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Hem och skola
Några tankar om samverkan av M. Ehrlin

ORSA SKOLTIDNING________________________________

I ”Läroplan för grundskolan” har 
Kungliga Skolöverstyrelsen på 475 
tätt tryckta sidor meddelat bestäm
melser som skolans anställda har att 
följa för att rätt kunna bedriva un
dervisningen. Ett av de första kapit
len behandlar bl. a. frågan om sam
verkan mellan hem och skola. Där 
står bl. a.

— — — En samverkan mellan 
hem och skola i syfte att skapa gynn
samma förutsättnitlgar för de ungas 
fostran framstår allt mer som nöd
vändig. — -------

Många föräldrar och andra intres
serade har upplevt att arbetet i sko
lan i dag bedrivs annorlunda än när 
de själva var barn. Det är dock inte 
bara hjälpmedel och undervisnings
former som förändras. Förr låg sko
lan ”mitt i byn”. Alla kände varann, 
man träffades ofta och det var lättare 
att få kontakt. Nu ligger byskolarna 
tomma. Eleverna reser, ibland miltals, 
till en skola där föräldrarna kanske 
känner läraren endast till utseendet 
om ens det. Det är väl detta som gör 
att Kungl. Skolöverstyrelsen så starkt 
betonar frågan om samverkan mellan 
skola och hem.

Hur ska då denna samverkan be
drivas? Ja, hur det ska ske från sko
lans sida finns det riktlinjer för. Den 
första kontakten tas när nybörjarna 
skrivs in eller vid skolmognadsprovet. 
Under läsårets gång ordnas sedan för
äldramöten eller åhörardagar. Vid 
detta läsårs början inbjöds t. ex. alla 
föräldrar till skolan för att tillsam
mans med lärarkåren gå igenom pro
blem i samband med omläggningen 
till högertrafik, och åhörardagar ord
nas i de olika skolorna under vårter
minens lopp.

Kontakten mellan den enskilde ele
vens hem och skolan uppehålls ofta 
under det första skolåret genom en 
kontaktbok, en liten anteckningsbok 
där lärare eller föräldrar kan skriva 
ner sina upplysningar eller förfråg
ningar. När man har en första klass 
och i slutet av vårterminen bläddrar 
igenom dessa böcker upptäcker man 
snabbt att det nästan alltid är bara 
”fröken” som skrivit i boken. Kanske 
hade den svåra övergången från hem 
till skola blivit lättare för nybörjaren 
om mamma där skrivit en rad om vad 
som oroar eller skrämmer den lilla. 
En hydrofor som slår till med dunder 
och brak, en stängd dörr med okända

farligheter bakom — får ”fröken” 
bara veta vad som behöver förklaras 
och visas så blir livet genast mycket 
lättare.

I högre klasser borde det inte hel
ler vara svårt med kontakten. Ele
ven byter lärare, kanske skola, men 
föräldrarna inbjuds till skolan att 
träffa nye läraren och se de nya lo
kalerna. Kanske kommer dessa till
fällen vid en tidpunkt då man som 
föräldrar inte kan utnyttja dem. Ta 
då kontakt med läraren och be att få 
se på lokalerna någon annan gång, 
med litet god vilja går det säkert att 
ordna.

Som lärare tar man kontakt med 
föräldrar till sina elever när man fin
ner det av behovet påkallat. Är klas
sen stor blir det naturligtvis svårt att 
ta personlig kontakt med alla föräld
rar så ofta som man kanske skulle vil
ja. Hur mycket lättare måste det inte 
vara för föräldrar att ta kontakt med 
en eller ett par lärare än för läraren 
som har kanske 25 å 30 ”föräldrar”.

Tyvärr blir det ofta så att man tar 
personlig kontakt med i första hand 
de föräldrar vilkas barn har svårig
heter eller problem. Man redogör för 
problemen och försöker tillsammans 
med föräldrarna komma fram till nå
gon lösning. Så går tiden. Svårighe
terna finns kanske kvar men hemmet 
är tyst. Eleven har det besvärligt, lä
raren har tagit första stget och vän
tar på hjälp, stöd och samarbete. 
Alltför ofta väntar läraren förgäves. 
Ska skolan och endast skolan ta den
na kontakt? I Läroplan för grund
skolan står:

------------ Meddelanden ska icke ba
ra gå i riktning från skolan till hem
met. De måste ofta också gå i andra 
riktningen: läraren behöver en mång
fald upplysningar från hemmet.-------

Endast om hem och skola samver
kar skapas gynnsamma förhållanden 
för eleverna. Hur mycket lättare är 
det inte att kunna behandla en elev 
rätt om man vet litet om eleven, om 
dess svårigheter, om vad som oroar 
och vad som känns tungt. Visst upp
täcker vi lärare så småningom en mas
sa öm våra elever, men det tar ibland 
månader och år innan vi får den en
skilde elevens problem helt klart för 
oss om vi inte får hjälp från hemmet. 
Många onödiga svårigheter skapas om 
den hjälpen uteblir. Eleven skulle ha 

Forts, å sid. 15.

Hästen 
som reglerade tåghastigheten av Herman

Det var mellan Lillhamra och 
Tandsjöborg som en häst kommit upp 
på spåret. Vi kom med persontåg 
2240 mot Sveg. Då tåget kom stod 
hästen stilla och bara stirrade på oss 
ända tills vi kom alldeles inpå ho
nom, först då, tyckte han att det var 
tid att börja röra på sig. Men han tog 
det inte med någon brådska, bara lun
kade litet före oss. Vi blåste ut ånga 
och visslade med ångvisslan för att 
få hästen ur banan. Men nej, han höll 
sig envist kvar på banan. Så gick det, 
hästen före och tåget efter. Bildlikt 
talat var det en hästkraft som be
stämde farten. Ånghästen med sina 
många hästkrafter, fick inte göra 
bruk av sina. Men det var inte nog 
med att hästkraften gick sakta före, 
nej ibland föll det honom in att helt 
stanna. Och då liksom han tyckte att 
vi borde göra detsamma. Att släppa 
oss förbi föll honom inte in. Jag tror 
han ansåg att banan var till för hans 
del och ej för oss.

Då vi hållit på i cirka 10 minuter 
och rättat oss efter hästfarten, började 
både konduktör och resande fundera 
om vi glömt att vi hade tidtabell att 
köra efter. Alltnog så kom vi till sist 
till en vägövergång. Där fann vår 
fartreglerare att det var lämpligt gå 
åt sidan. Väl åt sidan ställde han sig 
och blängde, ja han såg nästan för
närmad ut för att vi stört hans pro
menad på banan. Vi å vår sida bläng
de ilsket tillbaka för nu var det vår 
tur att försöka ”ta in” den tid som 
hästkraken försinkat oss med.

Herman

Kom ihåg att utnyttja

ICA:s jubileums- 
kuponger!
Bäst gör ni det hos

Valters Livs AB
Tel. 401 06, 415 86
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Den nya 
skolstyrelsen av Hj. H-n.

Valet av ny skolstyrelse för åren 
1967— 71, innebar, att fyra nya leda
möter invaldes, nämligen fru Inga-Lill 
Loman, Kyrkbyn, traktorförare Torg
ny Edman, Hoten, hemmansägaren 
Gösta Lilja, Stackmora, och hem
mansägaren Erik Bengtsson, Skattung- 
byn. Tre ledamöter från gamla styrel
sen kvarstår alltså. Dessa är fil. mag. 
Gudrun Eriksson, komminister Knut 
Edmarker och föreståndaren Herry 
Borgquist.

