsnäshund dropp tyst. 
Pappa hann inte mer än osäkra bös
san, så var hon inne i skogen. Se
dan fick vi höra, att en skogvak
tare hade skjutit två stycken stora 
älgar, så vi åkte bort och tittade 
p l dem. Obs.! Laget fick inte skjuta 
mer än två stora och två kalvar. Se
dan slaktade laget dem. Jag gick ut 
och jagade med en annan skogvak
tare, och vi såg en stor svart älgko 
på 30 meters håll, men vi fick inte 
skjuta den, för då hade laget fått 
lämna den till Korsnäs. Vi kom inte 
hem förrän klockan halv sex.

BROR STENHAMMAR 
Klass 6

MARKNADSLOVET

Den andra oktober var jag ner 
på marknad i Orsa. I ett stånd köp
te jag en armé-jeep med flak. Sen 
kom en bil, som tutade på en gam
mal tant. Då kom en polis och stop
pade bilen. Sen fick bilisten visa 
körkortet innan han åkte till en par
kering och parkerade bilen. Däref
ter försvann han ibland folket.

BERNT FRISK 
Klass 4

När det gäller

Plåtslageriarbeten

vänd Eder till oss . . .

Snöräck och stegar
säljes och monteras

Eric Ohlssons
Plåtslageri
Tel. 403 96, Born, Orsa

Den som handlar tidigast 
löser julklappsfrågan smidigast, 
både stora och små 
bli belåtna om de få 
en trivsam vrå . . .

Lämpliga julklappar 
för hela familjen från

F:a Möbeltjänst
N. Hinders —

Järnvägsgatan 27, Orsa 
Tel. 410 35

Lämpliga julklappar

Xj- Parfymer 
Xf» Toalettartiklar 

Bijouterier m. m.
AB Orsa Parfym- & Sjukvärdsaffär

Tel. 410 40, Orsa

DEN SNÄLLA TOMTEN

Det var en gång en tomte som 
hette Nisse men kallades för tomte
far. Tomtemor var liten till växten, 
så att småtomtarna var nära på lika 
långa som hon.

Tomtemor och de andra var i full 
färd med att linda om papper på 
de julklappar, som tomtefar gjort. 
Då hörde de en svag knackning på 
dörren. — Stig in! sade tomtefar 
med sin bullrande stämma. Dörren 
öppnades, och rådjuret Sampa kom 
in. — Goddag! sade hon. Usch, vad 
det snöar idag! Och allt det goda 
gräset ligger under drivor. Men så 
kom jag på den tanken, att jag kun
de väl gå hit och fråga, om ni inte 
ville lägga ut litet hö i vinter, så 
att vi ute i skogen slipper svälta 
ihjäl.

— Ja, det ska vi gärna göra, sva
rade tomten. Gå nu ut i ladan och 
ät dig mätt och var lugn för att alla 
djur i skogen ska få äta sig mätta. 
Och så blev det. Alla djuren i sko
gen fick äta sig mätta ända till som
maren, då de kunde leta reda på sin 
mat själva.

ANN-BRITT PERSSON, 
Klass 5

FÅGELKALAS

Det var en gång en liten fågel 
som var så glad så han dansa mel
lan träden och han dansa med alla 
djuren i skogen. Vet ni varför han 
var så glad? För han hade fått små 
ungar. Och alla djuren var så snäl
la mot dom små ungarna. Och då 
blev den lilla mammafågeln så glad, 
så hon gjorde ett fint kalas.

ANNA-KARIN LINDEBORG, 
Klass 1 a

Ännu är 
det tid för ett

Julklappsfoto
Beställ tid omgående!

iulkiappshandla
hos oss.

Tegmans Foto
Orsa Tel. 400 93
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Teckning: Sioux indian av 
Joel Parde, klass 6



.ORSA SKOLTIDNING

I HÄSTHAGEN

En gång gick jag till hästarna. 
Men först gick vi förbi fåren. Då 
gick jag, Lars-Erik och Kurt in 
till fåren. Mamman hade två ungar. 
En var en hane och en var en hona. 
Hanen var så lekfull, att den ville 
bara stångas, så jag fick mig en stöt.

