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REDAKTIONEN HAR ORDET

Kara lasare vi r inne i advent och redaktionen
sarnlats för att ge Lit kit nytt nurnmcr av Allehandan.

Vi bar ju i den Mir spalten brukat agna oss t att gran-
ska vara kornmunalpotitiker, nu hr vi vidgat vyerna
och tbrslaker granskalandstingspolitiken,

HUR-utredu i ngen
Varen 1999 beslöt landstingsfullmaktige an Södra
I.applands sjukvArd skulle Overibra 445,5 miljoner kro-
nor till Skelleftea- och Umea sjukvardsdistrikt, Hur
der skall ga till fir Sbdra Lapplands sjukvard utrocla
bast dom kan.

HUR-utredningen utredde och kom fram med a-slag
av vilka en del kan leda till vissa bvervaganden.

Fihalmottagningarna i bl.a. Fredrika, Kristineberg
och Ornsk ldggs ner och ersatts med mobila =hetet..
HUR skall en sadan vara sarnmansaU tör alt skapa
stbrsta nytta? Man kan tanka sig cr1 fordonstag besta-
ende av hokhusss plus tva tillkopplado husvagnar.Man
gar Thrst in i bokbussen dar sjalen far sin vederkvick-
else. fortsEitter sedan tilt fbrsta husvagnen dar kroppen
flr sin genomgang, avslutar sedan besöket i andra hus-
vagnen där sociairjänsten ydrd mcd cii kopp kalTe
och man erballer en peng sun Packer till nasta gang
fordonstagct ostar byn. Enheterna i fordonstaget di5ps

Sjalen. Ksoppen och Planboken. Chef for enheten
hiir busschauffbren soni ocksi ar utbildad psykolog
och bibliotekarie (ny utbiidningsiinje vidlirnea univer-
sitet).

Projekt dar bade landsting och kornmuner ir inblan-
dacle ekunumiskt brukar ju yard svAra act losa. Men det
hir illustrerar ju ett belt nytankande pa sjukardsontra-
det for gleshygdsbefolkningen. Vi irirutsatter alt EU-
medel stars tbr projektet och tacker en tioarig Thrsks-
verksambet. Vid ett positivt resultat torde, vad vi kallar
"Ortraskmodelien" revolutionera sjukvarden thorn hela
EU-omradet,

I HUR-utredningens uppdrag ingick att c over hela
Södra Lapp Lands sjukvard alltsa aven Lycksele sjuk-
hus.

Utredningen föreslar all sjukhuset skall ha kvar in
karaktar av akutsjukhus, I besparingssyfte föreslas
dock alt psykiatriavdclningen flyttas till kustsjukhusen.

I utredningsdirektiven ingick tydligen inte alt ta stall-
ning till besparingseffekter av nya vardfonner.

Vi roreslar iii det I studiesyftei5ppnas
Genomgangsavdeining pa vaning 11 meci dörr ut och
asfalterad platta rmu-ken. NedslagsLastigheten "id
markkontakr hr ca 93 krnit och bebandlingsresultatet hr
nastan 100-procontigt Thrutsagbart,

Man vinner rned den bar vardforrnen on billigare
yard och avsevart kortade vardkber.
Vid kustsjukhusen rned dess Ian are vardköer skulle
den hEir vardfomien vara 4nnu rner eitoktiv oth snabbt
korta vardkberna,

SALM KPOPOEN
a iL M111/11=111.1/11.11.'

Kanskelandstingsskatten pal sikt kazi ankas orn den
har värdformen infbrs vid landstingens sjukhus.

Vat- fotograf reste till Kanaricöarna I somras f6r att
bild skiidra turistlivet och öarnas natur, ban fotografe-
mde flitigt. Nar han kom hem till Ortrask och gick in i
inbrkrurrirrict fbr alt framkalla tiimerna upptackte ban
am ban fotograferat used iinskyddet pa. Sa det blev ty-
varr inget foturepuriage. Men ban lovar att ladda upp
under vintffn och aterkomma i vaniumret,

Som vanligt innehaller Allehandan tillbakablickar, vad
hãnder nu och vad tror vi bander i frarntidcn,

De som gjort de langsta tillbakablickama hr skolbar-
nen som pa sin sida Mar och berattar em dinosaurier,
djur som ievde under jura- oeh kritaperioderna, aillsa
100 - 200 miljoner ar tillbaka i tiden.

Lat oss nu raskt ta ett kliv in i vart arhundrade. Vi bar
on artkcl "Chevan" som berattar orn vad som kunde
banda en nbjeskvall i mitten av 40-talct.

Fran den gangna sammaren finns art iklar om vdnurts-
besk frail "ryska Karelen" saint best& av rysk k5r,

Ortraskbygden bar aven haft besök av en annan sall-
synt gast. Kumknarron har i hr gastat Skarda.

