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ORSA SKOLTIDNING

I denna tid
— För Orsa Skoltidning av Gösta Flygeus —

Oro, rastlöshet, skräck och faror från 
alla håll —  och mitt i allt detta kom
mer budskapet om Frid på jorden. Är 
det möjligt?

Också i år —  i dag —  var dag —  
finns Rösten där, rösten som talar, om 
vi blott stillar oss och lyssnar.

Han som skapat Universum, som satt 
stjärnorna i miljontal på himmelen, 
som skapat jorden och hängt den på 
ingenting. Han som giver oss ljuset. 
Stilla talar Han än till vårt inre och 
visar oss vägen —■ inte pockande eller 
befallande —- utan kärleksfullt kallan
de en orolig värld.

En gång då jag som ung tjänstgjorde 
på ett fartyg, och vi var på resa uppför 
Kongofloden, frågade en av passagerar
na efter destinationsorten. Men innan 
jag hann svara, fortsatte han: ” Ja det 
gör detsamma, jag är ju endast ute för 
att roa mig.”  Vet du vart du är på väg? 
Vilken är din destinationsort?

Vår store botaniker Carl von Linné 
pekade på Guds underbara skapelseord
ning, och hur allt talade om Skaparens 
vishet och det enastående konstverk Han 
skapat.

Linné kunde icke tvivla på Guds exis
tens, inte heller på att Han var Skapa

ren och uppehållaren av sitt skapade 
verk.

Detta visade Gud genom att sända sin 
Enfödde Son för att vi skulle få ett evigt 
liv och skapelsen bli fullständig.

Också Charles Darwin fann vid slutet 
av sin levnad, att det inte fanns någon 
skapelse utan Gud, och att Han var den 
fullkomlige Skaparen. Darwin försökte 
lägga allt till rätta som han i unga år 
kastat ut i ett sökande efter sanningen. 
Han kallade bibeln ” den gyllene boken” 
och blev på gamla dar missionär.

Mycket har skrivits om Kristus. 
Många har diskuterat detta underbara 
namn, de flesta har varit överens om 
att det icke funnits någon mera kär
leksfull, mer ödmjuk, mer full av kraft
gärningar än denne Jesus. De har gått 
ännu längre, de har sagt, att Han är 
Guds Son. Han var alltid beredd att 
räcka ut en hjälpande hand till den 
sargade vid vägkanten. Han var beredd 
att gjuta olja och vin i såren.”

Därför är det så viktigt, att ung och 
gammal i denna Juletid räcker ut en 
kärlekens hand till varandra, och ger 
varandra budskapet om FRID PÅ 
JORDEN.

M 1DVINTERSTID

En tomte, en tomte
kom genom skorsten min.

Han gick genom den tills han kom 
i huset in.

Han kom med stora julklapps-säcken sin.
Han kom i midvinterstid så snäll 

och blid.
Han hade med sig katten sin.
Jag hoppas nu att versen kommer in.

Marit Hasmats, 
åk 2

VÄNTAN

Den mörka tiden är kommen.
Jag väntar på advent.
Ljusen på bänkarna glimma.
Snön glittrar så vackert.
Lucia jag väntar.
Jag får lite saft med lussekatter.
Och sedan julen kommer.
Med alla de fina, fina julklapparna.

Lena Mångs, 
åk 2

JUL-BOCKEN

Strax före jul för några år sedan gick 
tomten fram och tillbaka i sin verkstad 
och såg bekymrad ut. En av hans renar 
hade blivit förkyld. Alla de små tom
tarna var ute för att söka en annan ren 
och det här var sista dagen före jul
afton. På kvällen kom de små tomtarna 
hem, men ingen hade hittat någon ren. 
Innan tomten somnade hade han bestämt 
sig för att dagen därpå gå ut för att söka 
en annan ren. På juldagsmorgonen gav 
han sig ut för att leta reda på en ren. 
Vid middagen kom han hem, men han 
hade inte hittat någon ren. Fram emot 
kvällen knackade det på dörren och 
tomten gick för att öppna. Där stod en 
bock med långt, fint skägg. Han be
rättade att han hade sprungit bort och 
inte kunde hitta hem. Tomten sa att 
bocken skulle få följa med och dela 
ut jul-klapparna, sen kunde tomten släp
pa av bocken där han bodde. Bocken 
tyckte att det var ett bra förslag och så 
gick de ner till stallet där bocken fick 
en fin liten spilta att stå i. Senare på 
kvällen gick tomten ner till stallet och 
frågade om bocken ville hjälpa till att 
dra släden och det ville han gärna. Så 
åkte de iväg för att dela ut julklappar
na. Och den sista gården de kom till var 
den gård där bocken bodde. Efter en 
vecka vart den sjuka renen frisk.

Kerstin Jönsson, 
åk 3

Maria Nyström och Kristina Jonsson åk 5

Volkswagen 
-mer an en bil

”Passat
säljkomef i Sverige”

N u är dom  här!
Succébilarna

G o lf
och

75 års modell — 
ännu bensinsnålare!

bil&buM
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Hasmals t9?4.

Erik Bjarling död av Pelle Jakobsson
Fredagen den 22 nov. avled folkskol

lärare Erik Bjarling 67 år gammal. D ö
den slog hastigt till, då han färdades i 
sin bil på väg från sin fäderneby Torr- 
vål till hemmet i Kyrkbyn. Det blev 
inte Erik förunnat att njuta av sin pen
sion mer än tre och ett halvt år. Han 
hade hämtat sig gott efter en besvärlig 
hjärtinfarkt för något år sedan —  kän
de sig pigg och full av arbetslust. Kanske 
hade han överskattat sina krafter i ar
bete med massaveden, en för honom 
kär fritidssysselsättning.

Erik Bjarling var född i Torrvål och 
avlade sin folkskollärarexamen år 1929 
i Uppsala. Efter kortare tjänstgöring i 
norra och västra Dalarna kom han till 
Orsa och blev sin hembygd trogen i 41 
år. Han verkade i flera byskolor, innan 
han började i Kyrkbyns skola år 1955. 
Där tjänstgjorde han sedan fram till 
pensioneringen år 1971. Efter denna 
ryckte han då och då in som vikarie 
om så behövdes. Så sent som dagen före 
sin plötsliga död vikarierade han i Di
gerbergets skola.

Fritiden tillbringade Erik gärna i skog 
och mark. Det kunde gälla hårda tag 
med yxa och såg, övningar med hem
värnet, vars ledare han var en tid, eller 
skidturer i vintriga orsaskogar. Ett oegen
nyttigt arbete har Erik nedlagt inom 
Skid- och Friluftsfrämjandet i Orsa, och

Varför inte säga JA
till något fackmannamässigt 

och bra!

Entrab Rör a b
— Hans Rabenius —

Tel. 0250/ 511 00 
Säkrast efter kl 17. oo

Swälasgården 
790 74 SKATTUNGBYN

backen, liften och toppstugan i Grön- 
klitt låg honom varmt om hjärtat. Ge
nuin orsakarl som han var intresserade 
han sig också för sin hembygds dialekt, 
och sedan starten deltog han som kun
nig medlem i ” ossmolslag” .

