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REDAKTIONFN I IAR ORDFT

Mir del lackar mot jul brukar (let hli (art pi Allehanda-redaktionen, si aven i

NIaF vi set tillbaka 'ad som haw i kommunen sedan liirra Hummer, kan vi konstatera all
vfira antaganden ow de stora grabbarna och t_jejernas agerande i kommuntoppen nastan
Overtuallat Vildi!Ste K varteret Kripinaniten sow skittle 15 lin byggnad med
gi uppboende, planter ingar och siestaplats., hitide Iii inte ens en lttutiiie Vi tycker all vi doper
oni kvarteret till tivauieret 13ilparkeiingen
För Ovrigt tycks kommtinens budget air 1997 bara lova . janinier och

Nei vi lainnar elandet och drar in till viira trakter (Ortrask ganila kommun) och ser 0111 del
['ander it5got dar.
(lamla "Vackra Dalen" har_ju giitt i graven och aleruppstalt soni Campingen Fyra Arstider.
Fit upprustning liar pabOriats och redan nu at interniren i stugorna hetydligt trivsammare,
vi set Frain mot en lid Oitraskborna Ater kan vara stolta over stughyn.
Ai betel ined lOrdnipad översiktsplan lou Ortrask ariangelas em, will ined
deltagarna i studiecirklarna "Kulturiniljö i skogen" tr all dokumentera de kulturbistoriska
uiuiiiten som Finns i Ortraskhvgden.
Skolan medverkar aven i del liar minuet med en egen sida. Skolans samverkan wed den
linska skolan bestar och iir herikande lOt hariten. I Itirra tOt kommunens Nista byskola!
Vi har aven ined arliklar Fran intiesselineningaina i kingsele och Vargtrask: Vi hoppas alt de
lie intresseRtreningarna kan sainverka och utveckla bygden. (Vargtrask intresselörening liar
ca 30 inedletninar, nar Far Ortriisk intresselörening 500 inedlentinar?)

()rtraskbygden har genom Kvinnoprojektet inedverkat vid Omexpo i Orriskrildsvik och
presenterat bygden.
Kvinnoprojektet i samarbete med intressetiireningen har (Or projektet lent hyar sat perTar
hos Lycksele kommun, lansstyrelsen och I j1. Lycksele komintin bar lo yal all stitd_ja projektet
tint Fl I lansstyrelsen och Ovriga komminier son] bet 015 av projektet ocks5 lanniar mod.

Se aven I lembygdsaireningens rapport out sin vet ksainliet under Acct.

VAr reilaktionslotograls tjanstecvkel liar hingerat tillfredsstallande i sonimar och han liar
trampat runt i hvgden föl- all göra reportage. I lan ar nog Mr lör han tycker lute all
hans bildmaterial duger kir 55 del blit inget hildieportage i del hat nuniretI loppas vi kan peppa tipp bans sialvIiirtroende till nasta nuntiner av Allebandan.

Som viira hisare set piigAu del Mycket aktiviteter i bygden. IZedaktionen hoppas alt hela
ortraskbelolkiiingen stOder Iiieiii ngaruias aktiViteiel itch tar del i at betel s5 all bygden fIr ett
nytt sprudlande liv.
I det bar nuntret hat vi aven en lyrisk avdelning dar en intlyttad hybo poetiskt skildrar sin
gamla henthy.
Redaktioneniackar alla .vont bidragit med nuataykripi och sons darigenont gjort del niöjligi
all Amami al med dagenv mourner.
Vi Onskar alla vära lasare cii t.iod Jul ocli ett t illIgI ion 1\1Ni( Ail

Redaktionen

Vinjelisidan skapad a p 
Haas Gasiafrvon.
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JULHÄLSNING VRÅN FYRA ÅRSTIDER.

Tack alla bybor rör rrivilliginsatser och övrig uppbackning som ni bistätt
med under vår första sommar med campingen. Och inte att förglömma
era välgångsönslKningar som ni delat med oss.

Sommarens verksamhet liar karakteriserats an vi hitt komma igång
och börjat identifiera Campingen Fyra Årstider. Ville!, Lasse, I3osse,
David och Iris med flera har gjort ett mycket bra arbete.

Resultatet -denna sommar blev bättrein budget. I och rör sig hade vi en
låg budget. Men det har gett oss ro och frimodighet att planera vidare och
tro oss om en uppåtgående (rend 1997.
Mer konkret kring sif -fm och verksamhet kommer vi att presentera vid

Stormöte måndagen den 20 januari kl 19.00 på Lägergården.