Skoltidningen vill i detta samman
hang säga ett varmt tack till de av
gångna: fru Anna Kvarnström, bygg- 
nadsarb. Erik Svan, fabrikören Göte 
Ors och hemmansäg. Hans Thurén. 
De har alla arbetat för skolans ut
veckling, de har alltid försökt att se 
på kommunens skolväsen i stort och 
inte ensidigt hävdat byintressen. Inte 
heller har man märkt den politiska 
hemvisten. Det som bäst gagnat sko
lan och ungdomen, det har för alla 
varit det rätta, antingen man varit so
cialdemokrat eller centerpartist. Det
ta förhållande är glädjande. Och det 
gäller inte bara den styrelse som re
gerade skolan 1964— 67. Det har va
rit utmärkande för skolstyrelsen un
der flera mandatperioder. Och jag 
hoppas, att denna tradition ska leva 
vidare i den nu nyvalda styrelsen.

Av de avgångna är det en, som 
förtjänar ett särskilt tack. Det är Erik 
Svan. Dels har han en mycket lång 
tjänstgöringstid, ända sedan 1930, 

Forts, å sid. 9.

Gudrun Eriksson

Knut Edm arker

Inga-Lill Lom an

Erik Bengtsson

ORSA SKOLTIDNING

H erry Borgquist

Torgny Edman

Gösta L ilja
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ORSA SKOLTIDNING.

Glämi’nt-åv gåmbelwördi! av Pä kruskall ö Ernst
n i

Skoltidningens 
ekonomi av Hj. H-n.

Nu, dö wi int bruköm warkön 
gåmblör sakör eld gåmbla sida sö 
mitsi, gläm wi sö litt åv demdå nåmni 
ö wördi ur issör sakör jettöd. E räskli 
sind, att ä skuld bi sö tittsum wi. ö  
fär ed wil wi be ikör tä färsets lär- 
ikör åv gåmbölfotsji nögo fino gåm- 
bölwörd, um ö um jess’n. ö  bruki 
dem. Ja, lär-ikör öllt Oss-mol, ed sö 
orör fädrör bruköd.

Nu sku Ni fo nögo gåmbölwörd 
jess’n. Itta-jå skuld wa je ni pristäv
ling. Stjick-i iko Swar jot-a Skoltid- 
nindjen. Djeri-ä, ö, um Ni å’nt fendji- 
att mer eld 5 wörd eld sö. E ska bi 
fino pris!

ila (substantiv) ”E wa ila upi bjärkö-
må börti skojöm (rajsi).”
ipin  (adjektiv) ”Lisspöjtsön wart wel
ipin tä wa sjöv emå.”
isug (adj.) ”Dendå est’n, sö Järk add
tjeft, wa stur ö isug.”
jågd  (subst.) ”Firi jågdi wild Åndös
åka nid-i Mora.”
jåm bla  (verb) ”Löngt börti skojöm

(rajsi) ärd Ånnå nön sö jåmblöd.
klubbun  (adj.) ”Tjärra, sö Fafa add
gart wa wel klubbun.”
klumnå (verb) ”Dendå gåmböl tjin-
notsjön add klumnåd.”
klänstras (verb) ”Lillpöjkär klänströst
up-o kretsjun in-i lad’n.”
kläv  (adj) ”Åndös, sö bevd nö nitt
spån upo stöllstak, djick ajt fär tä
sjä, um ån add nön wid sö wa kläv
ö dugdä.”
kw öm nå  (verb) ”E dåmb-in fro grav- 
ön, sö Ånnå ald-ö kwömnöd.” 
kätå  (verb) ”Djetär ö tjilingär kätöd- 
si o gardöm börti budömå.” 
limnå (verb) ”ö llör wurt gladör, mes 
dem säg, att lindor i skoijön wild biro 
limnå dö wåri kåm.”
Ijorä (subst.) ”E dåmb ö räktä ir 
Ijoråm o törr-stugön.” 
ludda (subst.) ”Gåmböltitta fick att 
luddor såjnör ajt-i grinskäli.” 
låjmä (subst.) ”Gåmböl låjmän wa 
wel ajtnätt.’

Forts, å sid. 9.

I förra numret påtalades, att tid
ningen senaste läsåret gått med en 
mindre förlust. Detta gjordes under 
den något tillspetsade rubriken ”Ska 
staten döda Skoltidningen?”

Denna artikel blev något av en 
larmsignal, som satte fart på många 
läsares pennor. Vi har fått många, 
många brev. En mening återkommer 
i alla breven: ”Ni får inte sluta med 
tidningen. Den får inte dö.”

Att tidningen varit uppskattad har 
vi väl vetat förut. Om så inte varit 
fallet, skulle den inte kunnat leva i 
37 år.

Men att den var värd så mycket, 
har vi väl knappast trott. Breven har 
i de flesta fallen kommit från läsare 
utom Orsa. Men även nuvarande 
orsabor har låtit höra av sig.

Många av breven har innehållit 
förslag till åtgärder. En föreslår, att 
vi ska begära skolstyrelsens stöd. ”På- 
min styrelsen hur många tusenlappar 
tidningen gett till stipendier, musik
skolan och annat, summor som styrel
sen annars måst ut med.” — Andra 
förslag är höjning av annonspriserna 
och tidningspriset. En tycker att tid
ningen är en så bra PR-sak för kom
munen, att den borde ha fast kommu
nalt anslag o. s. v.

Vi har inte bara fått brev. Vi har 
också fått pengar. En motionsgrupp i 
Kyrkbyn har lämnat hela 100 kr. 
Flera bidrag om 4— 5 kr. har kommit 
I går kom en tia från en fru i Solna, 
och idag kom samma belopp från en 
f. d. rektor i Västerås.

Nu vill jag säga ett varmt tack till 
alla dessa brevskrivare och gåvogiva- 
re. Vi har därigenom fått förlusten på 
92 kr. täckt och mera till. Men jag 
tror Ni gett oss något, som är ännu 
värdefullare. Ni har gett tidningens 
redaktion en verklig stimulans. Det 
har glatt oss oerhört, att det finns så 
stort intresse för vår lilla tidning. Ett 
hjärtligt tack för brev och gåvor!

Hur tänker då redaktionen göra 
för att få ett bättre ekonomiskt resul
tat? Vi har höjt annonspriserna med 
c:a 10 °/o. De har varit oförändrade i 
tre år. Tidningspriset höjdes förra året 
från 1 kr. till 1 :25 . Vi tror att dessa 
två åtgärder ska vara tillräckliga och 
att O.S. än en tid ska kunna leva vi
dare. Detta förutsätter att vi fortfa
rande får räkna med annonsörernas 
och tidningsköparnas stöd. Och de 
har tidigare inte svikit oss.

Hj. H-n.

...men en Volkswagen 
får du glädje av!
du får pengar över

Se förnuftigt på bilköpet. Offra inte allt på en statusbil . ._. Stora 
bilar kostar stora pengar. Utgifterna förtar nöjet att ha bil . . .
Volkswagen ger dig valuta. Kostar inte så mycket att köpa och 
köra. Du får pengar över till annat som du också tycker om . . .

Provkör hos

bil&buM
ORSA M O RA  L E KS AND RÄTTVIK

40910 12600 10289 11520

4



ORSA SKOLTIDNING

Nederberga, åk 6
Fr. vänster: O ve Bränd, Lisbet Erkapers, A lf Danilsson, Tore Forsgren, Alice 
Björkkvist, Jan -E rik Bengtsson, Olle Fredberg, Lennart Engström, Iris Holm - 
strand. Lärare Göran Jalking.

Kyrkbyn, åk 6 a
Övre raden fr. v.: M arita Nilsson, M arie-Louise Bilar, Ingela H ed, Urban 
Bengts, Stefan Wesström, E rik H edberg, Anette Alexandersson, Å ke Eriksson, 
Berit Larsson.
Andra raden: M onica Morceus, Lena Hansén, M onica Rosén, Jean ette Hansén, 
Kerstin Hasmats, Inger Byrén, Ann-Sofi Par de.
N edre raden: Anders Jakobsson , Kent Larsen, H ans Bergkvist, Lars Nyström, 
Staffan  Öhlin, Per Jonsson, Olle Morceus, Kenneth Matsson.
Frånvarande: M aj-Britt Olsson, Erik Hudin, H arriet Masser.
Lärare: T ore Johansson.

