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Samling vid krubbanav
JanSegrstd,kyoh

”Angår det dej kanske
vad jag gör?
Och vad jag tänker?
Angår det mej kanske
vad du gör?
Och vad du tänker?
Angår vi varandra kanske?
Du och jag och alla vi som
råkar leva här just nu, och
som det hänger på hur det
ska bli i världen.
Angår vi varandra kanske?
Kanske det ja, kanske.
I. Sjöstrand

Ja, h e lt s ä k e rt an g år vi v a ra n d ra . F rån
k y rk an s sid a fö rsö k er vi visa d e tta p å
o lik a s ä tt m e n ib la n d lyckas vi in te
tr o ts a tt d e n goda v iljan finns.
Inför d e n n a lk a n d e sto rh e lg e n fo r
m a r sig d e n viljan till e n ö n sk a n o m
e n G O D o c h FR ID FU L L JU L, eller
o m jag a n v ä n d e r m ig av e t t h e b re is k t
o r d så sk u lle jag k u n n a säga Shalom .
V ilk e t b e ty d e r frid i in re m e n in g
m e n o ck så fred i y ttr e b ety d e lse .
V i v e t a t t d e t fin n s m y c k e t i vår
tillv aro s o m vill fö rstö ra b å d e frid e n
o c h fre d en . D it h ö r rä d sla n o c h fra m 
fö r allt d å räd sla n fö r v å ld e t. M e n n u
ä r d e t så a t t våld eller ic k ev åld är in te
b a ra en fråga so m rö r fred o c h försvar.
N ej, frå g eställn in g en ä r lik a v ik tig för
alla m än sk lig a rela tio n e r. D e n h a n d 
lar o ckså o m h u r vi m ä n n isk o r u m g ås
m e d v a ra n d ra i h e m m e t, i sk o lan o ch
u te p å g atan. T rag isk t n o g ä r a t t vi alla
b ä r p å e n k änsla av a t t v å ld e t ö k a r
i v å rt sa m h älle o ch a tt vi b lir allt m e r
rä d d a fö r v arandra.
I Kalle Ankas julprogram finns det
en figur som har e tt djupt budskap,
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T ju ren F erdinand. H a n ä r p acifist
— to ta lv ä g ra re — m o t a llt våld, tro ts
a tt h a n b lir p ro v o c e ra d . H a n h a r lä rt
sig a t t n ju ta av tillv a ro n o c h n a tu re n
d ä r h a n ligger u n d e r sin k o rk e k o c h
lu k ta r p å b lo m m o rn a .
N ä r jag b e s ö k te U n g d o m sp ro je k t e t o c h P rä stv allen i so m ra s så gick
m in a ta n k a r till F e rd in a n d o ch h an s
trä d . M e n o ck så till trä d p la n te rin g s p r o je k t i A frika o c h d ess m o tsats:
sk ö v lin g en av re g n sk o g a rn a i A m a z o n a sd ju n g e ln , so m jag själv flera
g ån g er b esö k t.
D e t m a n k a n säga till F erd in ad s
n a c k d e l är a tt h a n ä r alld eles fö r p a s 
siv o c h naiv, i d e t fallet p å m in n e r h a n
o m m å n g a av oss, h a n in se r in te a tt
tr ä d e n o c h b lo m m o rn a b e h ö v e r r ä d 
das. H a n sk u lle b e h ö v a vara m e d
i U n g d o m s p ro je k te t fö r a tt lära sig
a tt tr ä d in te b a ra ä r s k ö n h e t o ch vila
u ta n o ck så a t t d o m h a r g ru n d lä g 
g an d e o c h livsviktiga fu n k tio n e r för
h ela sk ap elsen .
H u r k a n vi d å k o p p la ih o p T ju re n
F e rd in a n d m e d a t t G u d lä t sin so n

fö d as so m m ä n n isk a ? Ja, v arfö r in te
låta v å r v ä n F e rd in a d m a rk e ra ju le n s
fre d s- o c h frid s b u d sk a p , d ä r h a n lig
g er u n d e r sitt trä d . O c h lå t oss själva
lägga till d e n k ris tn a fö rv a ltarsk ap sta n k en : a t t vi är s a tta a tt rå d a över
sk a p else n , fö rv alta d e n , in te fö rstö ra
o c h skövla. V ilk e t o ck så in n e b ä r a tt
fra m tid e n ligger i v å r h än d e r. O c h a tt
vi går d e n tillm ö te s tillsa m m a n s m ed
n å g o n so m re g e lb u n d e t u p p re p a r:
”Var in te rädda. Jag bär b ud till er
o m e n stor glädje, e n glädje för hela
folket. Idag har en frälsare fö tts åt er
i D a v id s stad, h a n är M essias
H erre.”
Shalom!

Jan Segerstedt, kyrkoherde

ORSA SKOLTIDNING

Kära läsare!a
v
elJakobsn
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Omsättningen av redaktörer för Orsa Skol
tidning har inte varit så stor under de 62
åren. Endast sex personer har innehaft tjän
sten. Orsaker till byten på posten har, från
sett Hasmats' inhopp ett år, antingen varit
flyttning från orten eller pensionering, inga
lunda brist på intresse alltså. Däremot har
det alltid varit bekymmersamt att få ersät
tare för en avgående redaktör. När Daisy
Holton pensionerades 1965 efter 18 år som
redaktör fanns ingen villig efterträdare, och
man fick hanka sig fram ändå ett läsår, tills
Christina Hjelte förbarmade sig och tog
över. När hon så flyttade till annan ort 1976
var det dags igen. Vem ville åta sig uppdra
get?
Att det var problem framgår av ett refe
rat från lärarföreningens årsmötet den 20
oktober 1976: "Då ingen redaktör stått att
uppbringa, utökades redaktionskommit
tén med en ledamot. Ett förslag att tid 
ningen skärs ned till två nummer per år dis
kuterades livligt. Inget beslut kunde fattas,
varför frågan hänsköts till redaktionskom
mittén.”
1 denna kommitté satt nestorn och tid
ningens allt i allo, Hjalmar Hedman. Vi
andra kunde ju inte begära att denne
respekterade rektor, tidigare redaktör,
skulle ta över igen. Han skötte ju, trots att
han var pensionär sedan några år, vår expe
dition och bidrog med artiklar i snart sagt
varje nummer. Efter mycken övertalning
lovade jag då att "på försök” åta mig ett par
nummer. Orsaken till min tveksamhet var
nog den att jag inte hade självtillit nog.
När det gäller en skoltidning är det ju
viktigt att det skrivna ordet är korrekt, och
det gäller för den ansvarige att nagelfara alla
manus och korrektur så att inga språkliga
ankor och felaktigheter kommer i tryck. En
svår uppgift tyckte jag och erinrade mig hur
vännen Hjalmar, när vi i kommittén gick
igenom ett nytryckt nummer, levererade
sin välmenta kritik. Han var ju en lärare och
språkvårdare av den gamla skolan, och
inget fel undgick hans skarpa öga. Med röd
penna satte han u t kommatecken och påpe
kade felaktigheter. Långt borta i Malmö satt
en annan f.d. redaktör, Kalle Wennberg,
den förste, och lusläste alla nummer. Också
han kom med skriftliga påpekanden. Och
det var alltså inte utan en viss bävan jag dris
tade mig till att vara tillfällig redaktör.
Det blev inte bara ett par nummer, det
blev 65, inte ett år utan 16! Och visst blev

har fått improvisera. Och nog har det varit
spännande att ta del av utvecklingen inom
tryckeribranschen, där det har hänt mycket
under åren. Inspirationen, den har jag fått
ifrån våra läsare. Det är deras reaktioner
med uppmuntran, kritik och idéer som har
gjort arbetet lättsamt och roligt. Särskilt
glädjande har det varit när läsarna själva
velat medverka i tidningen.