Erik var en omtyckt och duktig lära
re, rättskaffens och plikttrogen. Han 
var också för oss kolleger en god arbets
kamrat. Vi ska länge bevara hans ljusa 
minne. Vi deltar i sorgen med hans när
maste, makan Brita och sonen Stig.

Pelle Jakobsson

Att Erik Bjarling var en naturvän 
visste alla, som kände honom. Om vint
rarna företog han gärna långa skidturer 
i ensamhet. Men att han också var in
tresserad av poesi och själv var en dik
tare torde vara okänt för hans många 
vänner. Bland hans efterlämnade pap
per finns några handskrivna böcker, som 
innehåller dikter av våra mest kända 
lyriker, Dan Andersson t. ex. Utom des
sa dikter återfinns också några med un
derskriften ” Ego” , vilket som bekant be
tyder ” jag"’ .

Det är väl troligt att Erik själv skri
vit dessa dikter. I varje fall uttrycker 
de hans tankar inför naturens skönhet 
och storhet.

Med makan Britas tillstånd publice
rar vi häi cn av dessa dikter.

Ett ensamt skidspår

Ett ensamt skidspår som söker 
sig bort i skogarnas djup, 
ett ensamt skidspår som kröker 
sig fram över åsar och stup, 
över myror där yrsnön flyger 
och martall står gles och kort —  
det är min tanke som smyger 
allt längre och längre bort.

Ett fruset skidspår som svinner 
i skogarna ensamhet, 
ett människoliv som förrinner 
på vägar som ingen vet —  
i fjärran förblevo svaren 
pä frågor som hjärtat bar -— 
ett slingrande spår pä skaren 
min irrande vandring var.

Ett ensam.t skidspår som slutar 
vid plötsligt svikande brant 
där vindsliten fura lutar 
sig ut över klippans kant — 
vad stjärnorna blinka kalla, 
hur skymmande skogen står, 
hur lätta flingorna falla 
pä öveisnöade spår!

i r  Gynna 
ic  Skoltidningens 
i r  annonsörer!
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En som går och en som kommer av Hj. H—n.

Leif Göms, vår nye musiklärare

Vår nye —  och musikskolans förste —  
heltidsanställde musiklärare Leif Göras 
tillträder sin tjänst vid vårterminens bör
jan. Därmed har också Orsa följt de 
flesta andra kommuners exempel —  att 
satsa på en person, som kan ägna hela 
sin arbetstid åt ungdomens musikaliska 
fostran. Vi tror att denna satsning ska 
ge ett gott resultat!

Leif Göras är född 1946 i Östbjörka, 
Rättvik. De grundläggande färdigheter
na i musik skaffade han sig i Rättviks 
kommunala musikskola. Efter realexa- 
men 1964 fortsatte han musikstudierna 
vid Folkliga Musikskolan i Ingesund, 
vilket resulterade i stråkpedagogisk exa
men 1970. Under de två följande åren 
tjänstgjorde Leif som violinist i l:a  vi
olinstämman i Örebro Kammarorkester. 
Sedan 1972 har han verkat som musik
lärare i Kramfors, där han flitigt del
tagit i musiklivet. Nämnas bör att han 
spelar som konsertmästare i Kramfors 
Orkesterförening.

Leifs mångkunnighet i olika instru
ment gör honom särskilt väl skickad för 
en musikskola av det lilla formatet. 
Fiolen är hans huvudinstrument. Dess
utom trakterar han —  och undervisar 
i —• altfiol, cello, gitarr och blockflöjt. 
Tilläggas bör att Leif, rättvikare som 
han är, också är spelman av förnämlig 
kaliber. Av sin far Göras Anders Persson 
har han fått ärva byns spelmanstradition. 
De två spelmännen är förresten repre
senterade på en i dagarna utgiven LP- 
skiva med rättvikslåtar. Leif har för mig 
deklarerat sitt stora intresse också för 
orsalåtar, vilket väl bådar gott!

Orsa Musikskola är för liten för att 
vi ska kunna inrätta tjänsten Kommunal 
Musikledare. Leif Göras kommer dock 
att få en del av sitt timtal avsatt till 
” föreståndarskap” och administrativt 
arbete. För övrigt kommer han att un
dervisa i sina instrument och leda sam
spel i olika former. Så hoppas vi också 
att Leif tar hand om bygdens musikan
ter, gamla och unga till orkesterspel.

Vi hälsar familjen Göras: Leif, Bir
gitta och lilla Anna välkomna till Orsa! 
Vi hoppas de ska trivas. Här råder 
ingen brist på stimulerande arbetsupp
gifter. Pelle Jakobsson

Musikskolans ledare avgår
Vår musikskola startade hösten 1947. 

Det var den 4 okt. det året, som beslut 
fattades om frivillig musikundervisning 
i våra skolor. Vår musikskola är alltså 
en av de äldsta i länet, 27 år.

De första åren fungerade underteck
nad som ledare och administratör med 
biträde av dåvarande kantorn Edvin 
Berglöf. Det var ett roligt men ganska 
tidskrävande arbete och gick därför inte 
att i längden förena med min egentliga 
tjänst.

Min efterträdare fr. o. m. hösten 1954 
blev Pelle Jakobsson. Han har alltså 
vid slutet av innevarande termin varit 
skolans ledare i 20% år.

Efter några år insåg Jakobsson, att in
tresset för musikskolan var så stort bland 
barn och föräldrar, att skolan borde 
ha en heltidsanställd person som ledare. 
Redan år 1958 skrev han en artikel i 
vår tidning, där han visar, att Orsa skul
le behöva en heltidsanställd musikleda
re. Sådana fanns då i ett 15-tal kommu
ner i Dalarna. Någon sådan tjänst blev 
det dock inte i Orsa, utan Pelle måste 
knoga vidare. Han har vid flera tillfällen 
påtalat svårigheterna. Men då kommu
nen senare fick stora utgifter genom 
skolbyggnationer, reningsverk m. m. och 
rent av kom in i en ekonomisk kris, var 
det inte att tänka på nya tjänster. När 
det började ljusna på det ekonomiska 
området, kom Pelle med sin avsägelse för 
ungefär ett år sedan, och därmed blev 
frågan om musikledare akut. Han ville 
avgå redan i somras, men då efterträ
dare ej kunde tillträda förrän 1 jan. 
1975, visade han åter sin omtanke om 
skolan och lovade att stå kvar till dess.

Forts, å sid. 15.

Pelle Jakobsson trakterar sin träskofiol.
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Utsikt över Liperi.

Resan till Liperi
Under årens lopp har det utväxlats många besök mellan Orsa och vår finska 

vänort. Många vänskapsband har knutits och många glada minnen har förts 
med på resan hem över Bottenhavet.

I  början av oktober månad var del den yngre generationens tur ail tagas in 
i gemenskapen. Då reste nämligen en grupp elever från högstadiet och gym
nasieskolan på besök till Liperi och att även den resan blev minnesvärd vittnar 
följande dagboksanteckningar om.