Jena färstoring kum elt tä sen rätt Advokaten
först dö o bi inråmad. Bö enkler

ö stiliger råmer finns när Curt CarSström
7fr3§ Dala MORA

Ff/[\ IFdDTFCD Kyrkogatan 6
Tel. 13310, 13311

Järnvägsgatan 27, Orsa Kontorstid 9.oo — 17.oo

Bättre
tvättresultat med

N A O N IS -
ZA N U SSI
Den helautomatiska tvätt
maskinen som husmödrar
na rekommenderar var
andra .

Trots maskinens många 
fördelar kan vi erbjuda den 
till ett mycket lågt pris . . .

4 kg 1.145:-, 1.260:-,
5 kg 1.530:- inkl. oms.

Låt oss visa Er 
NAONIS - ZANUSSI

J ä rn b irg e r AB

L E vrs
JEANS

sydda i U. S. A. i original
utförande som tappar fär
gen på rätt sätt - livstids
garanti på alla sömmar. 
Färger: Blue denim och 
svart.

★

LEVI’S manchesterjeans
i modefärgerna ljusblå och 
sand.

★

I god sortering hos

HERREKIPERING * HERRKONFEKTION
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ORSA SKOLTIDNING

Välkommen till våra 
populära söndagsmiddagar 
i trevlig miljö . . .
Orsas nya utf lyktsmål!

Kullans v ä r d s h u s
Tel. 404 76

§
S IE M E N S

Siemens nya
WV 41
marknadens
minsta
helautomat
för 3 - 4  kg
tvätt!
■  Sköter hela tvättförloppet, 

även centrifugeringen
■  Olika tvättprogram  för olika 

sorters tvätt
■  Utrymmessnäl, höjd 64 cm, 

bredd 54 cm, djup 56 cm
■  Flyttbar på hjul

qlsäsasoetsa
Orsa, tel. 417 60

Bengt Michols, åk 5

37: e
Slipstensloppet

hölls i strålande sol den 14 januari. 
För sista gången stod Nederberga sko
la för värdskapet. Resultatlistan är 
för lång för att vi ska kunna ta med 
den i sin helhet, men här följer de 
bästa resultaten:

Klass 1— 2 P ojkar: 1. Arne Lovar, 
Ka 3.23, 2. Håkan Thalin, Ka 4.13,
3. Sven-Erik Larsson, Ka 4.22.

Klass 1—2 F lickor: 1. Gun-Britt 
Thalin, Ka 3.58, 2. Lena Dalfors, Ka 
4.21, 3. Viviann Mångsén, Ka och Ca
rina Gegerfelt, Ka 4.58.

Klass 3— 4 P ojkar: 1. Hans Jemth, 
Ka 7.05, 2. Leif Steen, Sk 7.07, 3. 
Björn Larsson, Ka 7.15.

Klass 3— 4 F lickor: 1. Britt Enocks- 
son, Ka 6.39, 2. Ingalill Eriksson, Ka 
7.09, 3. Anna Thuresson, Sk 7.17.

Klass 5— 6 P ojkar: 1. Jan Erik 
Rehn, Sk 10.22, 2. Tord Fläck, Sk 
10.33, 3. Per-Åke Hedén, Sk 10.48.

Klass 5— 6 F lickor: 1. Lisbet Erka- 
pers, Ne 10.28, 2. Alice Björkkvist, 
Ne 11.42, 3. Irene Hansson, Ne 12.36.

Lagpriser:
Klass 3— 4: Kallmora. Klass 5— 6: 
Nederberga.

Skidtävlingen
för socknens södra delar hölls denna 
gång i terrängen kring Stackmora. 
Här är segrarna i varje klass:

Klass 1: Gert Lind, Tr 4.44 och 
Åsa Lind, Ky 6.39. Segrande lag: 
Ky a.

Klass 2: Hans Göran Laggar, Ky b 
4.18 och Carina Nilsson, Ky b 4.59. 
Segrande lag: Ky b.

Klass 3: Zoltan Tingez, Ky b 5.17 
och Carita Levenius, Ha 6.34. Seg
rande lag: Ha.

Klass 4: Håkan Rehn, Ky a, 4.36 
och Monika Lindgren, Ha 5.13. Seg
rande lag: Ky a.

Klass 5: Anders Lövgren, Ha 12.20 
och Carina Lindström, Ky b 14.41. 
Segrande lag: Ky b.

Klass 6: Lars Nyström, Ky a 12.00 
och Berit Eriksson, St 13.09. Segrande 
lag: Ky b.

Klass 7: Rolf Enocksson, Ha 11.55 
och Annelie Bergqvist, Ha 14.37. Seg
rande lag: Ha.

Slipstensloppet

Nu när vi haft slipstenslopp 
står vår skola på topp 
I spåret var det friska fläktar 
När där magister oss jäktar

När ettan på segerpallen stog
då hela publiken log
när han sitt pris fick ta emot
hade han för ny skidåkning slagit rot

Peter Lissmyr, 
Åk 5

REBUS.  Lösning å sid. 15. Agneta Larsson, åk 5
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.ORSA SKOLTIDNING

Gästboksutdrag av Jeb.
Skoltidningens medarbetare tog en 

nyfiken titt i semesterbyns gästböc
ker. Han fann detta:

Om mygg:
Jens, Jette og lille Steen, fra Kö- 

benhavn har ritat en blodsprängd 
dylik, som säger: ”Jeg hedder mygg 
og lever udelykkende of beboerne i 
Orsa semesterby. — Og jeg lever 
godt!”

En Berlinfamilj utbrister: Das Wet- 
ter, Land und Leute waren wunder- 
bar — aber die Mucken!” (Vädret, 
landet och människorna var under
bara — men myggen!)

Om det svenska brödet:
”Men uha og skreck hvor er det 

svenske bröd dog södt!”
Om vädret:
”Lördag 1 aug., när vi anlände, 

regnade det, lördag 15 aug., när vi 
reste, regnade det. — Men däremellan 
sken solen varje dag.”

Halmstadsborna hade tur de och 
likaså Västeråsarna:

”Första dagen var det 20 grader. 
Vi trodde vi skulle få spader.
Men framåt middagen var det bara 
fem.
Vi beslöt oss för att inte åka hem.” 

T. o. m. solen kan tydligen vara 
ovälkommen ibland:

”Solen sken och snön försvann. 
Åka skidor vi ändå hann.
Å vi har kämpat alla tre.
Med eran stora, sura ve”’

På slutet åkte de ändå nöjda och 
glada hem till Hägersten.

Då kom vi in på vintersemestrar. 
Man frapperas av hur många som 
tillbringat sådana här. Vedevågarna 
skaldar:

”Stuga helvass 
Vädret solgass 
Backe tvärbrant 
Skidor vedbrand”

Och kalmariterna:
”Av Swix i alla färger man blitt 
buren,

men färgerna har svårt att sen gå 
ur en,

när Fryksås backar hårdhänt sagt 
adjö.”
En Varbergsfamilj, som bebott stu

gan ”Lärkan”, säger helt snällt:
”Åre va resans högsta punkt, men 

höjdpunkten på resan det var ”Lär
kan” det.”

I stugan ”Finken” vitsar man:
”1 Orsa blev vi 'finkade’ 

och fyra dagar sinkade 
på resan hem från Halden.
Tusen tack! sa skalden.”

Orsabor i förskingringen hittar 
också tillbaka. Vackert allitererat är 
väl detta:

”En bit av mitt hjärta finns här
förut

till den fogas ännu ett stycke — 
och min önskan är att kunna komma

igen
till det som så skön vila varit.”

Det är en Ors-kall från Ånge, som 
skriver så här:

”Nu a wi were jå twer wikör. Fint 
wedör a wi aft ela ela tide. Issör 
stugor i riktigt gardör mi Orsaknåjter 
ö ändbiladör stuckör, sö jån trajvs 
jen Orskall.”

Detta är Olas kommentar till vis
telsen i Orsa:

”Här har varit förskräckligt — 
förskräckligt — — — — trevligt!