Orsa Skoltidnings första nummer
det felaktigheter. Hjalmar Hedman finns
inte bland oss längre, han avled 1981, men
om han i sin himmel är utrustad m ed röd
penna lär han nog fått använda den!
Ack ja, en generande rodnad sprider sig
när jag erinrar mig vad som kan hända när
redaktören inte är på alerten när det gäller
att kontrollera arken inför tryckningen. Ett
par exempel: ett par företagare passade på
att tillönska läsarna god jul i annonserna.
D et var ju trevligt i och för sig. Det var bara
det att annonserna hamnade i ett våmummer! För att inte tala om de välskrivna
noterna till Blecko Anders’ polska som var
med i ett nummer på 70-talet. De hamnade
upp och ned. Nåväl, både läsare och annonsörer tycks ha tagit dessa ”ankor” med gott
humör, vilket vi tackar för.
De många åren med Orsa Skoltidning
har för mig inneburit en positiv, spännande
och inspirerande tid. Positivt har det varit
att få träffa så många människor som på
olika sätt varit engagerade i tidningen. Alla
har varit så vänliga. Med det spännande för
håller det sig så här: inför vaije num m er har
vi gjort upp en tidsplan med hållpunkter
för manusinlämning, korrekturläsning och
tryckning. D et har hänt ibland att tidssche
mat har spruckit. Någon artikelförfattare
har inte hunnit med att skriva färdigt, ren
tav ”glömt bort”. Det har också hänt att bil
der man tagit varit odugliga eller att text
massan varit otillräcklig m. m. Då har det
varit spännande att vara redaktör, och man

TACK!
Inför detta, förmodligen sista nummer av
vår tidning, dyker många tankar av tack
samhet upp i den avgående redaktörens
sinne.
Först och främst går tankarna till ”pion
järerna’, alla de framsynta kvinnor och män
som startade epoken Orsa Skoltidning och
alla de redaktörer och kommittérade som
fört verket vidare. För att gå framåt i tiden,
till ”mina’ redaktörsår, vill jag nämna föl
jande:
Tack, alla medarbetare! Det är minsann
inte bara redaktören som gör en tidning.
Många andra ingår i det stora arbetsla
get. Dit hör medlemmarna i redaktions
kommittén, idésprutor och hjälpredor
i största allmänhet. Ett särskilt tack till
mina" bamredaktörer, Ulla Enmalm och
Monika Ljungberg som haft den svåra
uppgiften att välja ut barnbidragen. Ett
gott arbete har också klasslärama gjort.
Det är ju i klasserna som uppsatser och
teckningar kommer till och det är där
ifrån de flesta distribueras. Så ett tack till
alla skolbarn! Vad vore en skoltidning
utan deras medverkan ? Ungefär en halv
mil spalter torde ha fyllts med elevernas
härliga alster genom åren.
Tack, alla fotografer, tecknare och arti
kelförfattare som velat medverka utan
tanke på ersättning! Ett särskilt tack till
Mikael Stålberg som med sitt kunnande
hjälpt oss ösa ur bildarkivets skatter och
till grabbarna på Mora Tidning som
aldrig sagt nej när man bett om bilder!
Tack, alla annonsörer! Utan er med
verkan skulle vi inte ha klarat ekonomin.
Och tack personalen på tryckerierna,
Beckmans, Wasatryck och Orsa Tryckeri!
Samarbetet har varit det allra bästa och
humöret på topp.
Slutligen vill jag tacka personalen på
skolkontoret. Expeditionsjobbet har sedan
1981 ingått i Marianne Stärings konto
ristsyssla, vilket har känts betryggande.
Forts, på nästa sida
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OS' historik och statistik
Följande tre har tjänstgjort i elva år: Hanna
Belin, Christina Hjelte och Erik Bjarling.

Inummmer 1/81 presenterades med
anledning av tidningens 50-årsjubileum
en krönika om tider som varit. Ett sam
mandrag av detta fanns också att läsa
i 60-årsnumret förra året. Vår historia
kan alltså anses vara väl dokumenterad.
Emellertid tycker vi att det ändå kan vara
på sin plats att i detta sista nummer, sär
skilt för våra nytillkomna läsare, göra en
resumé om verksamheten genom åren.

Kassörer och expedition
Johan Broström svarade för detta under
åren 1931-1940 och Hjalmar Hedman
1940-1981. Från 1981 har skolkontoret
med Marianne Stäring som ansvarig svarat
för ekonomi, expedition och annonsering.

Redaktörer
Redaktörssysslan har tydligen varit inspire
rande för innehavarna. D et kan man tycka,
eftersom endast sex personer har innehaft
posten sedan starten. Här är listan på våra
redaktörer:
Karl Wennberg 1931-1939 (9 år)
Hjalmar Hedman 1939-1948 (10 år)
Daisy Holton 1948-1965 (18 år)
Under läsåret 1966/67 fanns ingen vald
redaktör. Medlemmarna i redaktionskom
mittén svarade för dessa nummer.
Christina Hjelte 1968-1970 (3 år)
Johannes Hasmats 1971 (1 år)

Karl Wennberg, redaktör 1931-1939.
Axel rosen ritade 1939
många elevbidragen. Antalet medlemmar
har varierat. Till en början bestod kommit
tén av tre personer, senare sju och under de
senaste åren av fem. Inte mindre än 35
lärare har kortare eller längre tid verkat
i redaktionskommittén. Alla dessa nämner
vi inte, men här är de som tjänstgjort längst:

Christina H,elte 1972-1976 (5 år)

Hjalmar Hedman, 47 år

Pelle Jakobsson 1976-1992 (16 år)

Johannes Hasmats, 39 år

Redaktionskommittén
Medlemmarna i denna grupp har varit
redaktörens medhjälpare och idégivare. En
av dem har varit bam redaktör med den
grannlaga uppgiften att ta hand om de

Pelle Jakobsson, 30 år
Daisy Holton, 28 år
Axel Rosén, 22 år
Jan-Erik Broberg, 22 år
Ulla Enmalm, 17 år

Hjalmar Hedman, "allt i allo"
Axel Rosén ritade 1948
Tryckerier
De första numren trycktes av Ohlséns
tryckeri i Orsa. 1932 — 2/41 Dalatidning
ens tryckeri i Falun, nr 3/41 trycktes av Falu

Forts. fr. föregående sida
Reaktioner och visioner
Reaktionerna inför vår tilltänkta nedlägg
ning tycks vara enstämmiga: Besvikelse.
"Synd att OS ska läggas ned." "Det svider
i hjärtat.’ 'Mycket ledsamt.’ Se där några
kommentarer av folk som ändå tycks ha en
viss förståelse. Andra har intagit en skar
pare attityd: 'D et är svagt att man inte kan
få fram en redaktör bland alla lärare
i Orsa!’ En läsare skriver så här i en inlaga till
skolchefen: 'Jag tycker att det är ynkligt att
inte någon tar vid där Pelle slutar. Det här
med ideellt arbete och engagemang tillhör
en tid som flytt.”
Jag tycker emellertid att man bör ha för
ståelse för situationen. Om man jämför
med gamla tider, så har personalen
i dagens ständigt föränderliga skola en
större arbetsbörda. Förutom själva under
visningen måste man lägga ned mycket
till planering och ökade föräldrakontakter
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m. m. Och om man ser framåt i tiden, lär
inte möjligheten till ideellea insatser bli
bättre. Vi har ju att förvänta oss en ny läro
plan, kanske årskurslös undervisning och
sexåringarnas intåg i skolan. Vi kan alltså
inte begära att ens en eldsjäl bland lärama
ska ha möjlighet att ta hand om OS. Det lär
varken finnas tid eller överskottsenergi nog.
Men — låt oss inte hänga läpp! Skoltid
ningen kan fortleva i annan gestalt och med
en annan uppdragsgivare. Orsa-Skattunge
Hembygdsförening torde väl vara en av
bygdens mest aktiva föreningar med om
kring 500 medlemmar. Vad vi länge saknat
är en tidning som språkrör för verksam
heten.
Här är visionen jag har, och den skulle
kunna bli verklighet om och när den fått
förankring i hembygdsföreningen: Hembygdstidningen borde kunna utkomma
med två nummer per år, ett på hösten och