Dagbok från Finlandsresan av Astrid Smids och Åsa Claussen
Söndag 6.10-74

Vi sitter nu på flygplanet på väg mot 
Helsingfors. Bussresan Orsa— Arlanda 
gick bra. V i startade från Orsa kl 8.30 
i morse och flög från Arlanda 15.15. 
Det är inte alls så farligt att flyga som 
vi hade trott. Det äckligaste är luftgro
parna. Då slår det lock för öronen och 
hissnar i magen. Nu säger flygvärdin
norna åt oss att spänna fast säkerhets
bältena för vi går in för landning. De 
talade också om lokaltiden, så nu är det 
bäst att ställa fram klockan en timme.

Nu är vi åter i sjunde himlen, ovanför 
alla moln. Den här gången på väg till 
Joensuu. Gissa om det känns nervöst 
nu, när vi snart skall träffa våra finska 
värdfamiljer. Tankarna rör sig i ellips- 
formade banor kring frågorna ” Kommer 
man att trivas? Kan de någon svenska? 
Kommer man att kunna göra sig för
stådd annars?”

Nu har man äntligen kommit i säng 
efter en dryg men spännande dag. När 
vi kom fram till Liperi (med buss från 
Joensuu) hade kommunen ordnat väl- 
komstfest för oss, där vi fick träffa våra 
värdfamiljer.

Måndag 7.10-74
Idag var vi på de första två lektioner

na vid högstadiet/gymnasiet i Liperi. 
Det ska vi vara varje dag i fortsättning
en, då vi äter lunch på skolan. Sedan 
gick vi och tittade på den evangelisk
lutherska kyrkan i Liperi (byggd år 
1857). Den var ganska lik Orsa kyrka 
inuti, särskilt predikstolen och koret. 
Efteråt besökte vi ett grekiskt-ortodoxt 
kapell. Det var väldigt modernt i sin 
byggnadsstil och påminde verkligen inte 
om en kyrka. Vårt sista besök för dagen 
var på Liperi Andelsmejeri. Ikväll ska 
vi på diskotek. Ett band från platsen 
spelar, de kallar sig Rokkeus.

Tisdag 8.10-74
Har idag besökt Taipale ortodoxa kyr

ka i Viinijärvi (en plats c:a 2,5 mil från 
Liperi), högstadiet i Viinijärvi och yr
kesskolan för invalider i Käsämä. Där 
fanns möjlighet att bada äkta finsk bastu 
(sauna) och simma i den fina poolen.

Onsdag 9.10-74
Fick se ett rullande bibliotek, inrymt i 
en buss, vilken åkte runt och återkom 
till samma plats var fjortonde dag. I bus
sen spelade fem lågstadielever dockteater

Du hittar säkert något julklapps- 
tips hos

• Ekipera med kvalité/
t/fur/. Åatesvfps

T E L . 4 0 0 2 1  O R S A

Julklappen 
för hemmet!

Frysskåp, 
frysbox eller 
tvättmaskin?

( ----------------------------------

Luxor
Radio ■ TV

V_________________J
Vänd Er
med förtroende till

Kåhléns Elaffär
Orsa
Tel. 401 50, bostad 402 03, 421 20

5



ORSA SKOLTIDNING

Armbandsur, köksur
-  alltid aktuella julklappar

Urmakare
GUST. HELGESON
UR • OPTIK • Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 05

Vi bjuder på kaffe 
på Lucia!

Välkomna till

O K
Orsa, tel. 402 80 

Noppikoski, tel. 830 35

En god jul
är små mysiga klappar som 
luktar gott från

Den färgglada butiken —

Välkomna till

-  nu med utökat 
sortiment!

Färgkort — snabbt och säkert 
Tips 

Tobak 
Tidningar 

Penninglotter

för oss. Sedan besökte vi en affär (An
delslaget).

Torsdag 10.10-74
Idag åt vi inte i skolan utan på Yllämyllä 
garnison (ett regemente). Efter maten 
gick vi på sightseeing i garnisonen. De 
visade oss de olika klädedräkterna (allt 
från pyjamas till vinteruniform). Efter 
det hade de krigsuppvisning och avfyrade 
fyra skott (lösa). Oj, vad det small (men 
vid inräkningen så upptäcktes att alla 
överlevt).
Vi gjorde också ett besök på en bondgård 
och en anstalt för utvecklingstörda. I- 
kväll ska elevkåren ha en fest för oss.

Fredag 11.10-74
Idag for vi till Joensuu, besökte tidninge.i 
” Karjalan Maa” och regional radion, där 
några av oss fick spela in ett program 
på band. Eftermiddagen tillbringade vi 
i diverse affärer.
Ikväll hålls avskedsfest i kommunalhuset, 
förmodligen mest med tal men även mu
sikaliska framträdanden. Vi vill inte tän
ka på att vi skall åka hem imorgon.

Lördag 12.10-74
Jaha, nu har det oundvikliga skett, vi är 
på väg hem igen. Avskedet på Joensuu 
flygplats var hemskt. Tårarna skvätte 
både till höger och vänster på både oss 
som skulle åka hem och våra nya vänner 
från Liperi.
Nu sjunger resan på sista versen, vi sitter 
nämligen på bussen mot Orsa. Tillbring
ade nästan hela dagen i Helsingfors med 
att handla och åka på sightseeing. Nu 
har vi äntligen kunnat ta tillbaka tim
men vi förlorade vid framkomsten till 
Finland. Det gjorde vi genom att vrida 
tillbaka klockorna en timme. Alltså kom 
vi till Arlanda innan vi åkt från Helsing
fors.
Nu när resan snart är slut ser man till
baka på den gångna veckan, och upptä
cker att man bara har ljusa och glada 
minnen. Säkert minnen för hela livet.
V i tackar alla som ordnat så att den här 
resan blev av.

Astrid Smids Åsa Claussen

Om skolan i Liperi av Ingela Riis
Skolan i Liperi är något mindre än 

Orsaskolan. Men den rymmer ca 600 
elever i klasserna 6— studentklassen. Det 
är en ganska plan byggnad med ett 
äldre påbyggt hus liksom i Orsa. Först 
kom man in i en stor korridor där det 
inte fanns elevskåp som här. Där stod var
je morgon klassvis alla elever, rektorer och 
lärare på morgonsamlingen. Programmet 
innehöll skilda ämnen. Orsaeleverna höll 
två morgonsamlingar. Vi blev överras
kade av att det var så knäpptyst med

600 elever! Hälften åt också i denna 
korridor. Bord var placerade i ena hal
van av den. Resten av eleverna åt i sina 
klassrum. Maten lagades i köket av en
dast 4 anställda. Köket var beläget mel
lan ett par skolsalar. I Liperiskolans 
gymnastiksal fick vi på torsdagen höra 
en konsert av skolans orkester. Den 
består av 37 elever. Det var en fantas
tisk upplevelse. Den orkestern väntas 
till Orsa i maj. V i besökte många sorts 
lektioner. De var ungefär som här, nå
got lugnare kanske. På skolan fanns var
ken skolvärdinna eller uppehållsrum. De 
hade ytterst få håltimmar, men alla slu
tade kl 14.30. En kväll bjöds vi på 
skoldans. Det var ett band från Liperi 
bestående av ungdomar som spelade. 
Stämningen var hög, alla dansade i 
korridoren. Konstigt nog bjöd alla kil
lar upp direkt musiken började. Det är 
annat än här! Vi tyckte det var hemskt 
kul att besöka en annan skola. Alla tog 
emot oss så vänligt.