Under hösten har en grupp örtraskbor gtistat England
Of art studera hur engelsk iandshygd överlever, Do
berattar orn sina ialatagelser, hop pas att resan kan ge
impuiser och idáer fir örträskbygclens fortlevnad och
utveckling,

Ja, sa var det bara framti den kvar.
Fern Byar-projektet star infbr sin avslutning. Utwarde-
ringen btir ge en god grund Thr Forman utveckling av
bygden och dess naringar.

Del har hr ett kort sammandrag av vad som finns
tidningen Dot firms givetvis mycket rnera i tidningen,
men det överlater vi at lasarna air uppticka.

Redaktioncn onskar Ara lasare en
God Jul °eh en God Wrjan ph. det nya
Artusendet.
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Fr Chevrolet ar 1934 dr. model!

Chevan
Johnny wii biiinekaniker hos Einar och tigde
kande lIrk Orkoct. flan hcsatr en kunskap bora-

. 'ramie hilar och inotOrer soul i Ora ORon var litiptiads-
yackande sror. Vi vi • TWA 1 g kir och ()Warm'
r5 nlir in inte rbrde grovailhete, En hien erfaienhei
,kontakt med •dei inoisatta kiiet hade vi fiii •Orvar siss.

•. iindèr dariskAlkir p5 hiografen och p Skogsbloni-
man. M.r Johnny undrade orn vine fiAja ined ho-,

' • 1}01r1p dans. till Fredrika, /rodde vi fbrst an hap .5.1.zoi_
ade, Vi lade inte 1 . 5(1 med taxi och Mt eykla liii l'rc-
drika var otnkbart.
- Vi /1r [Ana hi] av Einar,

• Johnny Ilungade tat rden fbr han orkade irac Ni•ra
• heinligheten Itingre. Det I ini • bra Mt alt yara sani.
• Tore och . jag var i tankarna redan p +digiiI danscii

fasiiin tkl yaw min iai •tieisveckan. 5icrkal lade•
uss iillyerkligheten gennin ttiiarrnare precisera
slaget.

1101 • dagen eller sedvanlig 4irlIctsiid vat vi siari-
beredda. Rilen en l'heva iv Mikrigsmodell sine! par-
kerad.frarnMr Knnsuin.

i den svarta
lacken orb kronilisieriin
skankie [Alen en•nrinad

•Ivx. Vi sick mini liAgra
, vary och synade skapel-
sem Enligt Johnny yar
bkr igittskick.
Visserligen drog den
rnycket bensin men nu
yar den fulltankad oeli
vi bade reservherisin i

en fitersflaska. Johnny
tog frail .' flaskan och vi-
sade oss hur !bruise-
ende han var..1 1 tisi d kom fru Sandstitini tit pl hron.
I fon ri irsrod att Ogra av bermes 'Asia sinnikorider
skulle Mehl!' den k ytil1en. Vi klev i [Alen ocli son] en
yarn' get mot fru SandstrOnt vifladc jag rued liters-
flaskan. I Ion (tog Akeri fel shaisats oni flaskans 'tine-
hAr f.

• Vilken IiIi1ig kIoI itl Purina Ihyn och rhr II nya
trakter ocl; rya tiventyr. Rylis flickor ii vi 'me stir-

• . Skild inicesscrade a 
.r

tindatuag RV Gun
Tegelstriini . Hon sorn sederinera gine sig rned en
inedlem tor 1)elta Ryihin Boys,

en hasi yar vi i Skarda. Visserfigen tog dci lid an
• passera Skr6velhacken mon det gick i alla lOrrare

• att cykla. VNgen . till Fredrikal gick
och CiraniriAsk. GrantiAsk 'Wine vi eti cam-

li gt svArt went. Del inliste yarn Yattendelarrn Lippe pi
'ttFttingt.Mllet son' sttiflde sig i %Igen fik 1,ileii. Tore

och jag bleY tvungna snabbt hoppa ur Her' och
• knuffa av al/a krafter, Johnny gasade ft aii akti-

vera aila 14star i den ganile arnerikanaren. /vied en

suck av Vittnad Odde vi hackkriinet och bar det i
sr.tillIci iv tri Fi I rriliade grus nun clleken
Johimv. inkatre fallen genom iii trycka gaspednten bor-
ien. Vtigen vi ?anal och granskogen stud .i irdfrita
dikeskanteU, Del Fi nilimcle i vii ci ocli solen Mr-
swam [ohm dc hhisvarta moinen, Fr varte kiloineier
scan vi koart Asterut til hug niörkret. Vi rdrinade oss en
backhrtin, Over kr5nei i hijd ined viii drutan koru en
Monde k lot elm/ oss. Vi hann knappt reagcra MaTtin
klolet var Fch ithra, De/ yar stort som en foiboll ochi in-
tet Ond liii.rdes. Spin fur yar svHngde kloiti iill vdalsier
och tippl6stes i granskogen. Vi satt IN.nge nied
nitinuar wan aFt fj fain eft enda yeti i t ord. Mir eti
vAldsnnit regal piskade ruoi . bdens vindnitn en skald se-
Imre Mrsiod vi ir klote/ hark an g5ra met/ vidrei vi
rkikai in i:

Nr vi nth-made oss Fredrika itIrlde vi ner
skydden eii exklusivr air rbrsrkka lyxen
vAul ekipage. VirtI1de iakia mak Ir9fl Fredrikas
hyavtigar oh Aritiade oss darislokalen. P eu Li Ma

slru iiuihI parkeradc
•ohrinv biter, rich tr krcv
Ire st115ddiga taiga

Om dansen Finis
Tile/ au i siga nier tin att
vl lyckades bli bekam
riled lapprnarkens
sötaste flicka och som
en extra bonus hade hon
L11 kompis sum inte siod
1.fI ngt eller i slothiher.
Den fbrsta Ilene Siv och
den aridra flickans nanin
liar rallit i gl6ntska. T1/4I%r
dansen var slid/ gick vi

Id tillsanirnans. 'lie birburria poikm och Ivh vackra
flickor. Ilickorna skulk 15 skims, hein, till Mt ki'rja
rned. Sedan IlAg Mho. sorn dcr ailtid gr5r och har
gjori Frir Hnga niAnnisknr. Fliekorna vine inie g5 med
sina titIna skor i det daggvAta grNset Utah Orrrade p5
vtlgen, virken lycka scum .genorrisrruiranade oss
vi sltiniradc um) till Wien. Vi saiic oss iihrtina och

vied on', siartnyckeln.Dci enda soni stbrde
var slartinolorn son .' gnydde. Ntir hatterid yar

Fui prockade Johnny fiaiiistart yeven och ycvade
hilen ikii g51111 imiia till ilickorrial hem pki den 'Lipp-
dragningcri. Si v ropade riss au de fr s och viik h6,ria

v11gen h•ani51,
- Ni kan iti plocka upp Dc Fi1r bilcri startar.
Men Hien Ograde siaria. Moiorhtiven rIpprffidos •Ich •
Johnny siack irt htivudei och nninilade n5got orn snra
tandstifi. Efter en massa mekanikerjobb och nya miss-
lyckade startMrsbk fliresfog Ilan a y oss, fire okunnigt
tbrs15s, att kanske bensinen var Out. Dui Yar ett enraf-
digi filrs. lag. Mr hilen var fulltankad ocli di horde

forts rOsta sida



forts. Chevart

racka till hemresan och ändå bli 'Ånga liter över. Fr
ordningens skull kollade Johnny 'ankel] och den var
torrlägd. SOM grämde 4..Fss mest var flickorna sorn
gick vägen fram och vintade, på oss. Jag kan bara
hoppas att de är hernina vid det liär liaget..Vi har aldrig
älerseu dem.

Vi knycklade iliop oss och sov i bilen, Fi1ii i inot
kyrkdags rullade vi ner bilen på vägen tvlotorhuvets
räddes upp. Jag ställde mig på fots:ödet och skig ben-
sin direkt ur flaskan ner i förgasaren. Nu skulle fru
Sandslrörn varit med. Motorn hostade och gick väldigt
ojälunt inen vi tog OSS närmare bensinstation. Sisiä bi.
ien fick vi rulla den nied riniskelkraii, Tankade
och lämnade Fredrika.

Nu körde vi mot Bjurholro tör att ultforska nya trak•
[er. Tore körde,. Bilen var i dåligt ' skick. 'ideer fram-
hjul pekade utåt och löpte sorn en stövare eller vägen.
Bromsen fungerade endast på vänster framhjul. Johnny
kände till bilens svagheter och kunde parera bilens
nyckfulla beteenden. Sämre var (11.4 l -ör Tore You] sak-
nade både körkorl och körvana. Då 'Före bromsade

i en utförsbacke någonstans mellan Fredrika och
Bitirlielni för postbussen som oväntat dök lupp hoppade

ViiI2C.11 och ned på en iorvinosse.
Där fastnade den injoki och behagligt på en bädd av
iorvstro. Bussen siannade och chauffören kom ni och
frågade om vi behövde hjälp att komma, tipp på vägen.
Av 11 21.114111gd skäl avböjde vi all Liter
mycken inoda lyckades vi befria bilen hån torvströ och
få upp den på vägen. Johnny återtog ratten, Av någon
kialedning valde vi att köra Väsira örträsk, Mitt einel-.
[ML broigickeira uppe vid Örån dog inoiorn. Nu försititi
vi ;ini bensinen var fOrbriikad. Två bilar stannade ocl)
tir klev ett helt lOtbollsiag Ifrån Rundvik, De hjälpte
Styra 1.11111111111 1

.
11CV1111. 'lur vi sedan log oss iilI Örn -ask

har jag glönk bort. Kanske postbussen.k'oni,
När bilen hämlades hein under veckan lossnade hö-

ger framhjul och 'fortsatte i full frihet ner i diket. Bilen
gick på Wc hjul en stund innan den uppiäckte förlusten
av höger framhjul. Det blev bilens Si sia resa,. •