Verksamheten denna vinter har , ju inte alls samma personresurser som
under sommaren, tyvärr. Men vi hoppas att vi ska klara de uthyrningar
och renoveringar som blir aktuella.
Detta leder in tanken på att vi har Ibrtsatt behov av frivilliginsatser under
vintern. Hör av er till Harry eller Anna-Lisa 30032 på Krokåsen eller
090/138385 i Umeå.

För övrigt vill vi gärna veta om det finns de i byn som kan erbjuda
aktiviteter; typ skoterfärder för stuggäster som kommer i vinter.
En undran vi har ir om det finns behov utifrån skoteråkning av
kaffestuga vissa timmar varje vecka? Hör gärna av er.
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God Jul och Gott Nytt År
önskar

Campingen
och
Krolasen

Fyra Årstider
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HEJ ALLA ÖRTRASKBORI

När vi nu sitter här hemma i Ryske i den mörka ljumma höstkvällen och tänker tillbaka
på de månader- vi har haft förmånen att få vara tillsammans med er örträskbor, sa dyker
många tankar och minnen upp Det bestående minnet är, att om än vädret inte alltid var
det bästa sa ska ni veta hur otroligt vackert ni har det i Örträsk. Sen att sköta och
försöka rusta campingen har varit både stimulerande och arbetsamt. Men det har givit
oss otroligt mycket. Ett stort tack till er alla för gåvor och hjälp av olika slag. Ett särskilt
tack till er som vi haft förmanen att fa jobba tillsammans med.
Med en stor förhoppning om att det skall gå bra med olika projekt i byn och för
campingen.
Ännu en gäng ett hjärtevamit tack för allt

Vi tänker pa

Iris o David



EN KARLEKSFORKLARING

-2obeto brag orb eritt rib.

ett talesätt sorn gátt i arv Iran äldre örträskbor och som enkelt sammanfattar mánga
ars iaktagelser av sjöns isläggning och islossning.

Pär staren sjunger i varvinterns livgivande ljus väcks längtan till sommarens isfria
vatten. Solljuset tilltar i intensitet for varje day och sjön blánar av smältande sno.
Medan isen ännu ligger kvar anländer flyttfaglar. Bland de trevligaste varljuden runt
sjön är knipornas svirrande late när de skrämda lyfter fran oppna rakar nära stranden.
I mitten av maj kan en nordvästlig vind rensa sjön fra.n de sproda och klirrande
isflaken. lnte sällan sker detta när Erik liar narnnsdag.

Zlobrto brag

att sjön gar oppen langt in pa hosten är givetvis beroende pa dess stora djup. Först i
slutet av november är sjön redo for isläggning. Efter en kall natt är grunda vikar
istäckta. När jag var barn var den första isen ett stort aventyr. Da salt jag otaligt i
skolbänken och längtade ut till den nattgarnla sen. Jag visste att laken Ott in pa grundare
vatten och stod fullt synlig, tätt tryckt mot sen. Ett slag med yxhamrnaren där laken stod
rackte for att bedova den. Sedan var det enkelt alt hugga upp en 

yak i den tunna isen och
barga fisken.

evert berättade mánga ganger alt sjöns djup rakt utanfor Nasberget kunde dölja tva
kyrkor ställda pa varandra. Del visste han genom mätningar som utfordes da moringar
utplacerades i sjön. Del skedcle under vinterhalváret. En rnoring kopplades ihop av grova
stockar till den längd som behöydes for att [la botten. En ändstock förankrades i ett stort
stenblock. SO sagades isen upp runt stenen och stockarna drogs ned i djupet. Den sista
stocken stack upp ett par meter over vattenytan. Evert visste säkert att djupet nnellan
Näsberget och Orelund Or 55 meter Over ett ganska vitt ornrade. Del lär finnas storre
djup i sjön längre västerut, cljuphöljor ned till 70 meter. Ekolod bar avslöjat att i dessa
stora djup finns innevanare av hittills okänt slag.