ett på våren. Innehållet skulle naturligtvis
behandla föreningens aktiviteter men
också ha artiklar av den typ vi haft så många
av i OS, artiklar om Orsa förr och nu, interv
juer med intressanta medborgare och
dylikt. Skolan får inte glömmas bort. I "skol
sidorna" skulle OS leva vidare med elev
medverkan och aktuellt från skolvärlden.
Det har sagts här ovan att detta är skol
tidningen allra sista nummer. Men låt oss
hoppas att den någon gång i framtiden ges
möjlighet att komma u t igen! Min andra
vision är just denna, att det bara handlar om
en paus i utgivningen. Utgivaren, Orsa
Lärareförening har när detta skrivs, ännu
inte beslutat i saken. Kanske beslutet blir
att utgivningen av OS förklaras vilande
— vem vet.
Tack för mig! God Jul!
Pelle Jakobsson

ORSA SKOLTIDNING

Nya. Sedan blev det Beckmans tryckeri
i Orsa som tryckte ända fram t. o. m. nr
2/83. Beckmans lades ned och efterträddes
av Wasatryck i Mora. Från nr 2/90 har OS
tryckts av Ohlséns, sedemera Orsa
Tryckeri.

Upplagorna har hållit sig kring 1700,
men alla dessa exemplar har förstås inte bli
vit sålda. Till en början kostade ett ex av tid
ningen endast 30 öre.

Försäljning och ekonomi
Skoltidningen har efter 1931 utkommit
med fyra num m er per år, undantagandes
ett par år med extranummer. Så här stod
det i nr 1 som faktiskt var tänkt som en tillfällighetspublikation: Tidningen försäljes
av tidningshandlare och av lärare och lärar
innor i Orsa.” Snart blev det emellertid
skolbarnen i Orsa som via dörrknackningsmetoden svarade för största delen av för
säljningen.

Pelle Jakobsson, OS’siste redaktör
(en trevlig sådan tycker det sista nr.s sättare!).
Christina Hjelte, foto: David H.

Daisy Holton, redaktör 1948-1965.
Axel Rosén ritade 1948

Ekonomin har för det mesta hållit sig på
plussidan. Några hundra kronors vinst har
det varit under många år, men förlustår har
också förekommit då kostnaderna stigit för
snabbt. Under de tidigare goda åren har
man av överskottet kunnat lämna ganska
stora belopp till olika ändamål, stipendie
fond, instrumentfond, premier och skolidrott m. m. Under senare tid har vi fått
nöja oss med att dela u t premier till musik
skolan.
Några direkta anslag från kommunen
har vi inte behövt. Dock bör nämnas att vi

sedan 1981 fått god hjälp från skolkontoret,
där kontoristen Marianne Stäring svarat för
annonsarbete och övrig expedition samt
utskick till prenumeranterna.
Annonsörer
Många företagare i bygden har genom
annonsering i OS bidragit till att ekonomin
gått ihop. Förhoppningsvis har det inte
bara handlat om att välgörenhet från fir
mornas sida. Någon utdelning har väl rekla
men gett, tror vi. Några av företagarna har
varit trogna sedan starten, t. ex. August
Larssons, Sparbanken och Wesströms.

Nuvarande redaktion: Pelle Jakobsson, Sylvia Lärkas, Monika
Så här såg de ut, medlemmarna i den första
Ljungberg, Johannes Hasmats samt kontoristen Marianne Stäring.
redaktionen, närde träffades
i Stockholm 1961 för att uppleva gamla minnen. Defyraorsalärama var Ej med på bilden: Ingabritt Johansson.
då blivna stockholmare. Fr. v. Einar Nordlund, Erik Göransson,
Liza lhrmarkf. Lorentz och Karl Wennberg.
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TEMA LIN
En dag i oktober hade vi en temadag om
linet i Kyrkbyns mellanstadium. D e
snälla tanterna i gruppen Orsa Lin
ställde upp med sitt kunnande och en
hel del material och det tackar vi för.
H är berättar ett par elever om hur de
upplevde dagen då linet stod i centrum.
Foto: Hans-Erik Laggar
Lindagen den 16 oktober 1992avK
udel,åk6
rinL
På fredagen den 16 oktober hade alla på
hela m ellanstadiet Lindag. Vi hade sex
olika grupper från olika klasser. D et fanns
sex olika stationer. V åran grupp började
i 4:ans klassrum. Där fick vi frågor om
linet och sen fick vi rita en linblomma.
Sedan gick vi till filmsalen för a tt se en
film. Filmen handlade om hur m an
behandlade linet innan m an kunde
använda det. N är filmen var slut var det
rast. D et var snöstorm ute och kallt. När
d et ringde in så skulle vi till syslöjden.
D är fick vi titta på dukar, gardiner, servet
ter och överkast som var gjorda av lin.
D e pratade om hur m an vävde av lin
och så berättade de en massa andra saker.
N är det var slut i syslöjden så gick vi till
träslöjden. D är berättade Laggar om
linolja. Vi fick prova att pressa u t linolja
u r linfröet. Sen berättade han hur kork
m attorna kom till. Sen gick vi och åt lin
bröd. D et var inte så gott. Efter m aten så
gick vi till Laggars gård. D är var d et två
tanter som visade hur m an bråkade,
skäktade och spann linet. Efter d et så
gick vi till klassrum 5 a. D är fick vi väva
av lintråd. D et var roligt. Sedan var dagen
S^Ut'

Karin Lundell, åk 6

Lindagen JenyG
räls,åk5av
Vi hade tem adag om lin i förra veckan.
Då fanns det sex olika stationer som man
kunde gå till.
Jag var i samma grupp som Jocke och
Anna-Karin. Först var vi i syslöjden. Där
berättade Inger och Siv om hur m an gör
olika saker av lin. D et var dukar, lakan,
gardiner, skjortor och servetter. Sen fick
vi titta på gamla postsäckar som var av
lin. D om var ganska gamla tro r jag. D om
berättade också, att om m an tvättar
linne-dukar blir dom ljiisare.
Sedan gick vi till träslöjden. Där fick vi
pressa och smaka på linfrön. Vi fick också
prova att göra litet linolja i e tt kaffefilter.
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ecknig:M alin Karlsson, åk 6
T

Christina Bengtsson handleder.
Vi väver med lin.

Vi delades in i olika grupper som fick
linolja, lintråd och e tt rör. Sen fick vi
linda linet på röret och skruva på en
annan bit rör. Laggar berättade att lin kal
las för ”det m est användbara". Sen berät
tade Täpp-Sven att m an kan köpa pulverfårg och blanda m ed linolja istället för
att köpa stora dunkar m ed färg. H an
berättade också att om m an doppar tras
sel i linolja så kan d et börja brinna.
Nästa station var i ”linladan”. Där
berättade dom om hur m an förvandlar
linströn till mjuka, lena fibrer. Först ska
m an bråka linet, och sedan ska man
skäkta och häckla det. Jag och några
andra fick prova att bråka, skäkta och
häckla litet lin. Jag tycker att linladan var
rolig att vara i.
I 5 a:s klassrum fick vi göra små m at
tor av lintrådar. D et fanns många olika

trådar, som man k u n d e välja på. Jag
tyckte d et var den roligaste stationen.
Alla i skolan fick göra linm attor. M in ska
jag ge någon i julklapp, om vi får ta hem
dom.
Efter d et vi varit i 5A:s klassrum gick
vi till m atsalen och åt risgrynsgröt. D et
var gott. Till gröten fick vi något bröd
som d et var linfrö i. D et var jättegott.
Man fick äta två skivor linfröbröd. Jag vill
gärna smaka sådant bröd en gång till.
N är vi ätit oss m ätta av gröten, fick vår
grupp gå upp till 4A:s klassrum. D är fick
vi läsa och svara på olika linfrågor. D om
frågade vilka linsorter som finns och vad
m an kan göra av lin. Sen fick vi rita lin
blomm or. D et var kul.
Sen var d et dags att gå till sista statio
nen. D är fick vi se en film om lin från d et
man ryckte linet till d et linet blivit byxor,
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"Postens säckar är också av linne”

Linfrön i ett pappersfilter krossas i
skruvstädet och då framställer vi
kallpressad linolja.