Till Ceylon bär Mr B. Abeykoon 
”happy memories of Sweden” (glada 
minnen från Sverige) Aleido, Reyita 
och Ricardo från Argentina säger: 
”Graccias muckas graccias!” Och från 
Belgien säger man på franska ”au re- 
voir” men inget definitivt ”adieu”.

Jag tror Lena 9 år har fått med de 
flesta skaldekonstens blomster en 
gästbok kan innehålla, så jag låter 
henne avsluta kavalkaden:

”Här i Orsa har vi roligt 
badar och soligt och tittar på TV. 
Året i 'örnen’ vi bodde.
Det är hemskt vackert här med lyck- 
tan utanför dörren och det är sol, 
alldrig rägn bara sol. 
när man sitter vid bord 
och dricker kaffe och ser stjärnorna 
och hemåt vi måste fara.”

Jeb .

*

Julpristävlingen
Julnumrets pristävling vållade sä

kert huvudbry för tidningens läsare. 
37 tävlande skickade in sina lösningar 
till rebusen som innehöll följande 
tänkvärda ord: ”Omläggningen till 
högerkörning gick ju över förväntan 
och man får hoppas att vi i fortsätt
ningen håller oss på rätt sida.” Och 
här är prislistan:

1. Ingalill Loman, Kyrkbyn
2. Anneli Lund, Täby
3. Per Jonsson, Hansjö
4. Lina Smedberg, Vångsgärde
5. Gun Söderberg, Håksberg.

Nyhet
fö r  O r s a
Förr fick ni nöja er med 
de färgnyanser vi hade i 
affären. Nu gör vi den färg
nyansen ni vill ha. 1 buti
ken. Medan ni väntar. Det 
tar några minuter!

Vi har helt enkelt skaffat 
oss en maskin som bian
dar till färgnyanser.
Maskinen heter Beckers Färgbar. 
I den kan vi blanda till vilken som 
helst av 2.658 nyanser på några 
minuter.

Färghandel ■ Orsa

Annorlunda radio 
i ny bekväm form*

Lyx-PHILETTA
Snabbväljare för P1 - P2 - P3, 
automatisk finavstämning och 
uttag för bandspelare. I teak 
eller jakaranda. Heltransisto- 
riserad. Nätansluten och kan 
hängas på väggen!

SVÄ LA S Radio
TV

Tel. 413 50 Kyrkogatan 8 
Auktoriserad Radio- och TV-service

7



ORSA SKOLTIDNING.

Ha alltid 

(E sso) 

i tankarna!

V ä l
kom m en
t i l l

ESSO-
Serviee
Tel. 41470 
O rsa

BÖRJE PERSSON

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31

Handla 
nu som alltid 
hos

O HLINS
MÖBLER
Tel. 405 64

- i ropet mer och mer

BOSCH
E L E K T R O V E R K T Y G

för den anspråksfulle 
hobbymannen . . .

Nu extra pris!
Borrmaskin, sticksåg, poler- 
och slipsats - med oms.

kr 249: -

elbolaget
- Kers & Co AB - 

ORSA, tel. 412 55, 413 55

Skolorkestern
.A

har nu börjat sitt andra verksamhets
år. Varje fredag övar man intensivt 
under ledning av Jörgen Lidberg. In
tresset hos de tretton musikanterna 
kan man inte ta fel på, eftersom det 
är sällsynt att någon är borta från 
en övning, och det trots att många 
av dem har lång väg till övningarna. 
De mest långväga hör hemma i Skatt- 
ungbyn, Kallmora, Stackmora och 
Hansjö.

Repertoaren är väl tillrättalagd för 
de olika elevernas färdighet, mycket 
tack vare dirigentens skicklighet att 
själv arrangera kända melodier.

Orkestern har redan hunnit med
verka vid en rad tillställningar: De
buten ägde rum förra höstterminen, 
då det gamla ålderdomshemmet be
söktes i samband med Lucia. Under 
vårterminen spelade orkestern på ett 
föräldramöte, ett stort lärarmöte och 
naturligtvis på musikskolans uppvis
ning. Under denna termin har man 
medverkat vid lärarföreningens års
möte och i kyrkan vid samrealskolans 
högtid med anledning av reforma- 
tionsjubileet. Och när detta skrives 
övar man som bäst inför ett program 
på Lillåhem.

Sju av orkesterns musiker fick i 
vårterminens sista vecka vara med på 
ett stort musikevenemang i Rättvik: 
Musikskolornas dag. Det var en säll
sam upplevelse att sitta med i de två 
jätteorkestrar, en biåsorkester och en 
stråkorkester, som spelade vid detta 
tillfälle. Det var en hopplös uppgift 
för åskådaren att räkna alla de små 
och stora fiolspelarna i stråkorkes
tern. De kom från nära nog alla mu
sikskolor i Dalarna och fyllde hela 
den stora scenen i Rättviks folkpark. 
Men vackert lät det, och roligt hade 
alla som var med.

Magister Lidberg hoppas att skol
orkestern ska kunna utökas så små
ningom.

Skolorkestern har nu följande sam
mansättning: Fiol: Karl-Erik Lilja, 
Anders Jakobsson, Margareta H ål
len, Ann-Christine Sjödén, Kerstin 
Hasmats, Agneta Larsson och Karin 
Hilmers. Flöjt: Kerstin Björkkvist, 
Ingrid Ullström. Klarinett: Mariana 
Berglund. Trumpet: Örjan Skoglund. 
Piano: Anna-Karin Hasmats och
Gudrun Jakobsson.

P. ]■

i r  Gynna 
i  Skoltidningens 
★  annonsörer!

Skattung byn, 
å k  6

Fr. vänster: Ann-Britt Östlund, Ylva 
Söderberg, Kerstin Olsson, Eva Thu- 
resson, Agneta Ullström. Lärare: Eric 
Ullström.

Musikskolan
Som väl musikeleverna och deras 

målsmän har märkt, är musikskolan 
lite sen i starten i jämförelse med 
andra skolor. Först i mitten av sep
tember brukar det vara dags att sätta 
igång med musicerandet. Det beror 
på att vi vill låta det ordinarie skol
arbetet komma igång ordentligt först. 
Tidsplanerna för alla skolor måste 
fungera ordentligt liksom skolskjuts
listor innan vi kan ”stoppa in” de 
musikelever som t. ex. ska ha sina 
lektioner på håltimmar och under 
skoltid. Men när detta skrives är det 
full fart!

Så här ser instrumentfördelningen 
ut i år (siffrorna inom parentes avser 
fjolåret):

56 (52) elever spelar piano, 1 or
gel, 14 (14) fiol, 13 (7) mandolin, 21 
(16) gitarr, 4 (3) flöjt, 6 (5) klari
nett, 4 (4) trumpet och 1 trummor. 
Det gör 120 elever sammanlagt (101). 
I den förberedande blockflöjtkursen 
spelar nu 62 barn (117). Då är att 
märka, att vi ännu inte startat block
flöjtundervisning i åk 3. Det gör vi 
på vårterminen.

Ny för i år är undervisning i trum
mor. Det finns plats för fler trum
slagare i musiklärare Lidbergs under
visning.
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Biblioteksspalten av Hj. H-n.
I och med utgången av år 1967 av

slutades en epok i utvecklingen av 
biblioteksverksamheten i Orsa. Då 
försvann den särskilda bibliotekssty- 
relsen och ersattes av en kulturnämnd, 
som utom biblioteket även ska hand
lägga frågor om teater, konsertverk
samhet, viss studieverksamhet m. m. 
De fem personerna i den nämnden 
blir inte arbetslösa.

Den tidigare biblioteksstyrelsen, 
som bestod av tre personer, började 
sin verksamhet 1 jan. 1936, efter att 
undertecknad hösten 1935 skrivit till 
fullmäktige och begärt tillsättande av 
en biblioteksstyrelse. Därförut lydde 
sockenbiblioteket direkt under kom
munalnämnden och sköttes av kom
munalkassören Bogg Hans Persson.