Vans t;ustaj.i!srmi
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•Sällsynta sommargäster i Skarda
sommar fick Skwara celeber besuk vars ursprung byborna »ni hadc svar

härleda. Dessutom dr del bara Barbro och Ture Gustafison so ilh. fäll se gästeropu
sin di_stveia gulbruna klädsel, V1 ana5-4; kar bara .Mii lyssnu till dem.
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Mor Annas
släkt träffades
ORTRÄSE Ett 5•0 • a1. barnbarn
till Anna och Erik Frithiof Cl br-
man har hållit kusintraff 5 ör.
träsk. öhrrnans äldsta släkt-
gård, byggd 1€7, ägs numera av
Rune Ges Sonja Danteksson.
Sonja, född öhnnan, berattade
om gården och släktens utbred-
ning1 den vackra örträskbyg-
iden.

Därefter förei.ogsen vantlfi n g
genum lem som väckte åtskilt-
ga minnen varefter de kom
fram till "mor Annas" hemga
dar de nuvarande å arna, Char.
latta oh Marianne öhrmars, be-
ra ilade om gården.

AVeri besök i örträbiK heun.
bygdsgard hanns med innan
middagen1 byns gast gard.

Söndagen bgnades tIll besök
på kyrkogården där samillga
öhrrnans gravar i:mäktas för
att hedra och minnas de av lidna
förfaderna. Efter bog:massan
samlades kusinska ron för kYrk-
kaffe hos Barbro och Erik oiör
öln•rnan.som övertagit den nya•
re siälitggtrden.

Vid Storforsen 1 Öre älV blev
det samvara kring öppen
med grillning och pidridring
picknick•korgar.

Under kusintrairen gick
många vördsamma tankar till
ferfäderna för allt slit och alla
vederrrithder de genorng lek, inte
minst i samband med deras oki-
largarningar.

na •easi Öhrman

En dag 1juni fanns de
bara där. Sittande på
takäsen till Ture & Bar-
bros bagarstuga, men
det var bara en kon tid
soiri'de visade sig så
ogenerat. rtler det
l ärdes märkliga läten itu
över nejden. 'Ja, det ljöd
gelitina liela byn,. lateii
som ingen hade höri
lörut. E:tt ljudligt raspigt
tvåstavig kre,x-krex fick
Vi vä g da oss vid, intensi-
vast på försommaren
men ljudet tystnadeiuii
förrän fi-ain i augusti,
dag son] nati,med
i y ngdpnaki natiet id.

Ati dc i slags få-
gel var [sug
överens 4.1411, raSi.

i dem to iliCVLI när ingen iiV
dein ville visa sig

Gustafsson hade den]
ack så nära på sin
hölåtgda.och hoppades få
syn .på deni, men
de gäckade honom bara.

Sirax eker

var gåtan läsi. ..raLk

vare koniakr med ornito-
loger och inspelade tå-

gelläten via iinernet,
korn vi fram till att dei
måste vara koranarren.
I siörlek 94.3111 vatteural-
len, ca 21) 1:01, nien med
ko ii. gulbrun näbb. Nor-
niali hackar klen sällsym
på åkrar, slägliecangar
och sank-ängar i
Sydsverige och östra
Mellansverige, dock
vanlig på Öland och
Gotland. Virulens till-
bringar den i östra och
södra Afrika.

I bOr Imi av del la sekel
Viii korlikiiiirrell CHI van-
hi och välkänd igel,
jurdbriiksbygder öVI.hr
Mora delar uv våri huld.
Selin dess liar klen gått
sutilu ['KUALA. med Ull-

duntag av Öland och'
GOLlana. Troligen
beroende på alt det
svenska jordlyilkelt för-
andrais siarki under
1900-talci.

Skurda

4 4'01011£4.17C.NN intredhlIni.

kier velrl Sch199.

Vi hoppas tå lyssna till
kork riarreils trivsainnia

k rex-krux-knarrande
också filäSlikl S0111111G1i.

Pur-Olof . tycks dl
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Lyekad sommar och host
Aven i fir bar Vuxenskolan och 1 -4ida Korset
samarbetat. Att kornnia rned nyaTfrascha id6er
hr inte alltid kilt.

Under arets julivecka pa
bembygdsgarden hide vi
manga besökare. Av
"Svenssons mode'
vi Ulna hattar frda 30-40-
ta/et, belt nya med
prislap par pd. Priserna
reirvanade oss, mellan 20
°eh 48 kr (Zit en hatt.

111=W Imponerandc.
prova hara se.