jOn skanker bygden dess skönbet. Soldränkta, vindstilla dagar Or den som vackrast.
Ett blänkande oga som speglar välmáende gardar och bordiga Okrar. Förvanandsvärt ofta
Or sjön spegelblank. Lokala högtryck bildas nä"- solen värmer vattenytan och luften
ovanfor. DO blir sjön bade som en optisk och akustisk spegel. Sjöns spegelblanka yta ser
ut att fördubbla antalet gardar i byn. Aven del akustiska fenomenet är högst pátagligt.
Ljudet aterkastas i den blanka sjöytan och sarnverkar med ljuclet som gar den kortaste
vägen Over vattnet. Man hör bybor pa andra sidan om sjön när de pratar sorn om det yore
nästgards.

arlekskurvan bar pa manga minnen. När arbetsveckan var till Anda och helgmal
ringts in farms lid for Om samvaro. DO kunde man njuta av varandra och Iyhört lyssna pa
naturens minsta ljud. lngen bärbar stereo uppskruvad pa högsta volym dränkte lärkans
drill eller en duvas kuttrande i Kattnäset.

11 •u Or det sällan unga hjärtan förenas infor den betagande utsikten Over vatten och de



fjärran belägna bergen. Man kan hinna uppfatta genom (Andan att utsikten över sjön är
betagande. Men just inte mer. De som till fots besöker Kärlekskun van kan ännu återuppleva
platsens behagliga atmosfär. Om de ger sig tid att låta stillheten sjunka in i själen och
vaggas till ro av vindens sus i tallskogen får de rik belöning för sitt besök. Låt oss sitta
tillsammans en stund på bänken nära Idas Pensionat och öppna våra sinnen för sommarens
fröjder.

en svag vind på syd leken med sjöns vatten! Den krusar dess yta och ljuset glittrar

i de små vågorna. Stundtals ökar vinden i styrka och rufsar om i flickornas hår och får
asplöven att dallra som silverklocka . . Bergfinken kväker från skogen och nyss gol göken
i väster. Kan def rvara Erland som ropar till Ester att komma och titta ut över sjön denna
vackra afton. Blomster pr akten är imponerande. I åkerkanter trängs midsommarblomster
med rödblära och smörblommor. Från skogen förnimms doft av kåda. Humlor surrar
omkring och suger sig berusade på sockersöt näring från blåbärsblorrimor. Från Villan
kommer Sonjas bin och hämtar nektar och pollen till kupornas stora barnkullar. Ett och
annat bi fångas i flykten av de ständigt jagande svalorna. nåll ett murket ladutak kraxar
en kråka och en skata skrattar förläget. Enk-Ols kor vandrar utför backen rätt nöjda
med sommarhagen. Nere på farfars gått,' skrattar- Birgit.

..) itter du länge kvar på bänken, lägger solen ut en guldglänsande matta över sjön. Den

börjar vid Vargån och når nästan fram till den ensamme fiskaren i viken. Hans båt är
förtöjd vid metstaken. Fast klockan visar kväll är luften ljus och klar. Solen gömmer sig
bak Skardberget och lommen klagar vemodigt att natten är inne. Stor och rund går den
gula månen upp över Gaffelberget och slösar med sitt lånade ljus.

3år kvällsluften nu kallnar stiger dimman upp ur sjön. Den visar sig först i grunda
vikar där vänneförrådet är minst. Nu ror fiskaren hem belåten med sin fångst. Det kan
vara Sven som med rytmiska år-tag ror sin nytjärade båt. Det är dags att gå hem i månens
förtrollande ljus.

Hans Gustafsson
hl

Orträsk Skidklubb bildades 1901
Åren omkring sekelskiftet bildades en hel rad skidföreningar i länet. Åt-
minstone åtta "rena" skidklubbar kom till mellan åren 1898 och 1904 bl a i
Byskc, Umeå, Teg, Hohnsund, Normaling, Bygcleå, Sävar och även i Ör-
träsk. Födelseåret för örträsks Skidklubb var 1901, med stor säkerhet byns
första idrottssammanslutning. Tisdagen den 26 februari samlades ett antal
För skidlöpningen intresserade personer hemma hos inspektören E E Lind-
ström, som var adjungerad ledamot i styrelsen för Skidlopningens Främjan-
de i Sverige. " De tillstädes komna beslöt() att bilda en skidklubb hvari
genast nära 30 ledamöter antecknade sig hvarefter stadgar antogos och
styrelsen valdes." Örträsk Skidklubbs första styrelse fick följande samman-
sättning:

Ordförande: Inspektören E E Lindström
Vice ordförande: Kyrkoherde A T Westerlund
Sekreterare: Folkskolläraren G A Lundqvist
Skattmästare: Handelsföreståndaren S L Relmman
Intendent: Handlanden i V Persson

A
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Harmon!, lagarbete, kompromiss.