Ledamöter i styrelsen 1936 var E. 
Borgert, Nissa Erik Ersson, H j. Hed
man och E. Keding. Av dessa har 
Borgert och Hedman varit med alla 
de 32 åren, den sistnämnde som ord
förande hela tiden.

När valet skulle ske, hade valut
skottet föreslagit tre personer, nämli
gen ovannämnda utom Nissa Erik. 
Emellertid tyckte någon vid samman
trädet, att de föreslagna var alldeles 
för oerfarna personer, när det gällde 
kommunala frågor. En riktig kom
munalman borde också vara med. 
Det blev Nissa Erik. Och han var 
många gånger bra att ha. Det ska er
kännas.

Den första staten, som den nytill- 
satta styrelsen uppgjorde, balanserade 
på 1.250 kronor. I inkomsterna upp
tar anslag från kommunen 700 kro
nor, statsbidrag 540 kronor, pliktav
gifter och ränta 10 kronor. De största 
utgiftsposterna är bokinköp 600 kro
nor, arvoden till ordföranden och fem 
bibliotekarier å 50 kronor =  300 kro
nor.

Vad har då uträttats under de 32
° haren?

När man ser på de fotografier, som 
togs på biliotekets olika avdelningar 
1935, och jämför dessa med våra nu
varande bibliotekslokaler och verk
samheter där, måste det sägas, att det 
hänt en hel del. Det är naturligtvis 
inte bara biblioteksstyrelsens förtjänst. 
Hade den inte haft stöd av skolsty
relse, kommunalnämnd och fullmäk
tige, hade den inte kunnat uträtta 
mycket. Jag känner ett behov att till 
dessa myndigheter och dess ledamöter 
under de gångna åren säga ett varmt 
tack för det stöd biblioteksstyrelsen 
fått.

Skolstyrelsen . . . Forts. fr. sid. 3.
A

dels har han spelat en viktig roll som 
ledamot i olika byggnads- och fastig- 
hetskommittéer. Jag behöver bara 
nämna de nya skolbyggnaderna i Di
gerberget och Kyrkbyn.

Ordförande är fortfarande kommi
nister Edmarker och vice ordförande 
fabrikör Borgquist. Förste rektor Hj. 
Hedman är styrelsens sekreterare.

Lärarkårens ord. representanter är 
folkskollär. Hans Ivars, adjunkt Bör
je Leksell och handelslär. Paul Storm.

Skolläkarnas fackrepresentant är dr 
Stig Svensson.

Ordföranden, vice ordföranden och 
skolchefen har utsetts att som bered
ningsutskott utreda vissa större frå
gor, som styrelsen får att handlägga.

Styrelsen håller sina sammanträden 
i regel var tredje onsdag.

Hj. H-n.

Glämi’nt-åv . . . Forts. fr. sid. 4.

lägd (subst.) ”Milla bjarumå war-ä je 
lägd, ö o wa sö gren ö fin.” 
lävön  (adj.) ”Ollör tikt att sturkulla 
Åndösar wa wel lävön.” 
lö k  (subst.) ”Lillpöjtsön såg, att ä wa 
jen stur lök nidi weijöm.” 
mugå (verb) ”Du skån’t djerå söm
men kwött, sad munnå a lillpöjkåm, 
mess ån mugöd-åv pärumå onöms.” 
måjtun (adj) ”Järk wa gralla måjtun, 
mess ån ö juga add gart bitä ettör 
falla deras.”
mälå (verb) ”Åndös wild djånnå mäl 
öllt dedå micköl råjn, sö kåm.” 
neggå (verb) ”Nögör sturer elg-ukser 
neggöd wärödra nida lind’n.” 
nistå (verb) ”Munnå add nistad mitsji 
gwött a Andösa, då ån skuld wa börti 
rajsi ela dåjn.”
nåjdä (subst.) ”Kwölrär djard jenn 
sturån nåjdä börti rajsi.”

Jen eller göng birä mer gåmbelwörd.

Pä kruskall ö Ernst.

Den kulturnämnd, som nu ska ta 
vid, består av möbelhandl. E. Bor
gert, ordförande, fru Birgit Bergkvist, 
Born, föreståndare Ruhno Svensson, 
Samhället, förman Bror Fredberg, 
Mässbacken, och fru Aina Svensson, 
Samhället. Jag önskar den lycka till 
och hoppas den ska kunna uträtta 
stora ting inte minst på den seriösa 
musikens område.

H j. H-n.

Vårnytt
i klänningar  och hattar

Dahls Eftr.
Tel. 401 91

Tänk på påsk
frisyren redan nu!

/n r ir v ie A
DAMFRISERING
Telefon 410 80

Skor för 
vårpromenaden

AB ORSA SKOMAGASIN 
Tel. 400 37

Moderna

Solglasögon
med äkta polarid eller optiska glas

■fRieJk. r~öhodup cddB
UR  äj- O P T I K  Jj- G U L D

- Legitimerad glasögonoptiker -

För Er som skall

till fjälls
finns ännu god sortering i

sportkläder
både för dam och herr.. .

t/h u j. Å akssvips
T E L . 4 0 0 2 1  O R S A
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SKÖLDPADDAN OTTO

Jag heter Otto och är en sköldpad
da. Jag kommer från Medelhavstrak- 
ten. Nu bor jag i Sverige, hos en fa
milj i Orsa. Det bästa jag vet är sal
lad och jordgubbar.

En dag släppte min matte ut mig 
och satte mig i en hage. Men jag ville 
inte vara i hagen, så jag smet ut.

När Otto hade smitit ut började 
han sin färd. Snart fick han syn på 
en fin tuva med klöver. Han sprang 
dit och började mumsa på klövern. 
Men snart blev han mätt och fort
satte. När Otto gått ett stycke, såg 
han någonting i gräset. Det var en 
snok.

— Hej! sa Otto. Vad heter du? .
— Jag heter Snokislim, sa snoken. 

Förresten, vad heter du själv? sa sno
ken.

— Jag heter Otto, sa Otto.

Byggnadsfirma

<y\\w  c/VW S S O H

Tel. 400 35

Ny- och ombyggnader 
Reparationer
Infordra offert!

— Otto, sa snoken, vilket konstigt
namn. -*

— Jag tycker det är fint, sa Otto.
— Jaha, sa snoken och försvann.
Det började skymma, så Otto mås

te skynda sig hem. På vägen hem 
mötte han en mus.

— Vad är du för en konstig filur? 
sa Otto.

— Jag är inge konstig, sa musen. 
Du är mycket konstigare själv.

— Vad heter du? sa Otto.
— Jag heter Muluv, sa musen.
— Jaha, sa Otto. Hej så länge! Nu 

måste jag skynda mig hem.
Matte blev så glad, när jag kom 

hem. För hon hade letat efter mig

H elena W ikman, 
Åk 5

EN SAGA

Det var en gång en snöflinga som 
singlade ner på marken. Då kom en 
pojke som hette Ulf. Han gjorde en 
snöboll och i den snöbollen fanns 
just den snöflingan. Sen kom en an
nan pojke som ville ha snöbollskrig.

Per-Göran Henriksson, 
Åk 2

ROVER
och

TR IU M PH
i olika prislägen . . .

ALLA inom branschen 
förekommande bilreparationer

Vänd Er med förtroende till

Berglöfs Bil AB
Orsa, tel. 404 57, 407 20

Teckning: Spelmannen av 
A nders Jacobsson, åk 6

SAGAN OM D RO TTN IN GEN  
SOM VILLE HA ETT BARN

Det var en kung och en drottning, 
de var så ledsna att de inte hade någ
ra barn. En dag sa drottningen: Jag 
vill ha en dotter! Så skrek hon. Så 
kom kvällen. Kungen tänkte hela nat
ten på det som drottningen hade sagt. 
På morgonen sa kungen till drott
ningen: Vi ska ha ett barn.