Sedan lekte vi kurragömma. Jag 
fick stå först. Då dunkade jag Lars- 
Erik och då fick han stå. När vi 
slutat leka kurragömma gick vi ner 
till hästhagen. Just då kom Jan. Han 
frågade om hästarna var farliga. 
— Ja, svarade vi för att skrämma 
honom. — Är dom, sa han. Då sade 
vi, att vi bara lurade honom. Men när 
han kom fram mot oss, tog vi lill- 
fålen och ledde den fram till honom. 
Då blev han rädd och ropade på 
mamma. Vi sade då att den inte var 
farlig, då var han inte rädd för få
len mer.

BJÖRN HANSSON 
Klass 4

EN JULNATT

Nu är det natt,
och alla stjärnor glimma.
Och snön ligger tjock 
som ett täcke på marken.
Kylan biter sig fast 
i varje kind, som ute är.

Nere på tjärnen ligger isen tjock 
och blänker i månens sken.
I alla stugor är det mörkt och 

tyst.
Nu kommer en liten vind.
Då hör man björkens sus.
Men allting är så tyst.

LEIF LUNDBERG 
Klass 7

Teckning: Tomten delar ut paket av 
Ove Andersson, klass 3

Julklappstips!
Underkläder. Svensk tillverkning. 
Ren bomull, krympta, långa ben 
o. långa ärmar. 6:25 per plagg.

☆

Underkläder, korta ben samt trö
jor utan ärmar. Helt ställ 4:75.

iei. tuuus
HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

EN DAG I SKOGEN

En tisdagsmorgon skulle vi ut i 
skogen och hugga. Vi skulle ha sam
ling på skolans norra sida. När kloc
kan började närma sig nio, kom in
struktör Sten Helgesson i sin bil. 
När alla hade kommit, packade vi 
in matsäcken och verktygen i ” skuf- 
fen” , och sedan bar det iväg uppför 
berget. Vi skulle vara i närheten av 
Skattungbyn vid en fäbod, som het
te Labbdjurberga. När vi kom fram, 
var Rolf, Stig Nilsson och en pojke 
från Mässbacken, som heter Nils- 
Erik, redan där. Sen fick vi alla en 
såg, för vi skulle alla röja.

Vi röjde över ett hektar skog. När 
vi hade röjt färdigt, fick vi gallra 
och lägga res. Medan vi höll på och 
gallrade satte sig Lasse på en stubbe 
och vilade. DI var Rolf bakom Las
se, och han höll just på att såga ner 
ett lämpligt träd. Jag förstod att 
han tänkte fälla den i planeten på 
Lasse. Sen fick vi lägga res. När vi 
hade lagt nio res, fick vi sluta, och 
då sa instruktör Helgesson, att vi 
hade varit en av dom flitigaste grup
perna. När klockan var en kvart i 
tre, fick vi packa in grejorna i ” skuf- 
fen” igen, och sen åkte vi. Då vi 
hade åkt halva vägen till Skattung
byn, fick Rolf syn på fyra rådjur, 
som kom och sprang över vägen. 
Rolf åkte och höll i bilen på vänster 
sida, medan Stig höll i på högra si
dan. När vi nästan hade kommit 
fram till Skattungbyn, fick dom 
släppa taget om bilen. Sedan åkte vi 
hem till skolan, för där hade vi cyk
larna.

KJELL NORMAN, 
Klass 7

Rusta för
vinterkörning!

Snödäck
Motorvärmare

Till den rätta 
Julstämningen

Bilp lädar hör julbordet dukat med 
läckerheter av

m. m.
skinka, lutfisk, julkorv, 

>3- syltor, sydfrukter och

Biltjänst ^  konserver från

Uno Carlsson Erikssons Livs
Tel. 401 36, 404 90 Orsa, tel. 402 33

Julglädje...
I våra  nya moderna 
lokaler kan Ni vä lja  
bland stor sortering 
och handla snabbt.

Allt för julbordet!

Volters Livs AB
Tel. 401 06
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ORSA SKOLTIDNING.