Jag ska nu berätta om resan dag 
för dag.

SÖNDAGMORGON
Äntligen var vi på väg. Det skulle bli 

spännande, fast vi kände nog oss alla 
lite nervösa när vi samlades på Central- 
plan. Det släppte ganska snart och vi 
for först mot LTppsala. Där skulle vi 
äta middag och åka runt lite i staden. 
Sen kom vi då till Arlanda. Vårat plan 
skulle gå 15,30 mot Helsingfors, så vi 
passade på att köpa svenska tidningar 
och lite snask medan vi väntade. Att 
flyga var härligt. Jag trodde man skulle 
vara rädd, men jag tänkte inte alls på 
att det skulle vara hemskt, när man väl 
var i planet. Resan fortsatte och allt 
gick bra. När vi kom till Joensuu tog 
rektorn och representanten för kommu
nen och tolken förstås emot oss på flyg
platsen. Vi åkte buss till Liperi. Där 
hade dom ordnat en mottagningsfest 
med fika, underhållning och tal. Vi ro
pades upp av respektive värdfamiljer. Då 
var man nervös. Det tror jag nog att 
alla var då. Sen skulle vi följa med 
våra respektive familjer hem till dem. 
Där skulle vi sedan bo hela tiden. Utom 
några som fick byta familjer för språk
svårigheter och andra problem. Jag sov 
bra redan första natten.

MÅNDAG
Vi fick börja första dagen med att 

gå på olika lektioner i Liperis skola. 
Där var vi till lunch. Sedan gick vi 
på studiebesök hela dagen. Vi var till 
två kyrkor och ett mejeri. Det var gans
ka likt Sverige det mesta. Utom en or
todox kyrka som såg lite egendomlig 
ut. Sådana finns ej i Sverige. Sedan 
var det slut för dagen. Då gick vi hem
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Ungdomarna blev väl undfängnade av sina finska värdar, Här väntar några av flickorna 
på sin tur vid det välförsedda kaffebordet.

till våra familjer eller en del, som hade 
lång väg, åkte buss. Jag åkte buss 5 km. 
Senare på kvällen var det diskotek inne 
i Liperi. Där var nästan alla ungdomar 
i trakten samlade. Det var så annor
lunda mot i Sverige tycker jag. En helt 
annan stämning på alla. Inte så mycket 
bråk heller.

TISDAG
hade vi lektioner till lunch. Sen 

åkte vi till Vinijärvi. Där såg vi en 
kyrka, en yrkesskola för lung- och hjärt- 
handikappade. Vi fick bada på yrkes
skolan. Och fika fick vi där liksom på 
alla platser vi kom till. Senare på kväl
len var det dans på yrkesskolan i Vini
järvi men eftersom det låg en bra bit 
ifrån Liperi så kunde inte många av oss 
ta sig dit.

ONSDAG
var vi i Liperi hela dagen. Lektioner 

till lunch sen var vi på biblioteket och 
Andelslaget i Liperi. Onsdag var den 
enda kväll det inte var något ordnat 
för alla. Men då hade ju familjerna 
bastukväll. Eller saunakväll som man 
säger i Finland.

TORSDAG
var vi på lektioner till lunch, sen for 

vi med buss till en skola för utveck
lingsstörda. Det var ganska ruskigt, men 
intressant. Vi var på Yllämyllä garnison 
också. Det var ungefär som i Sverige. 
Där fick vi frukost bland militärerna. 
Sen när vi for hem var vi på en bond
gård och tittade. Det var en ganska stor 
bondgård, men den jag bodde på var 
ännu större. På kvällen var det elev
kårens fest. Där gick vi in gratis som 
gäster. Det var nästan som en skoldans 
här.

FREDAG
alltså sista dagen. Då hade vi avslut

ning på morgonsamlingen. Med tal och 
musik. En orsaflicka visade orsadräk- 
ten och en annan spelade fiol. Vi skänk
te en gåva från Orsa. Efter morgonsam
lingen var det lektioner som vanligt, och 
så var det musikuppvisning av skolorkes- 
tern. Jättetjusigt var det. Efter lunch 
for vi till Joensuu. Dit vi kom med flyg
planet på söndagen före. Vi var på lo
kalradion och på en tidning där på stu
diebesök. Sedan fick vi gå fritt och hand
la i Joensuu nån timme. Senare i Li
peri på kvällen hade kommunen av
skedsfest på kommunalhuset. Det var 
kaffe, tårta och sång av en manskör, 
musik och tal. Sedan delade vi ut en 
ros till varje familj samt visade ett bild
band från Orsa. Vi höll också nu med 
fiolmusik och visning av orsadräkten. 
Sen fick var och en göra vad dom ville 
den stund vi hade kvar med våra finska 
vänner.

LÖRDAGMORGON
då var det gråt och kramar och löften 

om återseende. Dom hade radat upp sig 
utanför bussen en del av dom med in
strument och spelade för oss. Efter 
mycket kramande for vi ifrån dom efter 
att ha haft en jättekul vecka som man 
inte glömmer i första taget. Nej, den 
glömmer vi nog aldrig.

Ingela Riis

Liperiresan
Vi var 14 elever från Orsaskolan, 2 

elever som går i Mora samt till- 
synslärare Rolf Eklund och skolvärdin
nan Ingrid Hjelmqvist som fick åka till 
Orsas vänort Liperi i Finland. Resan

JULEKIPERA
era småttingar i

Barngarderoben
Tel. 402 19

Orsa Trafikskola
— Inge Nyman —

Tel. 406 85, Orsa

Teori tisdagar kl 19 
Kyrkogatan 21

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
MORA, tel. 100 00

startade med buss till Arlanda söndagen 
den 6 oktober. Vi flög till Helsingfors 
sedan vidare till Joensuu. Där möttes vi 
av bl a rektorn på skolan i Liperi.

När vi kom fram till Liperi mötte 
våra värdfamiljer oss i kommunalhuset. 
Det var ganska nervöst, men det gick 
bra. Efter att ha fått lite i oss där följde 
vi våra värdfamiljer för att sova ut ef
ter en rolig men ganska dryg resa.

Varje förmiddag var vi i skolan. Vi 
fick vara med på olika lektioner. Skolan 
där eleverna gick var mindre än Orsa
skolan men rymde ungefär 600 elever. 
Det var årskurserna 6 t. o. m. 3-ring 
som gick där.