Å, så glad drottningen blev. Tiden 
gick och drottningen blev tjockare 
och tjockare för varje dag. En dag 
var hon så tjock så hon åkte in till 
BB.

Under tiden gick kungen och var 
så nervös. Men en dag så ringde det, 
det var en sjuksköterska som sa att 
drottningen fick komma hem. Kungen 
åkte och hämtade drottningen. Så 
kom drottningen hem med en prinses
sa och en prins. Och de levde lyck
liga i många år.

Eva Svensson, 
Åk 2

Håll bilen i trim!
Vi  u t f ö r  

Hjulbalansering 
Motortvätt med plastning 

Tectyl-behandling 
Ljusinställning

O R S A

Telefon 402 80
Tanka själv - tjäna 2 öre litern!

10

När vi 
sitta i vår bänk...

Teckning: En vinterdag av 
Kerstin Hasmats, åk 6
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EN VIKIN GABERÄTTELSE

Det är vår och vikingarna börjar 
göra iordning för ett nytt plundrings- 
tåg. De tjärar båtarna och gör iord
ning vapen och mat. En morgon i maj 
ger de sej av. En av båtarna heter 
Tor. Den har 30 mans besättning. 
Denna berättelse handlar om båten 
Tors äventyr.

Tor skulle in i Rysslands floder. 
Hövdingen på båten hette Olov. De 
hade kommit in i de ryska floderna, 
som var breda och stora. Det började 
bli kväll. Vikingarna hade sett ett 
kloster på högra sidan av floden. De 
styrde in båten, tog sina vapen och 
sköldar. De smög sig upp för en brant 
sluttning. De 30 männen lade sig ner 
bakom en häck av buskar. De råd
slog om hur de skulle anfalla klostret. 
Och anfallet började. De bankade och 
och slog på porten med yxorna, andra 
slog in avbrutna spjut i muren så att 
de bildade en stege. Nu var alla inne 
i klostret. Det blev en lätt strid för de 
svenska vikingarna. De tog alla dyr
barheter som fanns. De tog också sla
var med sej.

De gick ner till båten och fort
satte mot Svarta havet.

EN SK ID TU R

Det var én vacker vinterdag. Jag 
och Sven-Olov var ute och åkte ski
dor. Vi åkte ner till änget. Snön 
glänste som guld. Sen fortsatte vi, tills 
vi kom till en lada. Där stannade vi 
en stund. Då vi skulle gå vidare såg 
vi en räv. Den var alldeles röd. Men 
så försvann den in i skogen. Då åkte 
vi oppöver. Sen var vi hemma på min 
gård. Så sa Sven-Olov, att vi skulle 
åka runt femkilometers-spåret. Det 
vore väl roligt, tyckte jag. Och så 
åkte vi runt spåret. Sen åkte vi hem 
och berättade allt.

Hasse Jem th, 
Åk 3

När de hade seglat ett stycke styrde 
de in mot stranden. De gick ur bå
ten och gjorde upp en eld. De hade 
en god måltid.

Nästa morgon startade de igen. 
Efter tre dygns färd hade de kom
mit in i Svarta havet. De åkte 
efter stranden i början. Men snart 
började de styra utåt. De seglade i 
fem dygn. Till slut nådde de Mikla- 
gård. De styrde in i hamnen. Det låg 
redan ett vikingaskepp där. Det var 
mycket folk där. De bytte smycken 
och köpte tyger. Vikingarna hade 
med sig bärnsten, smycken, tyg och 
hudar. De hade också slavar. De 
stannade i en vecka. Några av dem 
stannade hela sitt liv. Men de flesta 
gav sig hem. När de kommit hem 
från den långa färden åt alla i byn en 
god måltid. Nästa år igen gav sig 
vikingarna ut på en ny färd mot 
Svarta havet.

Per Ström, 
Klass 4

VÄRA FISKA R

Förra våren byggde pappa en 
damm. Sen köpte vi fiskar. Det var 
regnbågsforeller. Dom är ungefär 1 
dm och 6 cm. När man tar en näve 
med mat och låtsar att man kastar i 
då hoppar dom upp. Dom äter inte 
bara fisk-mat utan hallon och jord
gubbar. Dom är så kul för om man 
kastar i maten och det är tunn is då 
försöker dom att ta den.

Gunilla Jansson, 
Åk 3

BRUN TE OCH  PRIC K

Vår häst heter Brunte. Han sliter 
i skogen. Han sliter och drar timmer 
och massaved. Brunte är så snäll. Jag 
ger honom socker. Jag kan ha socker
biten i munnen och Brunte biter mig 
inte när han ska ta sockerbiten. Nu 
är det slut om Brunte.

Vår hund heter Prick. När min 
pappa skulle gå ut med Prick fick 
han syn på en huggorm. Då blev 
Prick rädd.

Pär-Arne Bergström, 
Klass 2

Påsk- ANDERS NAS Ni vet väl om -
dekorationer att vi utför

L o o  \ effektiv elvärme
Leksaker Glasmästeri med

Hemslöjd
ORSA garanti

Järnvägsgatan 27

Musik & Hemslöjd
Tel. 408 91, bost. 411 78 e lb o la g e t

- G. Klockar - Bilglas ^  Fönsterglas Orsa
Tel. 403 20 Inramningar Verkm. 413 55
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EN  RESA TILL MÅNEN

Jag kom på idén för några dagar 
sen. 542 konservburkar och 11 glass
paket var provianten. Raketen bestod 
mest av plåt. Javisstja en fin mjölk
ko har jag också med. Jag tog också 
med en knallpulverpistol för säker
hets skull. Att jag måste ha en rymd
dräkt det förstod jag, så jag gjorde 
en utav skoläder.

Söndagen den 21 juli k l 21.34
Jag stod på en fjäder som skulle 

skjuta upp mig in i raketen. Jag hade 
gjort så för det var jag som skulle tän
da på. Jag har inte tagit patent på 
bränslet så jag ska räkna upp det: 
En flaska ricinolja, 13 kaffekoppar 
fotogen och lite köttsoppa för att dom 
i rymden skall få lukta på jordmat. 
Jag tände på en tändsticksask och 
lade den under raketen och så sköt 
jag upp mig i raketen och stängde 
dörren. Och så var jag på väg.

5 dygn senare
Jag höll på att borsta tänderna, när 

jag märkte att jag var mitt emellan 
jorden och månen. Jag tittade på 
klockan. Senare när jag borstat fär
digt antecknade jag tiden.

Fredagen den 26 juli kl 21.04 1967 
var jag mitt emellan Jorden och Må-

Teckning: Fettisdagsbullen aav 

Christina Gisslar, åk 4

Armbandsur
Solglasögon
Urmakare
GUST. HELGESON
Järnvägsgatan 27 Tel. 408 05

nen. Så skrev jag i min antecknings
bok.

För övrigt var resan till månen 
underbar. Där ute i rymden simmade 
drakar. En gång kom en drake mot 
raketen så fort och utan att väja, att 
jag blev så rädd så jag backade rakt 
i ett öppnat paket glass. Stjärnorna 
roade mig också. En del dansade för 
mig och en del gjorde konster. Något 
annat att berätta om rymdfärden tror 
jag inte det är.

Landning på månen
Efter att ha skumpat omkring på en 

månöken så landade jag. Jag skrev ner 
tiden som var: onsdagen den 31 juli 
kl 21.34 1967. Jag gick ut och snava- 
de omkring en stund. Efter några 
timmar kom jag ut ur öknen. Jag 
drack lite vatten och så fortsatte jag. 
Det var det värsta! En skock jättebin 
kom farande mot mig. Hjälp! Plask! 
Ja , vad skulle jag annars gjort? Dom 
kom ju rakt emot mig, och rent in
stinktivt hoppade jag i en sjö. Dyblöt 
kom jag upp ur sjön. Brrr!