Tomtebesök. Foto: Olle Abrahamsson

EN HÖSTPROMENAD

Löven lyser röda och gula och det 
är dags för en höstpromenad. Vi sät
ter på oss tröjor och stövlar och för 
säkerhets skull sätter vi också på oss 
en huva eller scarf. Vi går från går
den ut på stora landsvägen, där vi 
viker av på en liten kostig inåt äng
arna. Solen lyser och det är ganska 
varmt. Vi tar av oss mössan och 
trallar och sjunger. Vem kan vara 
sur en så vacker höstdag? Inte kan 
då vi det. Asparna susar och prass
lar, det. låter nästan som om de 
skrattade. Gula och röda löv, man 
ser inte annat. Jo, gräset förstås. Men 
där ligger också 'löv. De är bruna 
och inte alls så vackra. Men de har 
varit vackra och röda. Nu kom det 
några moln. ' Men de försvinner 
snart. Nu har vi nått skogsbrynet 
och går ut på en äng. Pip, pip, pip, 
låter det, och i detsamma dyker det 
upp en skara små möss på ängen. 
De kom upp ur ett hål i marken, 
det var visst deras bo. Nu är de all
deles framför fotterna på oss. Vi 
stannar och står still, men de upp
täckte oss visst, för vips — är de 
borta. Vi vandrar utåt ängarna och 
visslar friskt. Men tyst! Vad är det 
där? Det knakar och brakar, och vi 
rusar med högsta fart bakom en 
hässja. I skogsbrynet, alldeles bakom 
en lada, kommer det fram en älg
tjur, en älgko och två kalvar. De går 
rakt fram, nästan mot oss, men 
plötsligt viker de av och går snett 
över fältet. Nu försvinner de igen. 
Det är inte varje dag man får se 
något så ståtligt. Vi pustar ut, för 
vi höll nästan andan av spänning.

I fortsättningen går vi lite for
tare. Men nu är det slut på ängarna 
och det är åter skog framför oss.

När vi gått en bit i skogen ljusnar 
det. Och där är en grind framför 
oss. Grinden är omhägnad med nät, 
och innanför nätet går det får och 
små lamm. Vi är inte tvungna att 
gå genom fårhagen, men det blir 
kortare väg om vi går genom. Vi 
går alltså igenom grinden och stäng
er den sedan, så att fåren inte ska 
kunna smita ut. När vi går genom 
hagen kommer fåren emot oss, all
deles som om de hade varit arga. 
Men när de är just framför oss sak
tar de farten. De små lammen törs 
inte komma ända fram till oss, men 
de större gör det. Nu har vi kommit 
till den andra grinden. Vi tar farväl

av våra vänner fåren och de bräker 
sorgset efter oss.

Nu har vi kommit ut på stora 
vägen och efter hand går var och 
en hem till sitt. Solen har redan 
gått ner och det börjar skymma. 
Till sist är alla hemma och jag tror 
säkert, att de nyss fått varm chok
lad och smörgåsar och nu sitter de 
och berättar om de små mössen och 
älgarna. Nu är jag så trött, att jag 
kryper i säng, men först lovar jag 
mig själv, att i vår, då ska jag gå en 
lång vårpromenad.

AGNETA GRÖNBERG, 
Klass 4

Besök vår 
julutställning!

Massor av trevliga 
ju lsaker och lämp
liga ju lklappar.

Orsa
Tobaks-& Pappershandel
Tel. 402 38

I nyrenoverade 
lokaler
kunna vi nu erbjuda våra 
kunder ett rikhaltigt 
urval av lämpliga

JULKLAPPAR
— hattar och mössor, 
garn och handarbeten, 
modeartiklar

ALBERT ANDERSSON
Mode- & Handarbetsaffär, Orsa 
Tel. 400 04

Julklappar 

för hela familjen . . .

Armatur
El-apparater av alla 
slag för branschen

Kåhléns
ELEKTRISKA,  ORSA 
Tel. 401 92, 410 37
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FRE LINS KONDITORI
Telefon 40027

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 Byggnadsmålning
Omsorgsfullt arbete - Bästa 
material - Lägsta möjliga 
priser!