På eftermiddagarna var vi ute på 
olika studiebesök. Vi var inte bara i 
Liperi utan vi for med buss runt till 
olika ställen. En dag var vi till en skola 
där vi fick bada bastu och bada i swim
mingpool. En annan dag var vi till en 
skola för utvecklingsstörda. Det var ett 
intressant besök. Samma dag var vi till 
en militäranläggning, där fick vi se bl a 
en uppvisning i krigföring. Näst sista 
dagen var vi till Joensuu. Där gjorde vi 
ett besök på en tidningsredaktion och 
ett besök i radiohuset.

Detta var bara en del av de studie
besök vi gjorde. Man hann med väldigt 
mycket på dessa dagar vi var där.

På kvällarna gjorde vi allt möjligt. 
Första kvällen var det diskotekdans. På 
torsdagen hade elevrådet i skolan ordnat 

Forts, å sid. 15.
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Skolnytt
SIA
den stora utredningen om skolans inre 
arbete har under hösten diskuterats bå
de inom och utom skolan.

Dels har två halva studiedagar för 
samtlig skolans personal ägnats åt ut
redningen och dels informerades föräld
rarna vid föräldraföreningens årsmöte. 
Även för högstadieeleverna planeras in
formation om förslagen. Sedan får vi se 
vilka remissvar som kommer att lämnas 
av olika remissinstanser och vilket riks
dagens slutliga beslut kommer att bli.

HANSJÖ SKOLA
kommer äntligen att få en bättre slöjd
sal för trä- och metall,. Skolstyrelsen be
slutade först om en genomgripande re
paration av nuvarande slöjdsal. Senare 
har förelag väckts om att i stället iord
ningställa en lärosal till slöjdsal. Då 
detta blir både bättre och billigare, inte 
minst beträffande uppvärmningen, har 
skolstyrelsen ändrat sitt tidigare beslut.

STACKMORA SKOLA 
har däremot inte kunnat få den upp- 
snyggning i form av yttre målning som 
den är i så stort behov av. Öm infe 
kommunfullmäktige ändrar det budget
förslag som kommunstyrelsen fastställt, 
kommer det att för 1975 finnas pengar 
till ommålning av Stackmora skola.

BERGETSKOLAN
är ett skolbyggnadsprojekt som under 
våren måste utredas. Skolan är plane
rad att ligga vid gamla skjutbanan och 
skolstyrelsen har av byggnadsnämnden 
begärt en översiktsplan över området. 
Länsskolnämnden har tagit upp projek
tet i sin angelägenhetsgradering för ut
förande efter 1977 till en kostnad av 
2,3 miljoner kronor. Bj

Stövlar, tofflor...
— populära julklappar!

Finnpers Skoaffär
Tel. 402 32

OP.RA SKOLTIDNING ____________

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31

Vid terminens slut Musikskolan
Agneta Grönberg och Barbro Morén, 

som utbildar sig till mellanstadielärare 
vid Lärarhögskolan i Falun, har gjort 
sin praktiktermin i åk 5 i Kyrkbyn. Vid 
uppbrottet skaldar de som följer:

Vi två kandidater, 
i bubblande krater, 
vill tacka dem alla, 
som ” fröken’’ oss kalla.

I denna olidligt trista höst,
har elevens hoppfulla, glada röst,
stärkt oss i våran tro,
att man aldrig bör slå sig till ro.

Visst har det funnits problem, 
och själv har man varit för len.
Men ser fhan problemen i stort, 
så har de ju ingenting gjort.

Vi lämnar 5A och 5B, 
och hoppas att en gång få se, 
att vi alla kan träffas och prata, 
och ej, som det sägs, genom data.

Vår tjänstgjöring här är snart slut, 
och då skall vi blåsa salut.
Men innerst inne i tankarnas vrår, 
känns det som hjärtat vill mista en tår.

Årsmöte
Orsa Lärarförening har hållit sitt 

sjuttionionde årsmöte, denna gång i Or- 
saskolan. Komminister Gösta Flygéus, 
Skattungbyn, inledde med andakt, och 
Pelle Jakobsson underhöll traditionsen
ligt med fiolmusik. Ordf. Einar Skött 
höll parentation över den under året 
avlidne medlemmen Tore Johansson, 
vars minne hedrades med en tyst minut.

Några klipp ur förhandlingsprotokol
let: Styrelsen omvaldes och består alltså 
även kommande år av Einar Skött, ord
förande, Hans-Erik Laggar, kassör, Bir
gitta Andersson, sekreterare, samt Siv 
Larsson och Agneta Leksell. Till ny an
svarig utgivare för skoltidningen efter 
Hjalmar Hedman, som avböjt omval, 
utsågs Olle Bjärkmar. Redaktionen i 
övrigt omvaldes: Christina Hjelte, redak
tör, samt Jan-Erik Broberg, Johannes 
Hasmats, Pelle Jakobsson och Ulla En
malm. Det gångna årets nettovinst för 
tidningen uppgår till 851 kr. Hela be
hållningen balanseras för nästa års be
hov. Mötet antog vidare bestämmelser 
för Orsa Skoltidnings instrumentfond.

Kvällen avslutades med en rundvand
ring i biologins värld. Biologilärarna Per 
Lindberg och Tommy Johansson pre
senterade med hjälp av böcker, bilder 
och annat materiel de olika arbetsom
råden som behandlas på högstadiet.

B. A.

När detta skrives är de musikaliska 
aktiviteterna i gång i alla kommunens 
skolor. Tack vare att musiklärare Bertil 
Källström åtagit sig undervisning även 
under höstterminen, har vi kunnat hålla 
fjolårets gitarrelever sysselsatta, men de 
vid terminens början nyanmälda får 
tålmodigt vänta till vår nye musiklä
rare Leif Göras tillträder i vår. Också 
våra två cellospelare, Åsa och Anna- 
Karin, avvaktar med sina lektioner.

Här är instrumentfördelningen i mit
ten av höstterminen 1974 med fjolårets 
siffror inom parentes:
48 elever spelar piano (47)
. 6 orgel (5)
18 fiol (15)
2 mandolin (12)

30 gitarr (40)
2 flöjt (3)
1 altblockflöjt (3)
7 klarinett (10)
4 saxofon (1)
3 trumpet (4)
1 trummor (1)
Sammanlagt deltar alltså 122 elever 

i instrumentalkursen. Förra året var 
motsvarande siffra 140. Vi kan räkna 
med att elevantalet ökar vid vårtermi
nens början. I den förberedande kursen 
spelar ett femtiotal barn blockflöjt. Ock
så detta antal ökar, när treorna börjar 
efter jullovet. P. J.

G od Jul
önskas ärade kunder!

W i k n e r s  Eftr.
Holen, tel. 440 02 
Mässbacken, tel. 500 42

Du hittar säkert något julklapps- 
tips hos

Ekipera med kvalité
tuj. Åatessötps

T E L . 4 0 0 2 1  O R S A
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D e t  v a r  p å  d e n  tiden. . .  

— E TT BREV FR Å N  1881 — av Hj. H—n.