Vuxenskolans praktiska ktu-sverksarn het
farms ocksa att bcski‘cla •anga vackra saker

som under dret tillverkats. I lotteriet som vi
sfikie gick h sta vinsten °avian) till Doris
Karlsson. Dockan vanns faktiskt av docluna-
kerskan split!. Marie Hellgren. De sind y in-
sterna gick till Pajala saint Fredrika och
Ortu5sk.

Roth Korset vill passa pfi och tacka firpr all
hjalp vi fâit. Vr bdssinsarniingiiu i höst
tackar vi särskilt fdr, 3960 kr. KI5dinsam-
linger' vat rekordstor. Alla vet ju hur stort be-
liovet ar ute i varlden.

Tack 4iti en gang.
Rbda Korset viii ocksA iinsko a Ila en Cud
Jul oak ett Cott Slut pa delta artusende,

gin fi r

örtrãsk staliklubb, Ungdomssektionen
ri bar ganinMirli gcnouilijri ie,tt rhiridl*er /0 ii i -nviirt prt Nor

rie.kfit I if'kfit iippgkattat med hiumiP poirinpir of* hth,la r 4 ,,Prh th.ltagArin hih1 irp,in bigrkv,
orb sommarrivter 11

7
/ kir ref boppas If lot (let t'71-topit I ryTtris. iirrigta

Hien 
14 

juli 411101d-

Tina(' vi (
1
11 11/011111`1.

(11 041111F4ritt 111A

Viistdra med ii iii rh . i-
I)*1 I JFI Irg-

sele„Agnils, Vir-
raft net, OirtriiRk
neh Tavelsjii.

in51, heka jute aft kt glituktri migon a.voss.

-Dgehnimst)rirr o rson 1 On'rdisk Shigklubb

Lciç
en tyl g IV hingritt

rniii t#11
.

1
•
 }MILS Ittt

ryttivri . ska. vii Fl.
1

.
9 ri RpEviel ii. rI till ;IT hi inarkii,

gare soul ims i CII livoliga ?inti•
soul H TI PIS i (5i1riiskbygden1
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son] har (let? Ring:

Slant] 300 67
Linda 000-14 80 64



Posering utanför Öregår-
lien efter en god lunch på
Restaurang Pärlan. Fåll
1g il sier Toi -Ivar Ny-
ström, Valen. , Gd'ia
Olofsson, Barbro
Gustafsson, Veronica
Hedman, Mary 'Neslig,
Göte Edvinsson, Igor,
Per-Olof Lycksell, Linda
Öfli man, Eltsabet och
Marie Lycksel I.
Foto. Sigge Westeriind

Vänortsbesök från ryska Karelen

Späckat program
Våra gäscer Igor ock Valen i togs väl om hand av Rake]
ci.ch Sigge Westerlind i Vargträsk, där de fick bo tinder
sin vistelse.

Första dagen bjöd vi på lanch på Pärlan, därefter fick
de besöka siugbyn och Bo på Lantgård hos 011e ock
Inga- Britt Svensson där jordbruket imponerade. mest.
Göta Olofsson hjälpte till som tolk från svenska till fin-
ska som Valen taiade.

Hernbygdsgården besöktes i samband med an den
ryska sångkören uppträdde på Dalgården.

Den sista dagen, som var söndag, tick de besöka hög-
mässan i Örträsk kyrka, dricka kyit-kaf1i i Skida och
äta avskedsmiddag i Vargiräsk hos 'kakel och Sigge.
Som minne av besökei iÖrträskbygden fick de inotinga
var sin orträsktröja och Vtisterbottensost Saillt två stora
dunkar faluröd målarfärg till skolan i deras by, vilken
var i starkt behov av upprustning. Kiivaori var ineg.1
hela dagen som tolk.

Igor och Valeni var mycket sympatiska och trevliga.
De var väldig imponerade över allt de tätt se och vara
med om och det mottagande de alt. De ville Hr vi till
hela örträskbygden skulle framföra deras hjärtliga
TACK för gåvor och den stora gästfrihet son] de mött.

hurnsePreningen & E Bytir
Barbro

Imponerade av besök
Den 28/7 mötte vi upp vid färjan i Holinsund där en
grupp ryska gäster välkomnades med sång av manskör
och valkomstdrink. Två ax demn kom från orirasks
nortsby Savinovo. Vid mitt (läs Siggesj besök i Ryss-
[and var det dessa två som eskorierade ruej, nu hade lag
möjlighet att återgälda detta.

De upplevde dagarna som olyckel. innehållsrika. De-
ras koinnientar: "Det har hänt oss mer på dessa dagar,
än det händer i Ryssland pä 10 år."

Språket var det stora problemet. Ingen av dem
kunde engelska. Fick man sitta i lugn och ro, gick det
med teckenspråk ändå rän så bra all förstå varandra.
Bäst var det när vi anlitade tolk.

Vi besökte Lycksele, bl a Skogsinuseet, där hade det
varit behövligt nied tolk. En fm upplevelse var en fiske-
rosa nIl Ava skärgård med K.l ess fina (muff och tnyck,:i1
risk.