Vargtriisk Intresseforening, en ung °eh aktiv jiirening.

Vargträsk Intressethrening bildades 1995.07.15. Initiativtagare till bildandet var Sigurd
Westerlind. Drygt ett ãr efter bficlandet har föreningen ca 30 medlemmar. Nuvarande
styrelse utgörs av Leif Edlund, ordforande, Jan Sölvebrand, sekreterare, Sigurd Westerlind
styrelseledamot och Bernt Wahlberg, suppleant.

Föreningen skall verka for att Vargträsk behaller sin karaktär som öppen jordbruksbygd samt
genomfora aktiviteter som starker byagemenskapen.

Föreningen har sedan bildandet utfört en rad aktiviteter. Vi har genom Arbetsfórmedlingen i

Lycksele engagerat ALU .-.-arbetare, som genomfört slyröjning, upprättat en skoterled som
förbinder Lycksele med Orträsk. Den del av leden som vi engagerat oss i, är sträckan fran
Flakaträsk till Storsvartliden i Vargträsk. Vi har vidare utfört röjning av sträckan frail södra
Vargträsksjön till flottningsdammen, ca 2 km nedströms vargan.

Vargträsk har under decennier varit ett populärt utflyktsmal för bärplockare, fiskare och
jägare. Vi har under hosten raft erbjudande fran tvA holländska jägare och foretagare, tva
hästsportintresserade personer. En av dessa sponsrar ett hasthoppningshinder som flyttas
mellan olika tävlingsplatser i Holland. Vi ges möjligheten att sätta upp reklam pa hindret,
som utgörs av en one och en tjäder vilka flankeras av tva svenska flaggor samt en reklam-
text om möjligheterna att utOva jakt, m m i var by samt näromräden.

Eftersom vi ran indikationer pa att intresset är relativt "stort liar representanter fran var före-
ning samt Orträsk 1ntressefcirening och Orträsk Camping "Fyra Arstider", fört diskussioner

om ett sainarbete.

Vi beskriver manga fler aktiviteter i vAr verksamhetsplan for 1996/1997 av vilka bl.a upp-
förande av Grillkata, utsiktstorn pa Storsvartliclen m.fl. kan nämnas. Eftersom utrymmet dr
begransat stannar jag här och hoppas alt Ni läsare fatt värdefull information fran oväntat hall.

Jag hoppas fa aterkomma i nästa nummer av Orträsk Allehanda, OA och berätta mer om
hur vAr satsning utvecklas. Om Ni läsare har ideer om byautveckling, samarbete osv hör
av Er till mig telefon 070-527 10 49 dagtid och 0S-590 365 30 kvällstid eller till Barbro

Gustavsson, Skarda.

Jag hoppas pA framgang i Ert arbete inom Orträsk Intresseförening och onskar Er ett
gott slut pa 1996 och en bra början pa 1997.

Fo i
l
"fre.r.Vir s tresseförening/

eif Edlun
Ordförande



med pengarna bara de andra
gör det, säger kommunalrådet
Bert-Ove Bäckman.

Projektet ska satsa på en ny
typ av turism där platsen och
människornas egen kultur ska
vara en del av upplevelsen. Tan-
ken är att använda sig av alla
tomma bostäder, butiker, mat-
ställen och andra lokaler ute i
byarna. Efterhand ska man byg-
ga fler bostäder och utöka akti-
viteterna tör turisterna. Man
vill inte ha en stor satsning SOM
förstör bygden utan vill ha akti-
viteter dar byborna och företa-
gen får styra.

Kommunstyrelsen s arbetsut-
skott ställde sig även positiv till
att satsa 130 000 kronor på ett
natur- och kulturskola i Norr-
bäck, Lycksele. Skolan totalt
kommer att kosta 535 000 kro-
nor och resten av pengarna ska
länstyrelsen och EU:s struktur-
fonder slå fik.