Vid rivningen av ett gammalt hus i 
Kallholn, den s. k. Långkatekesen, har 
påträffats ett intressant brev. Det är 
adresserat till Skolläraren Spennar (Spe- 
ner) Erik Hansson. Denne bodde på sin 
tid i det hus, där brevet nu hittats. En
ligt adressen tjänstgjorde han då i Kall- 
mora byskola. Vi vet också, att han 
tjänstgjorde i Björkens byskola åren 
1874— 77 och att -han hade tjänst i 
Nederberga år 1878. (Både före 1872 
och efter 1877 var byskolan förlagd 
till Nederberga, som ju sedan blev den 
slutliga skolplatsen för området, trots 
björkenbornas protester och klagomål.)

Brevet är daterat Nederberga den 21 
mars 1881. Det är alltså 93 år gammalt. 
Avsändaren är dåvarande läraren i Ne
derberga E. H. Diffner. Han var född 
år 1851 och farfar till Gottfrid Diffner, 
som nu bor i Åberga.

E. H. Diffner hette från födseln Difs 
Erik Hansson. Men det var visst modernt 
vid den tiden att skaffa sig nya släkt
namn genom att sätta stavelsen ” ner” 
efter gårdsnamnet, ibland med bortta
gande eller tillägg av någon bokstav. 
Andra exempel är Bruksner av gårds
namnet Bruks, Wikner av Wik, Rudner 
av Rut m. fl.

Att lärare på detta sätt skrev till va
randra var tydligen ingenting ovanligt. 
V i har tidigare publicerat prov på så
dana brev. I ett av dessa vänder sig en 
lärare till en kollega och ber att få 
låna hans ordlista. Det var inte så gott 
om böcker då. Man lånade av varandra, 
både fackböcker och skönlitteratur.

Första sidan i brevet handlar om 
brevskrivning. Diffner tycker inte om 
” de der obehagliga och alltför vanliga 
hrefändelserna 'ursäkta brådskan’ o. s. v. 
. . . Skulle det icke vara bättre att låta

bli att skrifva, tills man undanstökat 
det brådaste . . .  Jag har många gånger 
pinats svårligen öfver det der, som för 
den ondskefulla brådskans skull icke kom
mit med i brefvet och som blifvit en 
hemlighet för mig . . .”

Efter denna inledning är brevskriva
ren framme vid sitt egentliga ärende. 
Och det är verkligen intressant. Vi mär
ker, att det är andra tider och förhållan
den än de nuvarande.

Han skriver:
” Härom var det dock ej meningen 

att uteslutande tala den här gången. 
Jag hade eller rättare sagt jag har ett 
par eller tre frågor, som jag gerna ville 
ha besvarade. Den första är: Förer du 
sjelf ordet vid bönestunderna eller låter 
du någon af barnen göra det? I fall du 
vill veta hur jag gör, så begagnar jag 
det förra sättet. Den andra är: Falla 
barnen på knä eller icke? I sednare 
fallet, i vilken ställning beden I då?

Ville äfven veta om du ämnar öfver- 
vara bokauktionen?”

1 sista frågan är det tydligen hung
ern efter litteratur, som kommer fram. 
En gammal lärare har för mig berättat, 
hur ivrigt man studerade listorna över 
de böcker, som såldes på bokauktionerna, 
vilka började anordnas ute i bygderna 
i slutet av 1800-talet. Ibland kom man 
överens om, vilka böcker man skulle ro
pa på och att man inte skulle konkurre
ra med varandra. Sedan var och en läst 
sina inropade böcker, lånade man av 
varandra eller bytte böcker. Att det fö
rekom bokauktioner i Orsa (ellerMora?) 
så tidigt som 1881 var för mig en nyhet.

Slutligen vill jag tacka Ole Dahl, som 
tagit vara på brevet i Kallholn, och 
Gottfrid Diffner, som förmedlat det till 
undertecknad. Hj. H— n.

Högaktuellt till jul... Wen än é fär tid o åri

DOCKSKÅP med möbler k an du knäpp nö kott.
till flickorna Fo DALA-FOTO jåp di,
BYGGSATSER, Lego m. m. sö gör-ä bra ö fort.
till pojkarna

Dar finns-ä öllör greijör

Klockars sö du bevör a;
gök börd DALA-FOTO

Tel. 403 20 sö fo du rådi bra!

Nyttiga julklappar 
är alltid välkomna!

Här några exempel:
Trosor i frotté fr 5:— pr par 
Strumpor, Wolsey Playsock

fr 6:50 pr par 
Handskar, finger fr 16:25 pr par 
Sport- o. Arbetsskjortor

fr 19:75 pr st 
Slipsar fr 19:75 pr st
Benkläder, långa ben mönstr.

fr 24:— pr par 
Benkläder, knälånga, mönstr.

fr 24:—• pr par 
Pyjamas i trikå, korta 
ärmar o. ben fr 24:50 pr st 
Pyjamas i poplin, långa 
ärmar o. ben fr 32:75 pr st
Dresskjortor fr 46:75 pr st
Jerseyskjortor fr 47:— pr st

Som vanligt har vi stor sorte
ring i konfektion, t. ex. 
KOSTYMER fr 367:—, BLA- 
ZERS fr 272:— , ÖVERROC
KAR fr 255:— , LÅNGBYXOR 
i diagonal fr 89:— , SPORT
JACKOR fr 95:—

I vår moderna affär har Ni m öj
lighet, att i öppna montrar och 
hyllor själva välja bland massor 
av kvalitetsvaror.

Urval • Kvalité ■ Service

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

Orsa Sparköp
önskar ärade kunder

God Helg!
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ORSA

GYMNASIESKOLA
planerar följande utbildningar 

läsåret 1975/1976

Verkstadsskola för fordonsmekaniker 2 år

Verkstadsskola för verkstadsmekaniker 2 år

Kontorsteknisk kurs Kameral B 1 år

Hemteknisk kurs (med vävning) 1 år

Hemteknisk kurs (med vävning) 1 termin

Hemteknisk kurs 1 termin

Kursanmälan skall vara Intagningsnämnden i M ora gymnasieregion, 

B ox 315, 792 01 Mora, tillhanda senast den 1 mars 1975.

Prospekt och  ansökningshandlingar kan erhållas genom Orsa gymna

sieskolas exp., tfn 0 2 5 0 / 4 0 2  72, skol- och  kommunalkontor, biblio

tek eller närmaste arbetsförmedling.

Välkom m en m ed Din kursanmälan till Orsa gymnasiekola.

R E K T O R
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Stackmora Blommor i Orsa AB
Tel. 418 40, bost. 443 66

Snittblommor • Krukväxter • Binderier

BENGTSSONS BEGRAVNINGSBYRÅ, SBF, tel. 418 40
Ombesörjer allt inom branschen

VARFÖR?
Varför måste man vara stål-mannen? 
Varför måste jämt killar vara modiga 
och starka?
Varför ska dom som har huvudrollen 
jämt vara odödliga?
Detta är orättvist!
Varför ska killar ha så mycket muskler 
jämt?

Tony Andersson, 
åk 5

o w o
0 0 0 o

Även vi
har julmarknad!

Q
$

Julklappstips!

Stackmora Handel
Tel. 403 22

Villa-

och husägare!