Utställning av linnevävnader

lakan, gardiner m. m. Sen berättade Maja
om linet.
Några dagar före indagen fick vi ta
m ed några stenar till skolan. Av dem
gjorde vi troll på lindagen. Vi tog lin som
hår och svans och så ritade vi ögon, näsa
och m un m ed penna.
N är vi var färdiga m ed allt lin fick vi gå
in i våra klassrum och berätta om hur vi
tyckte om lindagen. Jag tyckte det var jät
tekul alltihop. Jag skulle vilja ha fler
temadagar.

Jenny Grälls, åk 5

Skogstrollet TovaJohanN
,åk6v
rdstöm
Långt in i trollskogen hörs snarkningar. Det
är natt hos trollen. Lilla Tova ligger i sin
granbarrssäng och tittar upp mot stjär
norna. Tova är sju år. Plötsligt hörs ett skrik
i den annars ganska tysta natten. Tova hop

par till, men så hör hon trollmors röst och
skriket tystnar. Tova förstår att det bara är
hennes nyfödde lillebror Tore som väsnas.
Tova drog sitt björnskinnstäcke över
huvudet och snart somnade hon. Nästa
morgon vaknade hon av att Trollmor för
siktigt ruskade om henne.
—Vakna Tova, titta u t genom fönstret så
blir du nog glad, viskade hon. Tova hop
pade upp ur sängen. Hon gick fram till fön
stret och tittade ut. Hon blev överlycklig.
Det snöade och det var helt vitt av all snö.
Det var bara två dagar kvar till julafton och
Tova hade slutat hoppas att det skulle
komma snö. Hennes mamma sa att hon
måste äta frukost innan hon gick ut och
lekte i snön. Tova åt snabbt upp frukosten
och tog på sig vantar, mössa och halsduk
och sprang u t i snön och lekte hela dagen.
Hon gick in bara när hon skulle äta. På kväl

len när hon kom in helt slut efter all lek ute
i snön så somnade hon direkt. Nästa mor
gon vaknade Tova först, men hon hade så
bråttom att komma ut i snön så att hon
råkade välta en stol. Då vaknade Tore och
började skrika. Tova ställde upp stolen och
sprang fram till Tore för att trösta honom,
men Trollmor hade också vaknat och nu
hade hon lyft upp Tore och tröstade
honom. Trollmor sa till Tova att springa ut
och leka innan hon välte något mer.
Tova var ute och lekte hela den dagen
också. Vid lunchtid ropade hennes far in
henne. Han gav Tova ett par skidor som han
hade haft när han var barn. Tova hittade en
stor backe som hon åkte nerför med ski
dorna. På kvällen när Tova gick och la sig
berättade hennes mor en saga för henne.
Sen gick Trollmor och la sig, men Tova
kunde inte sova. Nästa dag var det julafton
och alla trollen i trollskogen fick sina jul
klapper på morgonen för annars skulle inte
jultomten hinna dela u t alla julklappar
innan kvällen.
Innan Tova gick och la sig hade hon
hängt upp en strumpa vid den öppna spi
sen, så att nästa morgon när hon vaknade
skulle strumpan vara full av paket. Plötsligt
hördes en duns utanför fönstret. Tova tit
tade på klockan. Den var 24.00. Tova reste
sig och såg u t genom fönstret. Tova hop
pade till, där ute var jultomten och alla hans
renar. Tova sprang ut genom dörren och
fram till tomten. Tomten berättade att han
var ute och provkörde släden men så hade
de kört på en grantopp och de hade störtat
och nu satt släden fast i den djupa snön.
Tova sprang genast iväg och hämtade sin
fars stora snöskovel och så hjälpte hon tom 
ten att gräva loss släden. När de hade grävt
upp den sa tomten att hon fick följa med
honom till tomte verkstaden och se på när
tomtenissarna gjorde julklappar som tack
för hjälpen. Så Tova klev upp i släden ock så
åkte de. Tova tyckta att det var härligt att
sitta där, högt uppe i luften och se ner på
skogen. Det gick fort att komma fram.
Verkstade låg uppe på ett stort moln.
Jultomten visade Tova runt i verkstaden.
Sen åkte de hem igen. Tomten sa åt Tova att
hon skulle lägga sig i sängen och blunda
medan han la paket i sockan.
Nästa morgon när Tova vaknade sprang
hon fram till socka och öppnade paketet
som var där i. Det var den vackraste docka
som Tova någonsin sett. Hela dagen var hon
inne och lekte med dockan. När Tova en
gång kastade en blick genom fönstret såg
hon jultomten sitta på ett moln ovanför
grantopparna och vinka åt henne.
Johanna Nordström, åk 6
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Under februari började vi dra upp riktlinjer
för en utökad ungdomssatsning. Kontakter
knöts även med berörda samarbetspartners. Mellan- och högstadieskolorna kon
taktades.
Framtagning av informationsblad och
blanketter för intresseanmälan togs fram.
Utformning av de olika projekten började
växa fram. I ett tidigt skede togs kontakt
med pressen för att på det sättet få en bättre
spridning av informationen. Mycket av
tiden gick åt till knyta kontakter med skogs
bolag, kyrkan, Studiefrämjandet samt olika
föreningar som på något sätt kunde tänkas
tillföra projektet något av intresse. Intresset
var över förväntan. Informationen fortsatte
på högstadiet, där intresset var något sva
lare.

Vilt-och landdskapvår

— hur ett ungddom
sprjekt
vä xer fram
v

O
rsaJktvårdset,ungdom
savrig,R
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ackäng.F
ot:L
arsM
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Intresseanmälningarna strömmade in
och sorterades skolvis för senare informa
tion. 1mån av tid ställde vi upp som natur
guider åt skolorna och fritidsgrupper. Vi
visade dem bl. a. bäverdammar och gav
dem allmän naturinformation. Några klas
ser fick tillfälle att besöka fågeltornet med
tillhörande fågelskådning. Olle Bylander,
kommunekolog, ville att vi valde Ivarsnäs,
som ett objekt för att fortsättningsvis till
föra hans projekt mer information.
Gruppledarna, totalt 6 st, anställdes,
varav en som inskolningsplats med 105%
i bidrag, resterande med 60% i statsbidrag.
Tillsammans med Studiefrämjandet
startade vi en studiecirkel i naturkunskap.
Vi läste bland annat vilt- och landskapsTill förberedelserna hörde holktillverkning.
Studiefrämjandet fick en boklista med
lämplig litteratur för projektet. Böckerna
anskaffades och ska efter satsningen tillhöra
Orsa Jaktvårdskrets, där de ska läggas i ett
referensbibliotek.
Skogsvårdsstyrelsen
informerade om "Steget före”, med vars
hjälp man på ett snabbt och enklare sätt
kan inventera känsliga områden. Tyvärr
finns det ännu inget ordentligt bildmate
rial, varför det kan bli svårt att omsätta "Ste
get före” för ungdomarna.
Arbetsförmedlingen informerades
om projektets behov av ungdomsplatser.
Arbetsförmedlingen tog fram listor över
arbetssökande och kallade sedan samman
en grupp som vi informerade och bad de
som var intresserade att inlämna ansök
ningar. Kontakt togs även med kyrkan som
lovade att ställa upp med stugan på Präst
vallen.
Kommunen, Orsa Besparingsskog,
Korsnäs AB och Västerås Stift tog fram
några lämpliga områden som tänkbara pro
jekt samt ställde förläggningar till förfo
gande.
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Utbämig av slaguggleholk
vård, Spårboken, Överlevnadsboken, floraoch faunavård, Första Jägarboken och
Rikare Skog. Studierna varvades hela tiden
med exkursioner.
Maj månad började med genomgång av
de tilltänkta projekten. Projektbeskriv
ningar bearbetades och till slut bestämdes