ALLAN EJALISTRÖM

7
VAI I IANI tElt I 111' 14'RP:I E ?

1,N‘pse1e missionstörenitg tithde
rws jubi leon i sainhand med missionshelgen under

Alla helgons helg 2.3 nov. (l,n non iiknar in auktion, serveriligar och kollekter inflöt
ca. 9000 kronor, sem delas nollan Svenska kyrkan och EPS mission. Båda dagarna samlade

ett 80—tal personer.
1.Angsele Intresseförenin

g ordnar 1 i I la ;ned julg,r1it, och underhållning söndag

15 december kl .15
(x) . Vi I I du vara med, ring Martin 310l7 senast 12 deconber. Varje

julfest delar föreningen ut; en bloana till de IANG`l
l :1 E—Ixir som under året jämn

10—tal år samt 75, 85, 95 år.
Det, har även diskuterats att; flirsöka utmärka fornfynd och kullurlänoin

par son finns i,

marterna runt; hyn. Sakkunni
g hj1ilp har utleval .

dretångsele IF delar varje nCiiind ut priser genom
 b,ybor och twinvärxlare

son under den gångna månaden moll onetnt, till olika lådor soll finns utsatta i len:ängen.
( Vintertid även skidåkning ) Under året har ett par 'tusen motionspromenader utförts.
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Satsar på ny
•

typ av tt
LYCKSELE (VK)
Fredrika, Myckelgensjö,
Trehörningsjö, Amsele
och Örträsk vill nu starta
ett samarbet

e för att
locka flera turister och fö-
retag.
I går ställde sig kommun-
styrelsens arbetsutsko

tt i
Lycksele positiv till att Ör-
träsk intressefören ing ska
få 476 000 kronor till pro-
jektet "Sernesteror

ter i
en vacker och levande
landsbygd".

Projektet ska pågå under tre år
och kostar sammanla

g t 2 473 800
kronor. Länstyrelsen, kommu-
nen, privata • finansierare och
EU ska bekosta satsningen. 1
går ställde sig kommunst

y re l

-sens arbetsutskott i Lycksele
positiv till satsningen.

Det verkar som ett förnuf-
tigt projekt. Vi ställer nog upp

KORRNMARE Pg1
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LUCIAFEST

Skolan har luciafest

Pärlan torsdagen 12 del

kl 19:00

Välkomna

IT1SM

ORTRASKBOR

" Försäljning av handarbeten.

Vi har öppet den 9 december. Öppet igen den 13 januari

Jämna veckor mellan kl 10 ä 12.

En god jul och, ett gott nytt år och välkommen tillbaka

på det nya året.

MARY OCH ELLA



oRTRASK 

GADDEARS

400 g gädcifile"
1 1/2 -t,sk salt
I kr tn vi t pepper
ev kryddpeppar
1 frisk potatisrnyil
3
3 - I/2 dl griidc
ev. 2 msk korrjak

Kvinnoprojektet arbetar vidare

'Elden gar fort och snarl binjar ett nytt Ar. Förhoppningsvis ocksacitAr som innebAr
all vi i Ortrask kan ga in i en nya las i del arbete vi pabörjat inom kvinnoprojektet. Som
alla kanske vet sa lamnade vi in en ansiikan 0111 HU-medel RSr ett pro jekt sotn vi kallar
FEM BVAR (övriga byar som vi siikt medel tillsammans med ir Fredrika, Amsele,
Trehörningsjö och Myckelgensjii). Det vi nu vAntar pa Ar all del ska Ni klart med
finansering Rr Ämsele och Fredrika.

1 augusti hade vi inbjudit byarna tillsammans med repr tOr de aktuella kommunerna
och Länsstyrelsen i Wisterbotten och Västernorrland till ett mote i Ortriisk för att
diskutera gemensamma fragestiillningar. Del var ett 25-tal personer som deltog
och alla tyckte alt projektet var en bra ide att satsa medel till.

Om vi far ett positivt besked fran LAnsstyrelsen om pengar sA kommer vi att behova
sätta fart med vara pro jketidéer ganska snart in pa det nya Aret. Vi liar sat medel
for att kunna anstAlla en pro jektledare fOr Orträsk pa V2-tid. Sã fbrt vi vet vad om
vi kommer alt I1 pengar sa 'Haste vi ordna med ett stormiite och Aven hitta nAgon
person (heist kvinna) som viii ta pa sig arbetet under en 3-Arsperiod.

Vi deltog i en mAssa i ()-vik i maj manad (kir vi gjorde reklam Rir FEM (WAR
och dar varje by tick var sin dag Rir att visa upp sig. Det var en mycket fin monter
och mAnga besökare. SA Rirhoppningsis sA har vi redan börjat ta spridning Rir vat.
satsning.