Badrum, golv och parkett

Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
Gammelstaden. Även av
passade.

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

11

När vi sitta i vår 
bänk . . .

PÅ RAST
Jag är på rast!
Jag ser två som hoppar hage, 
många spelar fotboll och 
jag spelar luff arschack.
Jag känner mig glad.

Anders Särström, 
åk 5

Teckning: Maria Fläck, 
åk 3

Teckning: Madelen Hansson, åk 3

Teckning: Göran Björkkvist, åk 4
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(j&ttfvwm
Centrum X 9001

En ovanligt elegant 
HiFi-stereoanläggning

Uteffekt: 2X30 watt sinus 
Distorsion: max. 0,6% 
Automatisk skivspelare 
Helt klar för mottagning 

av stereosändningar pä FM

Piano-Nisse 
Musik

Radio ■ TV

Tel. 406 04

Julklappar. . .
Hattar och mössor, garn, hand
arbeten, modeartiklar

Albert Andersson
Mode- & Handarbetsaffär 
Tel. 400 04

Julfin!
Trevliga klänningar, västar och 
långbyxor.

D A H L S  E F T R .
Tel. 401 91

Orsa Begravningsbyrå
(Enå Snickerifabrik) Tel. 400 78, 402 16

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

ORSA KÄTTING
Telefon 420 20

Vackra julblommor
från egna odlingar.
Smakfulla ljusdekorationer i alla prislägen. interflora
Julblommografera i god tid!

A. Levenius Blommor i Orsa AB ■ Tel. 400 92

LÄNSSPA1BANKEN
DALARNA
— HEMMABANKEN

NITTIO KONTOR RUNT OM I DALARNA
ORSA tel. 402 66. Exp.-tider månd.-fred. 9.30-15.OO, torsd. även 15.oo-18.oo

Teckning: Pernilla Jugås, 
åk 3

wimw

Teckning: Maria Kling, 
åk 3
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Teckning: Anneli Nygårds, 
åk 4

Teckning: Pernilla Kandre, 
åk 1
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JOLAFTON

Tänk mäss ä bi jolafton, wa roli ä 
hi do. Do brukärä snåjja slajkör sturör 
flingor, sö ä bi alldelös wajt o grånär. 
Se rätt som ä i knåckörä o därör. Uken 
kument do mint ä i joltåmtn. An sjår 
sö däl ö snäll ajt. Se delär tåmtn ajt 
jolklappa. Do ir i sö nifitjen wän i ska 
fo. Munna set jåmt ajt risgrynsgretn 
a an, sö do brukar an kum att wärt år.

Marie Hansson, 
åk 3

RÄVEN

En gång när jag var liten såg jag en 
räv på vägen. Den Var skadad i tassen. 
Det blödde och såg hemskt ut. Jag 
sprang hem och hämtade mamma. När 
vi kom tillbaka var räven borta och 
mamma trodde, att jag ljög. Men nästa 
dag så såg mamma den. Hon ringde 
till veterinären. Han kom och gav räven 
en spruta. Jag undrar om räven ännu 
lever.

Maria Pihl, 
åk 3

JE FÄBUDRESA

I sumår jen sundag skuld mofa börti 
Kwäksel ö sjå etter tackor. Do fick ik 
fia, Mes wi kåmum dit sö fick wi sjå 
att je tacka ad fendji jen lislämer, men 
ån wa sö skårun so ä djickent fo tag i ån. 
Men nu ir ån ema ö i sö tilätin.

Maria Fläck, 
åk 3

STENÅLDERN

Jag heter Spjutspets och bor i en 
grotta vid berget Björnebo. Jag har ett 
barn som heter Stenyxa. Och en kvinna 
som heter Harpun. Mina bästa vänner 
heter Ekens kisar.

En gång skulle vi ut och jaga mam
mut och ren, men då mötte vi en stor 
grizzlybjörn. Han tog en som hette 
Ormapa Björnklo men hans bror Björn
tand dödade björnen.

Efter jakten blev det stor björnfest. 
Björntand och Spjutspets fick varsina 
två björntänder. Nästa dag gjorde Spjut
spets en kanot av en ek. Det var Ekens- 
kisarna som hade lärt honom. Han tog 
och brände eken och sedan holkade 
han ur den. Efter det åkte han ut och 
fiskade, men då kom en storm och spo
lade upp honom på land. Då gick han 
hem och åt lite björnkött. Sedan kom 
Björntand, Spjutspets och Svartöga och 
satt där hela natten och åt björnkött.

Hans Liljedahl, 
åk 4

EN RESA PÅ LÅTSAS

En dag när det regnade och blåste 
blev det tätt i skorstenen. Då gick jag 
upp på taket med paraply. Då kom en 
ordentlig vindpust som tog i paraplyet 
så jag följde med.

Jag flög över Våmhus. Sen flög jag 
in i Norge, och sen ut över Atlanten 
tills jag kom till Island. Där flög jag 
över Hemön. Och in i Reykjavik och 
där hamnade jag på taket på ett hotell. 
Då hyrde jag rum i hotellet.

Där var det varmt och skönt.
Sen skulle jag åka hem. Då tänkte 

jag ta planet hem. Men när planet hade 
startat fick jag reda på att planet gick 
till Canada. När jag var i Canada såg 
jag björnar och vargar. Sen åkte jag 
hem. Vilken tur att jag hade gått upp 
på taket!

Jens Gunnars, 
åk 3

BESÖK PÅ SATURNUS

Snart går rymd-skeppet. Nu börjar de 
räkna: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 
Nu börjar min resa. Och snart har vi 
kommit ovanför Mars och vi har kom
mit så långt så att vi ser Jupiter. Nu 
är vi framme. Vi körde i 100 000 kilo
meters fart och vi fick åka under den 
där konstiga ringen.

Vi ser människor och vi försöker pra
ta med dem. Det är konstiga hus där. 
De är av jord. Nu är vi på väg tillbaka 
till raketen. Men raketen är borta! Det 
ligger en fallskärm där och jag tar på 
mig fallskärmen och hoppar. Jag hittar 
mat i en korg.

Jag kommer ifatt min raket och sen 
åker vi lugnt hem.

Jag har varit i rymden!

Terje Persson, 
åk 2

MIN SAGA

Det var en gång tre små kycklingar 
som skulle se vem som var modigast. 
De skulle se vem som vågade gå ige
nom skogen för där bodde vargen. 
Först skulle en av de tre kycklingarna 
gå igenom skogen. När han hade gått 
ett stycke så mötte han vargen. Kyck
lingen blev så rädd att han sprang ner 
till sin mormor. Efter några dar skulle 
den andra kycklingen gå igenom skogen. 
Och när han hade gått ett stycke så 
mötte han också vargen, och han blev 
också så rädd att han sprang till sin 
mormor. Men den tredje kycklingen han 
kom så långt så vargen åt upp honom.