Några dygn senare innan jag reste 
innehöll min anteckningsbok en del 
texter. En kort sammanfattning: Inga 
oväder. C :a 5 olika trädarter. Många 
berg och öknar. Få blomarter. Torrt 
kort gräs. Jag måste säga att jag är 
besviken över den lilla växtlighet som 
fanns. Och inte en enda månbo heller. 
Nåja, några intressanta saker hittade 
jag i alla fall. T. ex. en blomma som 
var fyrkantig och luktade parfym. 
Bubblor som kom från en sjö, och 
som bestod av en slags plast.

Nu stod jag på fjädern igen. Ny 
dos bränsle. Tändsticksasken under 
raketen. Och så jag själv in i vidund
ret. Tsss. Med ett fräsande ljud sköt 
raketen iväg från månen.

10 dygn senare
Hemfärden har gått bra och utan 

olyckor. Jag står framför mitt hus 
som bär en skylt med följande text:

Detta hus tillhör sociologiupptäcks- 
resanden Sven Löv.

Gunnar Eriksson, 
Klass 4

I R Ä TTV IK

Jag och Eva har varit i Rättvik 
och bott på Skogs- och Lantbrukssko
lan i en vecka. Vi åkte dit med Gö- 
the. Det var fyra stycken till från 
Orsa, som var med.

När vi kom fram till Rättvik, fick 
jag och Eva bo i samma rum som 
Rigmor och Anna-Lisa.

Vi skulle vara i lektionssalen kl. 8. 
Så vi fick lov att gå upp vid sju
tiden. Vi hade glömt väckarklockan 
hemma. Men vi kom inte för sent nå
gon gång. Anna-Lisa sov med kläder
na på för att hinna upp på morgo
nen.

På kvällarna hade vi dans. Vi 
skulle vara inne kl. 22.

På dagarna delade vi in oss i fyra 
grupper. Jag var med grupp ett. Vi 
fick vara i skogen och sätta plantor, 
men dem fick vi dra upp igen. Vi 
fick också vara i köket och arbeta. 
Så fick vi köra traktor. Vi var rätt 
så nervösa först. Men det var jätte- 
roligt.

En dag fick vi åka på studieresa 
till Orsa, där vi var på plattfabriken. 
Så var vi i Boda, där vi såg på Stygg
forsen. Vi var också till Mora, och 
såg på Zornmuséet.

På lördagen måste vi åka hem. Det 
var synd, för att vi hade haft jätte- 
roligt.

K ari G ref, 
Klass 6

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

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

Gronki var en leksaksgroda. Hela 
dagarna låg hon i en gammal dock
säng, som hade tappat ett ben. Hon 
frös förskräckligt. En alldeles vanlig

dag hände det någonting. När Gron
ki vaknade på morgonen upptäckte 
hon att hon hade fått påssjukan. 
Gronki var väldigt tjock om kinder
na. Nu blir jag arg, tänkte hon. När 
hon skrattade gjorde det ont. En dag 
kom flickan, som rådde om henne, in 
i rummet. Flickan, som hette Eva, ha
de ett paket under armen. Nej, det 
var inget paket såg hon sedan. Det 
var ett täcke. Eva lade ner täcket vid 
sidan av Gronki. Gronki tittade för
tjust på täcket. Så kände hon på det. 
Det var alldeles mjukt. — Du får det, 
sa Eva. — Tack, sa Gronki. Så lade 
Eva täcket ovanpå Gronki och det 
var rutigt precis som hon. Nu upp
täckte Eva, att Gronki var alldeles 
tjock om kinderna. — Du måste 
ha en riktig säng, sa hon. Och så fick 
Gronki en riktig säng med lakan och 
kudde och täcke. Nu var hon glad. 
Men hon kunde inte skratta för det 
gjorde så ont.

När Gronki vaknade nästa morgon 
sken solen in genom fönstret. Den 
kittlade Gronki på näsan, och hon

TROLLET KVIRRE PÅ VIFT

Det var en gång ett troll som hette 
Kvirre. Han bodde i skogen Annor
lunda. Den ligger i ett land som he
ter Landet bakom de sju haven.

En dag kom brevbäraren Skutt med 
en tidning till Kvirre. Kvirre läste, 
och vad stod det i tidningen? Ja, det 
stod att prinsessan Rosenknopp hade 
tappat sina guldringar. Och den som 
hittade ringarna fick prinsessan och 
halva kungariket.

Ni kan förstå att Kvirre blev ivrig. 
Han gick först på ängen. Och i ängs- 
kanten lyste nånting. Kvirre sprang 
dit. Där var guldringarna. Kvirre tog 
upp dem. Först visste han inte vad 
han skulle göra. Men sen skyndade 
han sig till prinsessan. Och ni må tro 
att prinsessan blev glad. Och Kvirre 
med, för han fick ju halva kungari
ket och prinsessan med.

Berit Gunnerfeldt, 
Klass 3

skrattade, och tänk då gjorde det 
inte ont! Gronki var frisk. Hon var 
så glad, att hon sjöng för första 
gången i sitt liv.

Då kom Eva in i rummet. — Nu 
ska vi gå ut och gå, sa hon. Kom 
Gronki. De mötte en hund. Det var en 
stor hund. Gronki blev rädd. När de 
kom hem hade solen nästan gått ner.

Snart satt de och åt. Sedan gick 
Gronki och lade sig. Hon drömde om 
den stora hunden.

Birgitta Lillpers, 
Klass 3

G. Holmströms 
Måleri
Idrottsgatan 5 B, Orsa 
Tel. 402 35

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

Välkomna till ett

härligt bastubad
vid Fritidsområdets bastu!

Torsdagar: DAMER kl 18-20.30
Fredagar: HERRAR kl 17-20
Lördagar: HERRAR kl 07-09

Vårnyheter
i dam- och herrskodon 
inkomna . . .

Finnpers Skoaffär
Tel. 402 32

Till Eder tjänst i 

Holen och Mässbacken 

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

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
MORA, tel. 100 00

B e n g tsso n s  b e g r a v n i n g s b y r å
V Ä G E N  TILL K Ö R K O R T E T

bäst genom

O rsa T e l. 4 0 3  2 3 Orsa Trafikskola
-  Inge Nyman -

Om besörjer allt inom branschen Tel. 406 85, Orsa

O m b u d  för S v en sk a  E ld b eg än g elsefö ren in g en
Teori tis- och torsdagar kl 19 

Kyrkogatan 21
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Liljas
Damfrisering
Borngärdet Tel. 403 06 

Obs! Även kem-permanent 
MAJA-GRETA HOLTING

V å r n y t t . . .
fa  DRESSAR i goss och flick 
★  KAPPKLÄNNINGAR på 

centilång
fa  BYXOR i italiensk mode

flanell och bomull 
fa  Lee-JEANS
fa  Stor sortering i BABY-kläder

Barngarderoben
Tel. 402 19

Tänker Ni köpa

frysskåp, 
frysbox eller 
tvättmaskin?

Det lönar sig att besöka 
eller ringa

Kåhléns
ELEKTRISKA ■ ORSA

Tel. 401 92, 410 37

Steinmann
Piano modell 108

$1- ren och vacker ton 
kj- exakt och behagligt anslag 

tekniskt högvärdigt 
$3- elegant, modern formgivning 
5$- mångårig garanti 
"Sk populärt pris

—  Allt i musik

F:a Piano-Nisse
—  Nils Klockar —

Tel. 4C6 04

EN STJÄRN RESA

I augusti hade jag och Christer 
uppfunnit en rymdraket. Med den 
skulle vi åka till Sirius, en stjärna 
långt bort härifrån. Vi skulle bo på 
nån planet i närheten.

Göran och Claes hade åkt en dag 
före oss. De hade farit till Altair. Yi 
hade haft tur. Vi kom till en planet 
med härliga växter och frukter. Dju
ren där var växtätare och var mycket 
snälla. Vatten fanns det gott om. Det 
var stora källor med kallt, klart vat
ten.

Efter några veckor skulle vi åka 
hem. Vi åkte förbi många planeter.

En dag såg vi ett tefat åka förbi 
oss.