Bröderna Nääs Måleri
Tel. 405 28, 408 62

för industri, bygge och jordbruk

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

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

Orsa, tel. 401 88, bost. 441 84

ARBETSVAGNAR - KÄLKAR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

L I N D Ä N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS!
Tel. 440 01

GUMMI-
verkstad

•  Bilringar
•  Batterier
•  Bensin
•  Oljor

Orsa
Ringcentral
Alf Andersson
Tel. 403 55

NÄR JAG ÅKTE BÅT

En söndag skulle vi ut och åka 
på Gustav Wasa-båten i Mora. 
Vädret var fint som tur var. Vi åkte 
buss till Mora, där vi skulle stiga 
på båten, som skulle gå till Leksand. 
När vi kom fram till Mora, steg vi 
av bussen och gick några varv kring 
Mora, för båten skulle inte gå än. 
Vi köpte lite gott, som vi skulle ha 
med oss och äta. När vi hade gjort 
det gick vi ner till båten och satte 
oss. Vi fick vänta lite, innan båten 
satte igång. Men nu sattes motorn 
igång, och båten började röra på sig. 
Vi började komma längre från land. 
Människorna, som stod på land, 
blev allt mindre. Nu hade vi kom
mit så långt ifrån land, att vi inte 
såg bryggan mer. Vi gick och satte 
oss på däck, där det blåste rätt så 
mycket. Nu började Sollerön skym
ta lite längre fram. Båten styrde mot 
bryggan, där folk stod och väntade 
på båten. När båten sattes igång igen 
gick vi ner och beställde kaffe, för 
vi började bli lite kaffetörstiga. Då 
vi hade druckit opp kaffet, gick vi 
längst opp på båten. Det var roligt 
att stå där oppe och se hur skummet 
yrde. Vi mötte efter vägen många 
andra båtar, som hade varit ute och 
tagit sig en tur på sjön. Nu kunde 
vi se Rättviks kyrka. Båten stanna
de vid bryggan, där en del passage
rare steg av båten. Därefter styrde 
vi mot Leksand. Det var inte så 
värst långt till Leksand. När vi kom 
fram, åkte vi under en stor bro.

När vi äntligen hade kommit fram 
steg vi iland och började gå mot 
järnvägsstationen, för vi skulle åka 
rälsbuss hem. Nu kom rälsbussen. 
Vi steg på den. Nog skulle det verk
ligen bli skönt att åka hem.

SONJA BERG, 
Klass 7

DEN ARGA ÄLGOXEN

En dag när jag var sjuk, såg vi 
den arga älgoxen. Det var jag och 
mina kamrater. Vi stod och tittade 
på den ett tag. Sen skulle han till 
att gå, men då bölade vi som kor. 
Då vände han tillbaka. Sen stod han 
och tittade på oss. Han hade fjor
ton taggar och långt skägg, som var 
grått. Efter ett tag försvann han in 
i skogen. Då gick jag in och lade 
mej i sängen igen.

JO H NNY NYBERG, 
Klass 4
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BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonife, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 - Mässbacken

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri

Tapetserareverkstad
Tel. 401 64

Möbler och madrasser omstop
pas. — Nya madrasser och 

markiser på beställning. 
Billiga priser!

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Lantmannagärden)

Tel. 410 82 kl. 8.00—17.00

BRANDTS PENSIONAT
ORSA - Tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 
Begravningskaffe

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENA SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

Rekreation . .  .
Storslagen utsikt . . .
Vänligt bemötande . . .

Strands Pensionat
Skattungbyn Tel. 510 51

Märket garanterar 
— ror bästa arbetet för

Värme - Vatten - Avlopp
ERIK WESSTRUM

Rörledningsfirma - ORSA
Tel. 401 19 — 405 19
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G o d  Jul
önskas våra  kunder. . .

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

Värdefulla julklappar
finner Ni hos oss! Gitarrer, kla

rinetter, munspel m. m.
Stor leksaksavdelning

Musik & Hemslöjd
Tel. 403 20

Jul
tomta redan nu
hos BARNGARDEROBEN

Ni vet hur det brukar bli 
dagarna före ju l . . .  Där
för "juitom ta" i god tid 
hos

K  *  
r

r j
Garderoben

O R S A

Julpristävlan 1961
Tomtefar är inte riktigt nöjd i år. 

Han har hört envisa rykten om att 
vissa skolepiltar eller -töser i en sko
la i Orsa inte skulle vara hågade att 
sjunga i kör.

— Ska’ man nu inte få höra nå’n 
sång till jul, undrar han. — Ja, så 
kan det väl också kvitta med jul
klappar!

Dock — innan han bestämmer sig 
för att vända Orsa ryggen och gå 
till andra, snälla barn, så ville han 
nog ställa Orsa-barn — och även 
äldre — inför ett litet prov.

Så titta nu noga på bilden här- 
ovanför. Tomtefar får början på 
femton små visor eller sånglekar i 
tankarna, när han ser den här bil
den. Så om du också kommer på 
dem, ska du skriva ner dem i bok

stavsordning på ett papper, skicka 
in det till Orsa Skoltidnings redak
tion och märka kuvertet ” Julpris
tävlan 1961” . Så kan du kanske få 
en fin försenad julklapp i form av 
en bok eller dylikt. Fem pris, som 
vanligt. Lycka till med en lösning 
före 6 jan. 1962!

JH.
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