Lars Leksell, 
åk 2

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

Aktiebolaget

Orsa Plattfabrik
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ORSA S K O L T ID N IN G

jArixIa
köpinform ation visar vägen 
till förmånliga julklappsköp

Järnbirger AB
Tel. 409 00

Det enda rätta 
låt ftetinstvätta...
Orsa, tel. 403 79

Vi erbjuder:
Kem-tvätt, Matt-tvätt, Skinntvätt, Industritvätt, Press
ningar. Reparationer och ändringar utföres. Uthyrning av 
skyddskläder. Färgningar. Konststopp.

S N A B B H E T  ■ R E S U R S E R  • K V A L I T E T

é : [ulklappar
med bestående värde!

* Armbandsur, fickur, stoppur, väggur, köksur, 
signalur, resur, väckarur, ringar, armband,

UR kedjor, berlocker, pärlcollier, broscber, ör-
GULD hängen, smycken, manschettknappar, bokmär-
SILVER ken, pappersknivar, skedar, gafflar, knivar,
NYSILVER druvsaxar, besticksaker, skålar, ljusstakar,
TENN brickor, fat, bägare, kannor, askfat, skrin m. m.
ROSTFRITT Glasögon, glasögonfodral, kikare, barometrar,
OPTIK läsglas, lupper, mikroskop m. m.

CIGARETTÄNDARE ■ FÖRLOVNINGSRINGÅR 
PRESENTKORT

(J d w k . 'T jk o é ip  c é (B
OR ■ OPTIK • GULD 

ORSA

Teckning: Roland Tylén, 
åk 4
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Teckning: Anneli Masser, 
åk 1

Teckning: Susanne Jansson, 
åk 5
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Avdragaren BeO (Patent) 

Påpressningsdon 
Smide & Mek

tJ D  CF CARLSSOn AB
ORSA ■ Tel. 401 88, 419 11

F RE L I N S  KONDITORI
Telefon 400 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

BECKMANS TRYCKERI AB 
Tel. 402 47

Byggnctdssnickerier 
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

för industri, bygge och jordbruk

AB O R S A K A L K
Tel. 502 00

BOMANS PLÅTSLAGERI
Tel. 415 29, bost. 404 65 
Järnvägsgatan 25, Orsa

Byggnadsplåfslagerier samt alla 
övriga slag av plåtslageriarbe

ten utföres

G U M M I-
verkstad
•  Bilringar
•  Batterier
•  Bensin 
® Oljor

Orsa
Ringcentral
A lf Andersson

Tel. 403 55

En som  går . . . Forts, från sid. 4.

Vi vet, att arbetet som musikskolans 
ledare många gånger varit svårt. Att få 
ihop ett schema, då man har elever i 
hela socknen, då busstider och skolskjut
sar ska passas och då lärare ska lånas 
från andra skolenheter och andra kom
muner är inte lätt. Det fordras god or
ganisationsförmåga för att allt ska gå 
i lås. Men Pelle har klarat uppgiften, 
Han har haft förmågan att samman- 
jämka, så att det hela fungerat.

En skolledare bör alltid ha lärarer
farenhet. En musikledare bör därtill va
ra musiker och ha instrumentkännedom, 
så att han kan sätta sig in i de olika 
problemen beträffande undervisning och 
samspel. Och vi vet alla, att Pelle på 
dessa områden har höga kvalifikationer, 
som musikskolan fått nytta av. Jag vill 
också nämna hans stora förmåga att 
få en god naturlig kontakt med folk, 
inte minst med eleverna.

Jag kanske också bör framhålla, att 
Pelle skött hela den administrativa appa
raten under alla dessa år för en mycket 
blygsam, ja, nästan symbolisk ersättning. 
De små anslag vi fått till musikskolan 
har behövts till andra utgifter. (I detta 
sammanhang vill jag hoppas, att an
slagen till musikskolan nu kan höjas, 
när den ekonomiska krisen tycks vara 
över. Orsa har legat bland de lägsta 
av alla länets kommuner i fråga om mu
sikanslag. Det är därför storartat, att vi 
fått så goda resultat med så små medel.)

För ett enastående gott samarbete till 
musikskolans fromma under många år 
vill jag för egen del säga Pelle ett upp
riktigt och varmt tack. Men det är sä
kert flera än jag som vill tacka. Jag är 
förvissad om, att både elever, nuvarande 
och tidigare, föräldrar och lärare kän
ner stor tacksamhet för Pelles 20-åriga 
inspirerande ledarskap. Tack ska du ha, 
Pelle! H j. H— n.

Ltperiresan Forts, från sid. 7.

dans. Det var toppenkul där. De övriga 
kvällarna samlades vi antingen ute eller 
hemma hos någon och pratade. Alla 
var så snälla.

Den dag vi åkte, lördag 12 oktober, 
var inte alls rolig. Åtskilliga avskeds- 
tårar föll. I Helsingfors fick vi först gå 
fritt, sedan åt vi. Efter det åkte vi på 
en rundtur med buss. V i såg inte alla, 
men de flesta sevärdheterna. Vi kom 
hem till Orsa på lördag kväll. Det är 
klart att det var kul att komma hem, 
men de flesta av oss hade nog stannat 
en vecka till om vi fått.

Till alla som varit med och ordnat 
den här resan vill vi framföra vårt stora 
tack. Ann Enmalm

Teckning: Anna-Karin Klockar, 
åk 8

Karin Dahls 
Frisérsalong

Glöm värmen!
Med automatik kan Ni glömma 
värmen! Det finns automatik för 
varje panna oavsett bränsle. Spar 
tid och pengar åt Er. Automatik ger 
jämn och rätt rumsvärme. Vi hjäl
per Er välja rätt och installerar 
snabbt!

1  wesströms ws
Orsa, tel. 0250/409 25 växel
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Julpristävling
Det har klagats över att våra julpris

tävlingar är för svåra, så att de flesta 
av skolans elever inte kan klara dem. 
Så bör det inte vara i en skoltidning, 
som vänder sig till skolans elever lika 
mycket som till de vuxna, anser klagan
den.

Därför får det i år bli en tävling, som 
i första hand riktar sig till mellansta
diets elever. Det betyder naturligtvis in
te, att andra läsare skulle vara förbjud
na att deltaga.

Här intill ser Du fyra bilder. Men 
tecknaren måtte ha läst sin svenska his
toria dåligt. På bilderna finns ju en del

saker, som absolut inte passar. Tag bil
derna i tidsföljd (alltså stenåldern, Lut
her, 1600-talet, 1700-talet) och anteck
na alla felaktigheter på ett papper, som 
insändes till Orsa Skoltidning, Skolkon
toret, 794 00 Orsa, senast den 7 jan. 
Glöm inte Ditt namn och Din adress! 
Priser som vanligt. Lycka till!

Red.

JULEN

Eva och Lena väntar på jultomten. 
Knack, knack. Jultomten, säger Eva och 
Lena. Det var jultomten. God Jul, sa 
jultomten och började julklappsutdel- 
ningen.

Dan Sundberg, 
åk 3
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Inramningar

Något extra gott till 
jul

måste det naturligtvis vara!

Åbergs
EFTR.

har allt Ni vill ha i matväg 
och delikatesser.
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