Under varen ordnade vi en utbildningsdag kring örträsktnat. Margot Elving höll
i den dagen.

Under hosten har vi genomfOrt 2 "tjejluncher" (1 gang i Skarda och 1 gang hos
Gunilla Persson). Dessutom var viii kvinnor och hälsade pa i Trehörningsjo och
lick där information om det arbete som Ors kopplat till lalsopoolen. En del av
tiden njot vi av en skön stund i poolen och bastun. Del blev ett mycket uppskattat
studiebesök av oss som var med. Tyvtirr sá blev (let en del trubbel pa vagen hem,
men alit ordnade sig Aven om tiden Rir hemkomst blev nagot sen.

Ingrid Gustafsson

oRTRASKMAT
Vi var 9 - 10 orträsk-kvinnor med Margoth Elfving,
sem samlades en tördag pa Pärlan far att laga mat
-tillsaninans. Mat med tradition frAn hygden, anpassad
fár modern tillagning.
Det var roligt och vi njiit av kulinarlska läckerheter
sorn "Glakyppen", "Inlyktes kAlriitter" och enbarsdricka.

Vi fick ett korpendium rned recept. Den son ski le vara
intresserad av ett ex. kan hestä1.1a tit I s ‘ j .t.vkost-
tradspris hos in I resseffiret ri ngen
Ring Barbri) tel. 330 13
-*****I333 33433it* MO.33.*334333431***** 14.1(3331334K3)3333H33K333333N33It331(h

BERE ii N I N G: Blanda alit i. matheredam, kiir Lill ,j-inn korisistens.
Farsen gräddas i smord, brOad form (fyll till 2/3). Ugn 175° ca. 1 tim.
Server-a ski.vad el. täntad, vann e.1. kaii med minicetsAs

LYXIGARE VARIANT Fiske tillátet
1 VARGAHEDTI,IARN fromSkilj gulor och vitor At och rör ned den hArt vispade vitan sist,
16/11. Röding utsatt. Fiskekortsmakstt hela eller delar av ffirsen med ex. dill el. blandning av 50:-/dygn ell max 5 fiskar.

kryddgrOnt och skalcljur, räkor eller musslor (finförrielade) 1/mat-pure: Välkomnal
brträsk FVO
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ÖRNEXPO I Ö-VIK MAJ 1996

Genom "Fem byar" -projektet Ilade vi från Ört-
väst< möjlighet att delta på mässan Ömexpo
lördagen den 18 maj Glada i hågen åkte vi
ner till Nordmaling med ÖG:s bil för att möta
upp med Roger Gustafsson, Harrys bror. Det
var Inga-Britt Svensson och "Fine Schei för
"Bo på lantgård", som hade en egen monter
och Roger, David Lundmark, Barbro Gustavs-
son och Linda Öhrman för projektet..

Tältet var kyligt, så det var -tur att vi blivit förvar-
nade om detta och var välklädda under t-shir ten
Montern var mysigt inredd i gammaldags stil
med bl a trasmattor, en kökssoffa och en smör-
kärna att lägga i svaren på dagens fråga Den
löd: I vilket landskap ligger Örträsk? Lite hjälp
på traven fick mässbesökarna av ÖG:s visitkort,
där det står att "..Campingen Fyra Årstider ligger
belägen i sydöstra Lappland". Priset, som blev
en helg för två i Örträsk med lite smått och gott,
vanns av Matilda Höök, en ung tjej från Vilhel-
mina.

Många kom in och berättade hur just dom hade
anknytning eller när de besökt Örträsk och sma-
kade samtidigt på Barbros goda tunnbrödsrullar.

Nöjda vände vi kosan hemåt efter en rolig och
givande dag i Ö-vik.
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EN RAPPORT FRAN SKOLAN.

Pik KULTURTRAFF 1 LYCKSELE - 31/10  3/11.

Invignmgen.

Georg Andersson Vasterbottens landshrivding
invigde kulturtraffen i Lycksele. Dar cleltog ca
600 ungdommar trait Finland och Sverige. Med
I.e.x folkdans, teater och inusik. Dar upptradcle
ocksti en banicirkus fran Jalasjiirvi i Finland.
Dont jonglerade, cyklade pa eithjuling och siti-
ende pa bollar körde dont sick-sack inellan
kaglor. Tva tjejer och en poke gick ner i spa-
gat. Dom var duktiga.