Deras önskemål var att ä se en kyrka och dei var ju
också inplarierat.

Efter besöket på hembygdsgården sa de skäintsämi,
när dc Firstod vern Hildainen var, '`Du är för oss vad
I lilduinen är kr örträsk. Du kon] starn förste turist, med
ryggsäck på ryggen till oss, så det blir nog en staty av
dej i Savinovo."

Den 2 augusti återvände de till Ryssland. Vi upp-
levde besöket mycket positivt.

kakel .4
.44. Sigge

PS. Den 15/12 åker jag, Sigge, med en turistresa till
marknad i Pryad]a. Det Sr ett arrangemang till följd av
vanortskontakten. Det är den första julmarknader] i
Pryazha, där byns invånare Säljer sina egna alster. Hjälp
mill självhjälp. DS.
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Färgstark och skönsjungande kör

PA kvtillen den 29 juli fick ôrtelsk hesök av sArt Aören
Svyatozerd 1rñi Ryssland p5 DalgArden, Ik hlev ett
faitiasilskt frottltriidande med sktio &ling ocli dans i
vackradilikter initir en npflskattaadle publik i follsart lo-

kal. En generös kollek/ insaintlads Fill körens gage och
kvVen avsioades riled servering, l p inin uppirUandet
hjöds kOttit pA siliörgAsiArta Si)111 verkligcn uppskaitades.
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D  tel-eargå ta 
en dag så lappade I .1:kils
sin keps.
Lakas gick ner ttl I
konridoren och där var
Hans, Bertil och Bengt.
Lukas härjade fråga lians
om han hade sett lians
keps. lians sa
-Ty van", jag hl' inle stil Cl
keps.
Då frågade Lukas Bertil
om han sett hans keps. Mc ii
Beitil sa samma sak. lian
fl agade Bengt men han sa
att ltan nue selt [IMFS blå
keps.
Veni hade tagi: Lukas
keps?

[larma & 1«inn

• 19uog Jul 4a(i
impgältilaap di; ieAs

Linn

Ilar ser 4 1 41 ert triceratops, den liknar en stor noshörning. Triceratopsen var en utav jordens
sisia dinnsaarier. Den levde för 70 il II år selui. Trkeritiopst,:ri Ilar ett kie •Ine41 3
horn. I lan hade di. skirt buvud :ned 2 kom i pannan. Dom kunde ofta springa ifrån sina
fiender. Den kilade springa 54) km i timmen.

lljöin

eTeckningar och dikter fr(
Redaktioner' bad skolar: göra råget till örtrirEk Ailehanda. Vi fi
spännoncle färglagda teckningar, Ännu så. länge har vi inte färgl

4

hl Draken Diotis [balle ' ilöstdikter _ 
ii De: var en gång en drake •

som hette Dino. Dino hade. Hästen
4 en nalle. •Dino älskade sin

I „Löven faller ifrån träden
...„ Jiallt: Vafj0 kväll satt Dino • LYA: halten faller ifrån
k och läste sagor, pratade O4I3 träden
I Mycket annat med sin Det bkr vått och del bliri.
i nalle. Varje dag tog Dino mädcare och mOrkare.
4 med sin nalk till skolan. •
i Amanda, åk I
6 Nalle var hans enda vän.
i Men en dag [tar Din°4 II 11151 •
I Vaknade var nalle borta.
4 Det var en gång ett träd
I lian letade och leiade :nen som var fii . dd på hösten.
4 hittade inie nalle, Han Taras:
I . Nästa hos: är han ett år,...., i gräl Nalle fanns line .

ns, i la sn narnin står bredvid..
I någonsians nmen då Ag ha4 . Hon ar i rettis} år.I nalle. Nallc. nalle vitt ilar

Sara, åk 1j du :vari i? _lag hai . saknat dig
•: så. Nu går vi ner och aier,, •
I I bilslerr

•,. jag Ja. hungrig, är du del?
l)421 glimiai . så skOnt

41 Nar han kt)111 till skolan Hösten kommer
I frågade fröken varför 112 D
4 Dål ar det hälltgi.
i korn försent. Då siniurnade Då leker jag så glan.
4 han.
I Jag gillar när soleil
7 -Ek. jag tappade bort ]halle

kommer.
,.,1 och glömde bor: tiden Sa

Maria, åk Å
I han till slut.
4

I -Jaså sa fröke, k . å plockade •
4 hon fiant onbliiplikation

I4 elva, sedan viskade hon till , . .. .J.I.G.
I Dindx
4

I DLI får ta med din nalle till .'.,-u f.-7... .• -t.;'- ,:- •
t•-r-•!zr—.4

i skolan när du vill.
6---::"..._ ,,—.'7.:7.:14''' • lv' 	al- "' :-..,. ••

il. SI-1.11 - 	• ,,,,,-...._-----•-••

4 Evelina ---.° .
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Thonnv Lindeberg bdr-
jade ticligt i somras, men
var ledig och bortrest mar
v5r reporter var p5 hesbk
nyligen. Den uppiriark-
sawn har dock redan
kuninat /Asa om honom v.];
thr en td sedan.
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Krokfisen
Vid KrokA-srm har der varit svárt art [ Lag i
persona rran Oriraskbygder i som 1-iar viiio. (Nat