fyra huvudprojekt, Abborråkojan, Prästval
len, Ivarsnäs och Brantudden. Övriga var
endast studie- eller arbetsprojekt till vilka
vi gjorde kortare utflykter, sammanlagt 12
olika arbetsprojekt, varav en om fiskevård.
Planeringen för sommaren började ta
form, allt från materiallistor, frågeformulär,
virkesåtgång och till den köksutrustning vi
skulle låna från Kyrkbyns skolkök. En del av
vår ”självutbildning” gick u t på att ta fram
ett 15-tal frågeformulär. Dessa användes
dels i utbildningen samt i projektet för att
höja kunskapsnivån både hos ledare och
ungdomar.

ORSA SKOLTIDNING

idskapsvård
tdomsprojekt
■fram
Informationskvällarna på skolorna när
made sig allt fortare och en genomgång av
projekten krävde sin tid. Varje ledare fick
redogöra för ett par olika projekt inför den
församlade publiken, som bestod av intres
serade elever med sina oroliga föräldrar.
Skulle de våga släppa iväg sina barn och
därmed ansvaret, till den samling ledare,
som nu stod framför dem? Jodå, gensvaret
var över förväntan. Alla var positiva till pro
jektet och anmälningar och frågor östes
över oss. Många föräldrar ville att vi skulle
vika en period till dem också — utan barn.
Fördelningen av anmälningarna blev litet
av detektivarbete. Kompisar ville vara till
sammans i samma projekt o. s. v. Vi tving-

p

Fiskevårdande åtgärder, blankvatten bakom
dammen åt öringen.

ades göra vissa omfördelningar mellan tid
och valda projekt. Vissa var mer önskade än
andra. Prästvallen, Ivarsnäs och Abborrån
var klart populärast. Trots att vi omförde
lade till andra alternativ verkade alla vara
nöjda. Ungdomarna fick välja tre olika tids
perioder för att så många som möjligt skulle
få vara med på de flesta ställen under en tvåveckorsperiod.
Vi bestämde oss för att kapa till allt
holkmaterial så att endast ihopspikningen
lämnades till ungdomarna. Berget med
ihoptejpade holksatser växte för var dag
och vi såg framför oss massvis med blåslagna tumm ar men lyckligtvis förlöpte
ihopspikningen utan större blodvite.
Vi kontaktade Sture
Stenberg på Berguv
Nords faunavårdsanläggning i Tackåsen. Där
skulle vi få guidade
turer. Sture ville även
att vi skulle utföra sork
inventering åt Berguv
Nord.
Björnparken
i Grönklitt och Nisse
Björklunds
vilthägn
i Våmhus knöts även till
projektet. På dessa tre
viltanläggningar
fick
ungdomarna i lugn och
ro samt under sakkun
nig ledning information
om berörda djur.
En översiktlig inven
tering av vedsvampar
utfördes på Prästvallen
och Sälgtjärnsknopparna tillsammans med
Dan Broström.
En vecka kvar till
projektstarten. Allt som
inte var klart måste fixas

Fiske vid Prästtjäm
nu, holkkapning och materialtransporter
till lägerplatserna, fixa matsedlar och
beställa varor. Allt Rtngerade bra.
Vi blev inbjudna av Sven Erik Green
från kyrkan, att vara med att bränna av ett
fyra ha stort urskogsområde. Orsaken till
bränningen var att skapa ett referensom
råde, där man kan se hur naturen reagerar
på eld. Resultatet blev mycket lyckat. Flera
s. k. brandberoende insekter var på plats
bara något dygn efter bränningen.
Vecka 24 startade projekten. Exempel på
ett projekt är Prästvallen:
Inom området Trolltjärnarna finns flertalet
gamla skogsdikningar från 30-talet, som
under 1991 har lagts igen. 1 samband med
detta har under 1991, provfiske och inven
tering i bäckarna utförts av Limnodata,
Stockholm. Under mars 1992 ska bäckarna
kalkas.
Uppgifter som utförts av ungdomarna
för framtida dokumentation:
■ fågelbeståndet
■ däggdjursförekomst
■
■
■
■
■

trädbestånd, artförekomst
holkprojekt
minkfällor
provfiske
vattenprovtagning

■ igenläggning av gamla diken, endast
kortare sträckor
■ uppsnyggning efter skogsmaskiner
Under sommaren höll vi Öppet Hus en
dag, där föräldrar och anhöriga fick besöka
ungdomarna och köpa nystekta kolbullar
och kaffe — ca 110 besökare.
Projekten var nu avslutade och vi kunde
utan överdrift konstatera att det blev långt
över förväntan, alla tjatade om att det måste
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SKATTUNGE LIVS
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Nya och begagnade.
Även hyrköp.
Reparationer och
stämningar.
Ring och tala med
FACKMANNEN

ANDERS
KLOCKAR
PIANODOKTORN
Tel 0250-409 15 • 010-252 00 51

NISSE
KLOCKAR

PIANONISSE
Tel 0250-415 10 • 010-297 06 80

OK Orsa
Livs, tillbehör,
b iltv ä ttm a s k in ,
G D S -hallar,
u thyrning av
s lä p v a g n a r
o c h video,
b ilv e rk s ta d .

bli en fortsättning. Av ca 120 ungdomar var
ca 30% flickor och enligt dem själva skulle
fler ha varit med om de hade vågat. Vi vet
nu att de kommer till nästa år. Åldersfördel
ningen i grupperna har varit väl blandad,
irån årskurs 4 till 9, vilket måste vara posi
tivt på längre sikt. Några ungdomar har del
tagit i flera projekt. Kontakten och omdö
met från föräldrarna har varit klart positivt.
Många har själva önskat att få deltaga i akti
viteterna. Kanske en framtida grupp att
satsa på?
Vi ledare har efter skolstarten ägnat
tiden åt att fullfölja vissa projekt, som vi
tyvärr inte hann med alls. Bra att ha något
att starta med nästa sommar. I stort sett har
projektet fungerat som det var tänkt. Alla
har ställt upp till 100%. Många lärdomar
har införskaffats och till nästa år kommer
projektet att bli ännu bättre. Ungdomar är
ju Jägarförbundets framtid.
Under hösten har även alla som avlagt
Jägarexamen i Orsa inbjudits till utbildningsjakt av Orsa Besparingsskog. Besparingsskogen har avsatt en ruta på 1 800 ha,
där nyblivna jägare har fått jaga älg och små
vilt under sakkunnig ledning av Orsa Jaktvårdskrets. Under årets jakt har 18 jägare
deltagit, varav sju kvinnor och elva män. En
fin start på jägarlivet anser alla deltagare.
Kostnad "gratis”.
Lärarna i mellan- och högstadiet har nu
i september haft en temadag med oss och
Skogsvårdsstyrelsen. Detta var mycket
uppskattat. Alla är överens om att vi ska
fortsätta även 1993.
Under hösten fortsätter schemalagd
undervisning i skolorna.