Fot out ställningen.
()mask, Samijoki och Inha skola liar gjort en
fotoutstallning tillstininians. Den 23 inaj for
eleverna fran dont olika skolorna utrustade ined
kameror för all ta bilder pa onigivitingar.

Dom tog kort pa olika teman t.ex skolan, atilt-
ren och kommunikation. Dom son' gjorde tit-
stallitingen var nöjda ined restillatet.

Akrylutställningen.

Oil rask skola bar gjort akryltavlor. Motiven
t.e.x dinosaurie, kanin och alg. Ramarna soin
tir runt tavlorna har dont gout sjalva av

pa traslöjden.

Flamenco pa dans.
Fiaweaco Val . (Jansen soin arskurs 4-5 lick lata sej
grundstegen i Först sktille man sta tiled knanti
bajda, ryggen rah, och hug hats och handerna i
Sen val del takten. Flamenco har samnia takt soul vals.
Set var det basslegen och viindninge och bur man

skulle am,Ju i da antiayna.

Bild.
Vi i grtipp c bade grafik. Vi bade mall och en frigolit-
platta. Vi skulk, inala en figur pa plattan. Seri skulle vi
skara ut dom viktigaste linjerna. Sen skulle man be-
stamina vilken targ vi skittle ha pa figuren. Sen skulk
vi tit en roller och sineta pa largen pa rollern. Se skittle
vi trycka titta bilder pa ett blank( papper. Sen skulk
man skiira tit merit liner och ta en annan farg. Pa lör-
dage bade vi tem soin teina. Dahade vi gjort lersaker
sum vi la ncr i gips och nar del torkat sagade vi
gipsbilen och gröpte rir nth- del var klart. DA tick vi ta
hem kniv, roller och Nippers plattan.

KonstnArstitst all ning

In ha skola och ()Mask skola liar gjort en konstnars ut-
stalliting med konsfiltirer Iran respektive land. Doni
forskade oin i.e.x Berth Arnold .1ohansson och Eero

Musiken.
Under dont bar dagarna ii,yckselit liar vi fran hilia, Sarvijoki, Rimsele OCII ()mask skola hall en imisik-

ti mine i Templet. Var inusiklarare !idle Stallan Bergströin. Vi gjofile en hines. Vi komptide 'lied gitarr,

bas, piano och truninior.

FEMSTEGSDIKTER GJORDA AV ELEVER I 1-3:AN.

HASTEN.
Snabb, bruit,
drar, (Uttar, kutar.
Rosi ar inycket snail
flasten.

012kIEN
Lang, slibbig,
biter, vaser, slingrar.
Ormen är valdigt gitlig.
Ormen.

I I ASTEN.
Brun, snabb,
Hoppar, titer, springer.
Fallen vi II hoppa hinder
Hasten.

Vitt, sitabb,
klattrar, leker, tiler
Kisse vill ha mat.
Katten.

ALGEN.
Snabb, stor,
titer. springer, lyssniir.
Algen ar viddigt stor.
Algen.

TIMI .1 ,FL

Slur, stark,
ater, gar, sintinar.
Rufs Iir valdigt klumpig.
Trollet.



Ett varmt tack till alla som hjälpt Oss till ett
mycket gott resultat vid våra lotterier,bakning
bröd, kyrkkaffe,och bössinsamling mm.
Arbetet känns lätt när vi alltid möter människor
som vill hjälpa Årets resultat omkr. 1 1.000:-kr

+
Röda Korset i Örträsk.

embygdsföreningen
VAD IIAR IIÄN I 1996 —

RENOVERING

D algärden har ett tag varit i behov av reparation
och under sommaren har den fått bade en

ansikisb Ilning och grundlig reparation

I l ndei våren tillsattes en koniniitn"
,, under •ledning aN

i klUald 11 ikSS011 som fick till uppgift att sammanställa

de reparationer som var nödvändiga.

De arbeten soin bedömdes vara nödvändiga var.

• Renskrapning av fasaden

• titbN te av murket timmer

• ()inmalning

• Upplyftning av huset där grunden satt sig

• non.

St y relsen beslöt vid en träff under viken att tillsätta

medel för att sätta igång med arbetet.

Totalt beräknades kostnaden till ca. 65,000 kr.

Den kostnad som vi slutligen tick blev dock betydligt
mindre och slutade på drygt 48.000 kr.