kunsko ail rycka in extra 113r ordinarie perso-
na] hlir sia eller av rind ía orsaker bar 'who v
ELv extra personal. ] ]ar do iniresse av att arbeiii
pa Krokkcn ibland. sa li& pm al: dig iii]
personalen. reielion; 0932-300 32.
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Studieresa till Lancaster 813 november -99
1)elragare Janne Engström Karl-lienrik Nilsson

Monica Jonsson Inga-Britt Svensson
Anders Löfgren 1.,ouise Persson
Elisabeth Jonsson Veronika Hedrnan

Ledare på denna resa var från Sverige LOCS. Sjii-din
samt från England Kate Young och Co [in Newsliam.

Här följer ett urval av studiebesöken
Vår värd Colin och hans bror Ken driver tillsammans
anläggningen Forrest Hills. flc ir ett kombinerat jord-
bruk och konferensanläggning. De har avvecklar nöt-
djuren tnen har får och höns samt odlar en del grödor.
De produkter de får av sitt jordbruk säUer de på gården
i små skjul där folk får ta vad de behöver och betala
själva. Vidare har de en sjö där folk kan fisk; fyrhiu-
Ungar, en golfbana samt de lokaler de fön använde dy
korna har de nu som konferenslokaler till grupperna,
som kommer. Formst Hills har ett samarbete med uni-
versitetet och en konsultfirma och tillsammans tar de
emot studenter samt företag som vill ha olika sorters
kurser t.ex, /eclarskapskurser, öka trivseln på jobbet
eller så utvecklar de kurser enligt kundens önskemål.
N yckelordet för Forrest Hills år att urgå från vad kun-
derna önskar och utveckla det.

Senare samma dag besökte vi konstnärerna Hanna
och David som bor ute på landsbygden och liar utveck-
lat ett vernissage i sitt hus samt i ladan. De drar folk
ända från London och tycker au det fungerar bra au
leva och bo ute på landsbyeden soul konstnärer och
som affärsmän.

Myerscou gh besökte vi en lantbruksgyrnnasium
med universitetskompetens. Skolan har .6000 studenter
både hel- och halvtids samt att skolan även har många
djur, 500 tackor, 300 mjölkkor, biffdjur, hästar rim
Mjölkkorna driver de som ett vinstgivande företag. Det
finns en mängd olika utbildningar, några exempel är
florist, golfrränarc, reamledare inom motorspon, ve_
terinärassisrent, trädvårdare osv. Skolan anser att det ar
mycket viktigi att ligga före utvecklingen i samhälier

för art få elever till skolan. Parlamentet stödjer utbild-
ning i allmänhet och tror på ett livslångt tärande. Im-
ponerande var också det faktum att i England så är ut-
bi ldningsnivån höffe på landsbygden än inne i
stadskärnorna.

Ett av besöken gick även till Sizerg Barn Dairy and
Craft Centre som drivs av en familj som kombinerat
en jordbruk med 1 50 mjölkkor med en gårdsbutik
samt ett "tearoom", 1 gårdsbutiken säljs lokalt produ-
cerade varor (t.ex ost, marmelad ösv.). Når familjen
startade gårdsbutiken var det med hjälp av pengar från
jordbruket den kunde drivas, nu år der gårdsbutikeit
som gör jordbruket möjligt att drivas. Bonden
berättade art det är svåra Lider att driva ett jordbruk i
England nu och att endast ha mjölkkor lönar sig inte
utan andra verksamheter måste bedrivas. Familjen
arrenderar I 80 hektar och på den marken har de även
jord g ubbsodlingar samt en stall där de arrenderar ut
stallplatser. Allt drevs som ett familjeföretag men de
har nu även g heltids- sann 1 6 deltidsanställda, Priset
de får för mjölken är 19 pence/liter (knappt 2,70 kr/l),
men de ska l a om till organiskt jordbruk och får då

pencearer (knappt 3,90 kr.?]). Priset för nötkött är
14 kr/kg.

Sånt vi speciellt anilins
• Bilarna åkte på rel sida av vägen efter smala,

slingrande vägar omgivna av höga häckar och
stengärdsgård ar.

• K lordoilande vatten.
• Gråbruna hus med skiffertak som ligger ända in-

vid vägarna,
• Köken saknade matbord, man åt stående eller
• sittande i YardagsrunissolTan. Nästan alla golv var

klädda med heltäckningsmatta, även bad ruin
• Vi hade otur rited vädret, inte en regnskur på hela

veckan. Medhavda paraplyn och regnkläder för-
blev oanvända,

• All mark är odlad eller planterad. Vi såg ingen
-naturlig natur".