•lonsered
P R O

LIN E

Skogsutrusta hos

LILJEBERGS
Blickusvägen 15 ■ ORSA
Tel 0250-406 78

T e l 4 0 2 8 0 , 417 9 4

Säkrast kl 15-18.

I projektet ”Ungdomskultur i Orsa
— vilt- och landskapsvård" har förutom
Orsa Jaktvårdskrets också Korsnäs AB,
Orsa Besparingsskog, Västerås Stift, Orsas
skolor, Orsa kommun, Orsa Finnmarkskommitté, Skogsvårdsstyrelsen, Naturskyddsföreningen/Ornitologerna och Stu
diefrämjandet deltagit.
Undertecknad har varit ansvarig för pro
jektet. Medhjälpare har varit Lars Malm
berg, Peter Cederholm, Jakob Limby, Ted
Jadle, Conny Slottgård, Magnus Schrader
och Anders Caris.
Orsa Jaktvårdskrets, ungdomsansvarig
Ronny Backäng
Foto: Lars Malmberg

ETT
JULKLAPPSTIPS
Puck Olssons saga ”Momos Måssä" (Mor
mors katt) kan väl vara en lämplig julklapp
till den som är intresserad av vårt socken
mål. Puck har skrivit den på Älvdalsmål,
och vårt Ossmolslag har svarat för översätt
ningen till Orsamål. Del II är i det närmaste
klar och vill det sig väl kommer den ut
lagom till jul. Anna Björkkvist i Skattungbyn har översatt denna del till sin hembys
dialekt.
"Mormors Måssä” kan du köpa i kultur
huset, biblioteket eller Föreningsbanken
samt vid hembygdsföreningens arrang
emang på hembygdsgården.

HEMBYGDSVÅNNER
När ni vill hedra någons
minne. Tänk pä Orsa-Skattunge Hembygdsfond.
Föreningsbanken för
medlar. Värt postgirokonto
är 205580-4.
Hembygdsföreningen

^

r

Dam- & Herrsalong

(Blåsenborg
v
10

frå n e g n a o d lin g a r.
J u lb lo m m o g ra fe r a i g o d tid !

Salong

Prinsvägen l

Vackra julblommor

Orsa

A. LEVENIUS BLOMMOR i Orsa AB

Tel 423

i

Tel affären 400 92, trädgården 401 20
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BARNOMSORGEN
TILLSKOLAN?

SAMLAR DU PÅ
SKOLTIDNINGAR?

Barnomsorgen i Orsa centrum är i stort
behov av ändmålsenliga lokaler. Det bästa
vore ju om man kunde bygga nytt, men där
till förslår inte de ekonomiska resurserna.
Därför har man från kommunledningens
sida kastat blickarna m ot skolan. "Ska man
inte kunna utnyttja skollokalerna, när de
ändå står tomma på eftermiddagarna?’ har
man frågat sig.
Tekniska nämnden fick i juni uppdraget
att utreda möjligheterna till en samverkan
barnomsorg-skola vad gäller lokalernas
utnyttjande. Plats skulle beredas åt två för
skolegrupper och två iritidsgrupper.
D et var ingen lätt uppgift, eftersom man
på mellanstadiet redan är trångbodda.
Dessutom gäller omsorgens behov också
under skoltid. En arbetsgrupp på åtta per
soner med representanter från personal och
respektive nämnder har ägnat mycken tid
åt saken under sommaren och hösten. Ett
par alternativa förslag, det ena från tekniska
nämnden, det andra från arbetsgruppen,
har man kommit fram till. Det förslag som
förordas av personal m. fl. innebär en viss
omdisponering av lokaler i A- och B-husen,
där några utrymmen ska kunna användas
av både omsorg och skola. En mindre till
byggnad ingår också i detta alternativ, ett
måste, om inte miljön för den obligatoriska
skolan ska försämras.
Till syvende och sist är det våra politiker
som beslutar i denna sak. De lär också få ta
ställning till liknande arrangemang i Diger
bergets skola.

Vi har i vårt arikiv tidningar som du kan få
köpa för en femma styck. Av några nummer
återstår dock bara ett fåtal exemplar som vi
måste behålla. Dessa kan kopieras men blir
då dyrare.
Du som vill komplettera din samling,
kontakta redaktionen eller skolkontoret!
D en förtrollade svampen avE
,å4
ölén
G
rik
En dag när vi var ute och plockade svamp
hittade vi en svamp som var lite konstig.
Vi tog den m ed hem. Vi rensade all
svamp och stoppade den i grytan. Då
hände något. D et började bubbla och
fräsa i grytan. Sedan började den översta
svampen a tt ändra färg. D en blev gulare
och gulare. Till slut blev den till guld.
D et var två saker som var väldigt bra
m ed svampen. Dels var den av guld och
sen var det så att om m an var hungrig så
räckte det m ed att lukta på svampen, sen
var m an m ätt.
r
,
t n k Goten,
Erik
Gölén, aå k 4

Wi sku ländjä kum ijug
ORSA SKOLTIDNING!avO
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1 Orsa jena tidning wi a
far skoluma o i sö bra
trättiojätt kum o ajt föst göndjön
Orsa Skoltidning i ännös nåmmön.
Dar kund an lesa båd istorior a diktär
sum wa skrivat åv både sturt fok a krippär
a mitsje krus åv gåmblör skolor a sturkalla
i milluma ad nön skrivad
um budär a munna a falla.
Tide rännor iweg, a ändå bint ed nö bättör
gåmblör bi öllör, a indjun bi ättör
du tittsjör att nitt wa du kripp, a wild roli liva
las swensko i skolan, a ossmol kund du skriva.
Fok a lese demda sajdor mikkla gönga
fär att int djer kwällda sö lönga
jän del späräd tidnindje, a lagd na i jän stakk
dem sum gard na, ska a jätt sturt takk.
Ors G unnar Andersson

Orsa Läkarpraktik
finns på
KRISTALLEN
i Skattungbyn.
Min sp e c ia lite t ä r barno ch ungdom sm edicin.

Tel 0250-512 67
Tidsbeställning vard 9-10
Ansluten till Förskassan.
Patientens krav m åste hela tiden
hållas inom ram arna
för de tillgängliga resurserna.

MATS BRATTBERG
Leg. läkare

T
ecknig:Karin Pettersson, åk 2
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Välkomna till

OrsaTobah

INTERNATIONELL
PRESS

II

Kyrkogatan 8 • ORSA
Tel 419 19

- TOBAK - LOTTER * GODIS TIPSinläm ning till kl 17.00 fr e d a g a r.