Styrelsen vill passa på,  att tacka alla som 
ställt upp och arbetat ideellt med detta och
alla andra aktiviteter under året. 

SOMMAR

EVENEMANG
Som \ dl de flesta vet har det under sommaren varit en

hel del aktiviteter,

Midsominaidansen im vill den som har gett det stöt sta

ekonomiska utby tet, trots att det kom mindre antal

besökare i är än förra aret.

Ilembygdsclagen är ocksa en tradition som vi mäste
hälla fast vid. och nu har ju ocksä hembygdstaget äter
kommit till heders.

Vad gäller ekonomiskt utby te si har vi fält ett

bet ydande tillskott frän Sixten Perssons motionsdanser
och därtill hörande servering.

Sommaröppethällandet med servering pä Dalgarden är

ocksä \ 'ätt att upprätthälla. om än kanske i annan form.

Totalt för året har föreningen skrapat ihop drygt 31.000
kr. detta är dock preliminära siffror och i detta finns ej

reparationen inräknad.

ÅRSMÖTE
Ärsinötet för kommande verksamhetsår är planerat till

Onsdagen den 5/2 -9'7

BOKA DETIVA REDAN NU!

Styrelsen För Örtriisk Hembygdsförening
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En nvinflrllad i Or/rusk. .

. 4E, ek 
€ h lyekle det rar för mycke( fjäsk.

99 Alla brborna
'äril! Yl; kalk och br öd

Av Asti liellp itit y . 1115inefors .1 1
men del enda han rille ha var en läsk.



60 VANLIGA ArZGUMENT
MOT FÖPÃNDPINGAR

1

1. Vi hoc redan tarsal delta 30. Man kan inte lara gamla hundor sitta

2. Vail förelog or a speciellt 31. Gad tanke, men oproktiskt
3. Del koslor far mycket 32. Lat det ansta tills vidore
4. Del ligger utonför vart onsvarsomrade 33. Lat oss tank ° Over del mero
5. Vi hoc (Or mycket alt gar ° far att hinna

med det
34. FOretagsleciningen kornmer inle oil gilla

det
6. Del Or inte mitt jobb 35. Lot ass skriva ner det
7. Det blir en för rodikol fOrandring 36. Vi kommer att bli till ett atlaje
8. Vi har inte lid 37. Korn mite riled del dar igen
9. Del blir inte tillröcklig hjalp far oss 38. Vi komrner all fOrlora pa del i langa

lop pet
39 Var har Ni (Ott del dör ifran?

10
11

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Da blir annan utrustning föraldrad
Lat oss gam en marknadsundersökning
först
Wilt fOreiag Or fOr litet far delta
Del Or inte praktiskt far dem som skall
arbeta riled del
De anstallda accepterar det inte
Fackföreningen karnrner aft braka
Vi hoc aldrig gjort del farw
Del Or ernot faretagets principer
Det höjer vara omkostnader

.41.
42.
43.
4-4.
45.
46.
47.
48.
49.

Vi hoc klarat oss utan del dör hittills
Man k-an inte vanto sig bOttre a y Er
Del hoc aldrig fOrsOkts fOrut
Lat oss lagga det pa is
Lat ass tillsOtio en komrnitte
Hoc nagon annan försakt cletta?
Jag kan 'Me se sambandet
Kunderna komrner inte att gilla del
Del komrner inte all ga hos oss
Vad Ni i verkligheten sager Or ...

19. Vi har inte befogenhet till delta
50. Del kanske gar pa er avdelning, men

inte pa mm
51. Styrelsen kommer aldrig aft besluta

20. Men i alla fall delta
21. Lat ass kornma tillboka till verkligheten .52. Tror Ni inte vi skulk titia lite narmare
22. Della Or inte vari problem del innan vi sati.er 'gang?
2. Varför andra nagot, det gar ju bra 53. Mu( gör man hos konkurrenterna?
24. Jag gillar inte idén 54. Lai oss so ya pa saken
25. Ni hat rött, men ... 55. Del gal inte
26. Ni Or ry a Or (Ore er lid 56. Del Or for besvörligt oil andra
27. Vi Or inte beredda (Or del bar 57. Del kornmer inte all 'p etal() sig
28. Vi har inte pengar, utrustning, lokaler,

personal
58.
59.

Jag kanner en sont försOkt det har
Del Or 0m6iligt

29 Dt (inns inle med i budgeten 60. Vi hoc olltid gjori sO har