Efter en vecka kom vi hem. Claes 
och Göran hade varit hemma några 
dar.

Peter Carlström, 
Klass 5

I HÖGVALEN

Jag har varit hos mormor i Hög
valen. Där hade vi mycket roligt. En 
dag när vi skulle åka skidor for vi in 
i skogen, och där var det fjällripor. 
Och så fortsatte vi, tills vi kom fram 
till en glänta. Där var det minst två
hundra renar, som gick på myren. Se
dan for vi upp på fjället, där grillade 
vi korv. Och så for vi ner över fjäl
let. Det gick så fort neröver. Snart 
var vi hemma hos mormor igen.

Bertil Björkquist, 
Åk 3

Asplunds
B O K B I N D E R I
Adress: Beckmans Tryckeri AB 
Tel. 402 47

Rekommenderas!

Välkom m en till

Där finner ni alltid något 
som passar er . . .

Tel. 403 88, 411 88

Teckning: En liten sjöjungfru av 

Pia Carlström, åk 2

NÄR JAG BLIR STOR

När jag blir stor ska jag bli anting
en magister eller affärsbiträde. Jag 
ska samla pengar så jag får bil. Jag 
ska ha en familj och köpa en villa nå
gonstans i Orsa. Jag ska ha högst tre- 
barn, och de ska få var sitt rum om 
de vill. Jag ska försöka få dem att 
hålla på med idrott. De ska få stude
ra hur mycket de vill. De ska inte 
röka.

Min fru ska inte röka eller dricka 
sprit. Hon ska vara en friluftsmänni- 
ska och ingen gammal gumma som 
sitter hemma och grälar på barnen 
hela dagarna. Barnen ska få tre kro
nor till veckopeng. Den ska öka femti 
öre per år.

Jag ska också ha en stor tomt med 
gungor till barnen och en stor gräs
matta med trädgård. Det ska vara 
äppelträd, körsbärsträd, päronträd 
och hallon och vinbärsbuskar och ett 
potatisland och så ett ställe där vi ska 
så morötter, rädisor och sallad och 
några andra grönsaker. Barnen ska få 
en jordplätt de också, så de får så vad 
de vill. Jag ska också ha jordgubbar. 
Jag ska ha en swimmingpol på tom
ten, nere i källaren ska jag också ha 
en swimming-pol.

R o lf D avidsson, 
Klass 3

Glad Påsk
önskas alla våra kunder!

E K O *
ORSA
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FRE L I N S  KONDITORI
Telefon 400 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

Harry Bomans Plåtslageri
Tel. 404 65, verkst. 415 29 

Järnvägsgatan, Orsa
Utför alla slag av plåtslageri

arbeten efter humana pris
beräkningar.

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. 502 00

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

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

Orsa
Ringcentral
A lf Andersson

Tel. 403 55

Hem och skola Forts, fr, sid. 2.
A

det mycket lättare om fler föräldrar 
uppehölle den kontakt som vi från 
skolans sida tar första steget till. 
--------— Skolans elevvårdande upp
gifter är många, och de kan fullgöras 
endast genom samverkan mellan alla 
dem, som har erfarenhet av och an
svar för eleverna — --------(ur Läro
plan för grundskolan).

M. Ehrlin

SPORTLOVET

Jag var ute och åkte skidor. Då 
såg jag en hare. Jag har spelat hockey. 
Då stod jag i mål.

H åkan  Laggar, 
Åk 2

NÄR JA G  OCH BEN GT 
SKOTTADE TA K ET

Vi skulle skotta taket hemma hos 
Bengt. Det var tre meter högt unge
fär. Men det blev mer hoppning än 
skottning. Vi tävlade vem som hop
pade längst. När Bengt skulle hoppa, 
halkade han, så att han föll huvud- 
stupa ner.

Lars Skarp, 
Åk 4

Lösning å rebusen å sid. 6:
Nu har vi haft slipstensloppet.

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik 
Tel. 500 37 - Mässbacken

Beckmans Tryckeri AB

Tel, 402 47

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Lantmannagården) 

Tel. 410 82 kl. 8.00—17.00

BRANDTS PENSIONAT
ORSA - Tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 

Begravningskaffe

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

A N L I T A  VVS-  
F A C K M A N N E N

=  WESSTRÖMS
rörlednings äb  

ORSA Tel. 0250/409 25 växel
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Skolnytt

Teckning: Birgitta Lillpers, åk 3

Läskliniken
Till speciallärare i Orsa och före

ståndare för läskliniken har länsskol- 
nämnden förordnat fröken Åse Fa
gerström. Hon har tidigare tjänstgjort 
i bl. a. Älvdalen men under 1967 ge
nomgått speciallärarutbildning vid lä
rarhögskolan i Malmö.

Vi hälsar henne varmt välkommen 
till Orsa och hoppas hon ska trivas 
bland oss.

Lärare över
tycks det bli nästa år. Barnantalet 
sjunker och klass 7 i folkskolan för
svinner. Nederberga skolenhet måste 
dras in. Skolformen i Digerberget och 
Hansjö 1— 2 är i farozonen. Just nu 
ser det ut att bli sju lärare över. Men 
något definitivt vet vi inte än. Myc
ket kan hända. I Hansjö åk 3— 4 fat
tas t. ex. bara ett enda barn för att 
delning ska medges.

Ny skolbibliotekarie  
i Hansjö efter tillsynslärare Rune 
Mångs, som avsagt sig uppdraget, är 
folkskollärare Hans-Erik Laggar.
Till yrkesråd
vid yrkesskolan under åren 1968— 71 
har valts:

för verkstadsavd.: disp. Esbjörn
Olsson, disp. Nils-Erik Lindkvist, 
verkstadsägare Anders Berglöf och 
metallarb. Erland Nilsson;

för handelsavd.: bokhandl. Ivar
Ohlsén, kamrer Olle Risveds, affärs- 
förest. Lars Wickman och kamrer 
Arne Andersson;

för hushållsavd.: fruarna Britta
Bjarling, Ulla Boren, Margit Håkans
son och Ulla Montelius.

Biblioteksråd
har valts av skolstyrelsen och består 
nu av småskollär. Elisabet Melin, 
folkskollär. Kjell Enmalm, ämneslär. 
Margit Lundin och slöjdlär. Allan 
Berglund. Självskrivna ledamöter är 
förste skolbibliotekarien Erik Bjarling 
och förste rektor Hj. Hedman.

Intagningsnämnden fö r  yrkesskolan  
åren 1968— 71 består av fru Gudrun 
Eriksson, ordf. Knut Edmarker och 
rektor H j. Hedman.

Realexamen,
blir i år den 29 maj. Den muntliga 
prövningen är även detta år slopad.

”O rsaskolan”
blir namnet på vår högstadieskola en
ligt skolstyrelsens beslut. Låg- och 
mellanstadiets skolenheter har alla 
namn efter den by eller del av sock
nen, där de är belägna. Då vi nu får 
en för hela Orsa kommunblock ge
mensam skola, bör det vara lämpligt 
att kalla denna ”Orsaskolan”.

Allmän besiktning
av skolans fastigheter kommer att äga 
rum i vår.

Åbörardagar
kommer att anordnas vid låg- och 
mellanstadierna klassvis under måna
derna febr.— april på dag, som klass
lärarna bestämmer.

Trångt i skolköket
blir det nästa läsår, då två årskurser,

grundskolans åk 7 och realskolans 
klass 3, ska ha skolköksundervisning. 
Det kan bli 18 undervisningsavdel- 
ningar. Skolstyrelsen har därför be
slutat, att fortsättningsskolans skol
köksundervisning ska ske under som
maren. Vi har också lyckats få lä
rarinna till sommarkursen.

A vsked
Adjunkten Filip Backström och 

skolkökslär. Helén Bergman-Rehn har 
anhållit om avsked med pension 
fr.o.m. 1 juli 1968.

Hj. Hn

FULLT SORTIMENT LÅGA PRISER 
SERVICE • GARANTI

o
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