Språngs...
när det gäller färg,
väggochgolv.
S ltlA iV tiS l A l U t x j
Orsa Tel 403 30.
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Använd
privatgiro
även du.
Ett kostnads
fritt sätt
att betala dina
räkningar
i din bank
Fö ren in g sb an ken K

0250-430 50
VÄRDA DIN SYN
ALLTID
VÄLKOMMEN TILL

RSA
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Kyrkogatan 10 • ORSA
Tel 0250-400 90

Villa- och
husägare!
Badrum, golv och parkett

Utställning
På K ulturhuset pågår fram till den 23
januari en utställning där linet står i cen
trum . "Linet genom livet” är tem at och
designern Barbro Grytnäs, känd bl. a. för
ett programinslag i Sköna Söndag nyli
gen, är producent och idégivare.
"Utställningen är en installation m ed
sängen som genomgående tema, från
vaggan till svepningen, ofta m ed anknyt
ning till m ilstolpar i livet och högtidliga
tillfällen”, skriver hon.
Kyrkbyskolans m ellanstadium har
fått kom m a m ed på e tt hörn. I en ”m ini
utställning’ i anslutning till den stora
redovisas där erfarenheterna från tem a
dagen om linet m ed bilder, uppsatser,
trollsagor, troll och småvävar m. m.
Trollfamiljen avS
3
o,åk
lb
T
tefn
D et var en gång en trollfamil. D om hade
fem barn och två vuxna. Barnen hette
H um pe och Erix och Trix och Truxa.
O ch M adam Mix. O ch pappan och
m am m an heter M ax och Pixa. O ch deras
granne heter Gam m eltrollet. O ch nästa
dag skulle m am m an och pappan på fest.
Då skulle G am m eltrollet se efter bar
nen. Då skulle barnen få torkade m yror
och plågade flugor.
N u åker de.
— Hej då mamma, Hej då!
N ästa dag skulle de gå och fiska lax.
— Kom nu så går vi! Var är H um pe?
— Ju st d et var är H um pe? Vi kan inte
låta honom vara ensam hem m a själv för
han är ju bara 2 0 0 0 år gammal.
—H um pe, var är du? H an finns ingen
stans ju.
M en H um pe hade d et bra. H an satt
och lekte m ed kottar vid älven.
— Äh, vi går och fiskar.
— D är är han ju. H u m p e var har du
varit?
— Här, sa H um pe.
Stefan Tallbo, å k 3
Tjuvar mot tomtaravF
tg,å3
u
H
ik
red
D et var en gång några to m tar som bodde
i en skog. I andra änden av skogen bodde
tre tjuvar.

N u var det jul och då skulle de tre
tjuvarna u t och gå.
Tom tarna skulle också u t och gå och
då m ötte de varandra.
Tjuvarna var så rädda och — SVISS så
var de borta!
N ästa dag gick tjuvarna u t och gick
igen, då såg de att d et låg e tt hus iskogen.
D et var där tom tarna bodde.
Tjuvarna gick in i stugan, och då vak
nade tom tepappan och väckte de andra.
Tjuvarna kom u p p och d et vart ett
litet bråk. M en tom tarna segrade och
gick till polisen m ed tjuvarna. Sen belv
tom tarna tomtepoliser!
Fredrik Hurtig, åk 3

ecknig:Lars Almstedt, åk 5
T

Hur man gör tomten gladM
ikaelJohns,å1v
D et var en pojke som väntade på julen. Så
kom julen, och då blev han så glad. Men
han väntade ännu m er tills to m ten skulle
komma.
O ch så till slut kom tom ten.
Pojken ville ge to m ten en kram.
— Hej då, sa to m ten när han hade fått
kramen. Så krama to m ten nu i ju l tycker
M ikael Johansson, åk 1
Rastleken som försvannT
reliu,åk3v
asF
om
Snön smälter. D et är kallt ute. Idag lekte
vi i borgen som vi byggt, jag, Joel och
Erik M. Vi lekte hästar. Jag och Erik fick
inte vara med. M en jag och Erik ville vara
med! Fast d et fick vi inte. Då tän k te vi gå
in och skvallra. M en ju st då ringde det in!
Tomas Forselius, åk 3

Plast, kork och linoleum,
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga,
Tarkett. Även avpassade.

Nääs

Måleri

SP Å N P LA TTO R
D ire ktfö rsä ljn ing å re t ru nt.
A vkap och spill till låg t pris.
D e t s e rv ic e in rik ta d e och ku nd nära fö re ta g e t.

golvavd.

MORA, Fridhemsgatan 3
Tel. 0250-136 62
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Tel 4 0 9 60
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TrolletT
2
k
,å
n
te
S
s
a
m
o
h
v
D et var e tt troll som var ute i skogen. En
dag kom en pojke ut. H an skulle gå u t
i skogen och plocka blåbär. Då såg han en
grotta. Då blev pojken nyfiken. Sen hörde
han ett ljud och då kom ett stort troll
fram. Då blev de kompisar. D e gick u t
och sprang i gräset och levde lyckliga
i alla sina dagar.
°
Thomas Steen, åk 2
Trollet GregeravJeniF
rsk,å2
D et var en gång e tt troll som hette G re
ger. H an b odde i en grotta. H an hade tre
barn och nio fruar. H an hade en björn
som husdjur i stället för andra barnsliga
små ijantar. Stora björnar skulle han ha.
Barnen ville ha en räv a tt leka med.
H an var 3 00 år. H ans fruar hette
Loise, Lisa, Vilam, Suka, Mull, Titi, My,
Lili.
H an är mycket, mycket ful tyckte alla
människor.
J e n n ie
F ris k , å k 2
Skoltidningens slutL
an,åk5v
rgm
ise-otB
N u står det snart inget mer. Varför ska
den läggas ned? Jag hoppas någon annan
vill börja om.
För den var kul både för stora och små.
M en jag tro r a tt om det blir en ny så är
den nog lika bra. O ch jag önskar er en rik
tigt G od J u l.

Use-Lott
Lise-Lott Bergman, åk 5

En snögubbes födelse och livavJim
ser,åk4
yM
En dag satt barnen i Osloskolan och räk
nade som vanligt på m åndagsförmidda
gen. Plötsligt ropade Per:
— Titta, d et snöar!
N är det ringde u t sprang hela klassen
u t och började bygga på en snögubbe.
D et tog alla raster. D en sista rasten var
den klar. D å började alla försöka kalla
den något. Då kom Ka’l på ett namn.
— Vi döper honom till Nisse van Snö:
— Ja d et blir e tt bra nam n, sa alla bar
nen.
Just då ringde d et in. Då undrade alla
barnen var fröken var. Då kom magistern
in och sa a tt fröken blivit sjuk.
—N i blir lediga för idag, sa magistern.
U nder n atten hände något m ed snö
gubben. D å blev han snöm annen.
— Jippi, nu kom m er jultom ten!
ropade snöm annen och liftade. Tomten
stannade och snöm annen fick lift till
nordpolen och där levde han lycklig alla
sina dagar.
Jimmy Masser, åk 4
Sagan om tomten
och den försvunna halsduken avternbo,åk2IdS
D et var en gång en tom te som gick u t
i skogen. D å såg han en halsduk som
hängde på en gren. Tom ten tog hem
halsduken
N är hans m am m a fick se halsduken
blev hon förtjust. H o n började redan sy
en liten nalle som skulle få halsduken.
Tom ten blev jätteglad när han fick
nallen.
N u är d et kväll i skogen. Tom ten
och nallen ska sova. M en när tom ten
sover blir nallen förtrollad till to m te
kläder. N är tom ten vaknar nästa m or
gon ser han tom tekläderna. Tom ten
blir jätteglad.

Anlita W S fackmannen
-innan något
händer

1

wesströmsws

ORSA, tel 0250-409 25 vx

Begravningsbyrån
i Orsa
ip r i
LEVENIUS
BLOMMOR

E l

ombesörjer allt inom branschen.
Tel affären 400 92, bost. 413 21

Ida Sternbro, åk 2

FÖR INDUSTRI
och MILJÖVÅRD

ecknig:Adria Berlekom, åk 5
T

Specialbutiken för H E N N E

DalaKalk
Försäljnings AB

KAPPOR • BLUSAR • KJOLAR • BYXOR

Tel 5 0 2 0 0

JEANS • MYSPLAGG • UNDERKLÄDER M M
—

Aktuella

--------------

TYGER
sybehör

-

................................. ............................................................................

Kvalité
vår specialité

ORSA RAM
Inramning av tavlor
Persienner
M arkiser

ALLT I KLÄDER FÖR HENNE • TYGER OCH SYBEHÖR

A u q JLcussotk
läm vägsgaU n V • 794 00 ORSA • 0250/400 21 H H F

Järn vä g sg a ta n 26
ORSA
Tel 0 2 5 0 -4 2 5 74
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Välkomna Julklappar1
Vad ska man ge en karl i julklapp?

Ja, det är frågan. Bekymra er inte alltför mycket om den saken. Kom
in till Berglinds och låt oss tillsammans smida planer. Lita på, att både
Ni och han blir nöjda.
SKJORTAN & SLIPSEN är de stora julklapparna — ett påstående som

knappast kräver några bevis. Vår verkligt stora sortering gör, att Ni kan
låta Er personliga smak komma till sin fulla rätt. Julklappen blir på så vis
dubbelt välkommen.

Sparbankens
kundförsäkring
Ett ekonomiskt skydd
med många möjligheter

Sportskjorta fr. 89:— Dresskjortor fr. 159:— Slipsar fr. 99:—

En härlig PYJAMAS blir alltid uppskattad. Finns i prislägen från:
Trikå fr. 185:— Flanell fr. 189:— Poplin, 100% bomull fr 269:—
Ett par varma trevliga HANSKAR säger säkert inte en herre nej till
Flanell- o. yllefodrade ft. 119:— Sporthandskar fr 98:50
TRÖJOR & SLIPOVRAR är sköna värmande plagg som vi vet att HAN

sätter stort värde på:

SPARBANKEN
Sparbanken Dalarna

Rund-hals pullover fr. 298:—, Byxor fr. 399:—

ORSA Tel 0250 436 00
Julklappar till Barnen
— löser Ni lika lätt — Barnkläder bör vara av högsta kval. Vi
har en av Dalarnas största sorteringar av kvalitetskläder för
barn, till de rätta julklappspriserna! Märken som Reima, Fix,

m. fl., är fabrikat, som blir billigast i längden! Prova och
Vi törs lova—Ni märker skillnaden!

RÄTTVIKS ANTIK
Hans Rabenius
Storgatan 5 ■ RÄTTVIK
Tel 0 2 4 8 -1 3 3 10
Ö p p e t vardagar 13.00 - 17.30

Extra stor sortering av O veraller, Jack or och D ressar.
NÄR DET GÄLLER JULKLAPPAR — GÖR SOM SÅ
MÅNGA ANDRA — GÅ TILL AFFÄREN MED • UR
VAL» KVALITÉ • SERVICE

Köper och säljer
Guld, mynt, antikviteter, sterbhus
Auktionsuppdrag emottages

Orsa
Lastbilcentral
BARN 402 19

S Davidsson

HERR 400 05

— VI H A R D E T B Ä S T A — A V D E T M E S T A —
Skogen avH
ckriso,å3
nZ
Tre rädda barn sprang genom den mörka,
hem ska skogen. D e kom till en äng. D är
lekte de kurragömma. Först räknade
Lotta.
— Klar, ropade Lotta.
— Fort, göm dig bakom stenen,
viskade John.
A nna sprang bakom stenen. Där såg
hon en stuga.
— Kom, ropade Anna. D et är en stuga
här. Lotta och John skyndade sig dit.
— D et ryker u r skorstenen, viskade
John.
— D et är säkert en häxa därinne,
viskade Lotta.
— Jag vill hem , viskade Anna.
ecknig:A nna Ersson, åk 5
T
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Te l 404 30, 404 31

AEG • AEG * AEG * AEG

AEG är KVALITET
AEG HUSHÅLLSMASKINER
Installationer - Service
H

d g e S o m

E l

Knapptågsv. 8 - 794 00 Orsa
Tel 0250-416 11

AEG • AEG • AEG • AEG
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— Vi kan inte komma hem, sa Lotta
lågt.
— Då m åste vi gå genom den hemska
skogen, viskad John och tittade m ot den
stora skogen.
— Vi går in i stugan, sa Lotta, och det
gjorde de. Där satt en gammal man.
— H an är säkert 9 0 år gammal,
viskade Lotta.
— H ur gammal är du? sa Anna.
— 90 år, sa gubben m ed hes röst.
— Vad gör du här, frågade John.
G ubben började berätta.
— En gång när jag var liten som er blev
jag bortkörd av troll och kom hit och
kunde inte kom m a tillbaka. Ja, ja, jag är
rädd för att jag får sällskap av er.

— Jag vill hem, skrek A nna och b ö r
jade gråta.
— Såja, ni kan nog kom m a hem om ni
vågar gå genom skogen.
— Jag vågar, sa John.
— O m m an inte är rädd så gör det
inget. Så gick de alla fyra och kom hem.
N är John, A nna och Lotta berättade så
skrek mamma.
— M en d et var då bra a tt ni kom hem
^ en'

Dikt T
inda,åk6v
hersocL
N u är skoltidningen kanske slut.
Vi skriker nästan tjut.
N u får vi kanske inget m er num m er.
M en jag är ingen dum m er.
D et kom m er säkert fler.
För vi läser den m er och mer.
N u är dikten slut.
H opp och tu t.
Therese och Linda, åk 6

H anna Zackrisson, åk 3

F R E L IN S G R Ä N D 14

7 9 4 OO O R S A

0 2 5 0 -4 3 1 3 5

Kom in så får vi ackordera1.
f ,Av Sv. Begravningsentreprenörers Förbund

AUKTORISERAD
BEGRAVNINGSBYRÅ

A

Enkelt och bekvämt! Du betalar
(post, bank el. kontant) bara
blomvärdet och bud —på annan
ort tillkommer förmedling 15:~

B e r a v n in g s b y r å n
i O rsa
La r s-O l o f U

Vi sänder
BLO M M O R
dit Du vill!

leander

HAWOCA DWWT »A N vAx t h w t -

Ni kan nå oss på tel.
0250-430 9 5 ,4 0 4 66
eller 010-255 31 80
Stackmor 5524 • 794 93 0
ecknig:Gunilla Fyhr, åk 5
T

V

Tel 408 91

Bilglas * Fönsterglas
Inramningar

J

Nilssons Rör AB, Orsa
Kontor och lager: Bergvägen 365
Telefon 400 35, 423 17
JSWr

X 'A
C T

Nyman & Johansson —
ORSA
Vid södra järnvägsövergången
Moravägen 2

0250-430 95

rsa

Stackmora 5524 • 794 93 ORSA

NÄS
GLASMÄSTERI
E ftr.
-

mÄOGARI)

önskar alla sina kunder
GOD JUL och

GOTT NYTT ÅR

& N yckelservice
Jo n a s K arlbom

Ä lvgatan 4, Orsa.

Nycklar tillverkas medan ni väntar!
Även bilnycklar. Lås och tillbehör. Byten och monteringar av lås.

Dygnet-runt-Jour!

Tel 407 19
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• TIPS
• TIDNINGAR
• LEKSAKER
• PRESENTER
• FURUSNICKERIER

NYA KLOCKARS
Tel 0250-419 06

S läng S näbben
GREFS SMIDE AB
794 34 ORSA
Tel 0250-430 65
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V älj kvalité
När du köper hemslöjd
och presenter. Gå till
Järnvägsgatan 15.
Tel 413 32
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Orsa Trafikskola

N Y TID , N Y BIL
Mest för pengarna
FÖRSÄLJNING

BERGLÖFS
TEL 0250-420 15
BERGVÄGEN 362, ORSA

KÄHLÉNS ELEKTRISKA AB

Åsa & Inge Nyman
SERVICE

Teori

CAR CLINIC AB
TISDAGAR 17.30
TEL 0250-428 63
BERGVÄGEN 362, ORSA Kyrkogatan 21 • Orsa ■ Tel 406 85

GRÄV KÅHLÉN AB

Moravägen 4 • ORSA
Tel 0250-436 60

Moravägen 4 • ORSA
Tel 0250-410 37

U tför alla slags

U tför alla slags

INSTALLATIONSARBETEN och
ELVÄRME

GRÄVNINGSARBETEN
(Traktorgrävare)

Upplaga: 1 700 ex

Pris 6:-