• "Rauk' rördragning av avloppssysternet, ofta ut-
vändigt (ingen frost).

• Pubar. Naturlig träffpunkt för air umgås, knyta
kontakter, dricka en öl samt få en bit mat under
gemytliga fin-mer,

Samlade intrycket av studiebesöken och möten med
människorna är att landsbygden och dess innevånare
har betydligt större vikt och betydelse hos de engelska
politikerna och tnyndigheterna än hos oss. Både 1'6r--

tagare, tjänstemän hos myndigheterna samt poliiiker
upplevde vi som mer öppna och lyhörda mr utveck-
Iiiig av tä rellag och. arbetsti Milen på landsbygden.
Man underlättar också niöjlicheler (ill att bygga när-
verk. Stor vikt läg gs vid inbildnin , mr att möta Fra iiiri.
den och det nya kunskapssamhäller både i små och
stora företag.

Avslurningsvis tycker vi att människorna vi ritörtc
var posir i va och såg möjligherer, De var också vänl ign
med en stor portion humor
I loppas vi kan träffas igen,

England:4TC Setiär CO' .1 2j

Under veckan
gjorde vi en fem-
tontal studiebesök
hos företag, skolor,
turistpreFjekt och
my-ndigheter. Pro-
grammet var kom-
primerat [ned högt
tempo och långa
dagar. Studiebesö-
ken var varierande
och intressanta med
tyngdpunkt på tu-
rism och jordbruk
samt samspelet
mellan dem och ta-
bildningsväseridet
(universti er och na-
rurbruksgyrnna-
skam) samt kom-
mun och parlament.
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Studieresa till Skelleftei 20 nov 1999
En lOrdag-morgon med fug vNder reste 21 darner och
t-v5 barn riled Wennbergs Buss till SkellefieL

Forsta Trial& var Stanfors Gird i Anaset sorn
Hushällningssallskapet tiger. Dar hdlsades vi valkom-
men av Ann ika Nygard sorn berattade orn de olika
verksattibeterna, visade utvecklingsköket och serverade
gott fika, smOrgis och en himmelskt god ditin, smak-
satt med torkad och krossad shiitakesvamp. TyvArr
farms ej triöjlighet au ti ya pa svarnpodlingen. Vi
passade naturligtvis pa alt handla i den vN Esorterade
gärdshutiken.

Sedan forisattc rcsan till Skellefteadr vi be.5t51m
handelsgarden, en ekonomisk förening som sailer hant-

verk fran olika tillverkare. Vi ham Ave(i med att be-
sOka en nystartad saluhail dar olika livsmedel E lms aft
köpa Iran lokala producenter ech fran irnportörer,

Sa kern vi till slutinalet VNrds,huset Disponenten
Ursviken Agaren Solgerd nberg berattade lite am
hu_sets historia och orn bur hon tar tillvara v5xter och
kryddor.

Vi serverades abberrIlltinbakad lax rned grönsaker
och potatis act till kaffet pajtarta med citronkrtirn och
hjorlron. Den goda maten och atmosfaren i det vackra,
garnla huset var en fin avsluming p4 resan cFcb en del
ideér och tips bar vi sakert nytta av
fbr Ortrasks del.

En av deltagarna -

Borbro

Är 1999 gar mot sift slut och sr 2000 tar vid
Ar 19 99 gAr met sitt skit ech en hel del her ut-
rdttats och verkstdllts bygden:
• batcistugan Aktiviteter gerlOITh

• Utsiktstornet Guide liar startaf
• acistuflotten örtroisktrdjar och Ortrask-

• Kenetuthyrning kepsar
Arrendering o • Vykort och Fern Byer

luthyrning av broschyr
flottarkojorna • Latteri, annonsering och

marknadsfdring
A ktiviteter:
5jung med Gun, 5amlingsstugan hos Fyra Arsti-
der. lentil jefest, semarrangemang r utstaninger
mm, sZnigkdr och vanortsbesdk Karelen,
medverkan vid Naliamdssen, Lime& medverkan
vid Bussre6ct

i
ndsson, Stockholrn r morknodsf

ringsivisningsresa ram.

Kvier ott fullf6ljal
Museisamlingen i Vargtrdsk, Gatthards 8iograf,
uppskyltning mm. Fern Byer orbeter vidare en
bit in pd Sr 2000, En separat information kom-
mer att ges ut am Vargtrdsk ach Paul Karlssons
earn Ii n q -

Pro jektet Fem. Byer her vcrit en star bidro-
gonde orsak till aft s'd rnycket kommit iga'ng och

blivit geharnfert. Projektets inriktning her ye-
rit striaskalig turisrn, rnarknadsforing cch

rdning. Men, ddruttiver her andro uppgifter

earn skrivelser, kontekter och uppvaktningor
myndigheter cch beslutsfat tare tilikornmit. En
her der tid och kraft her tignats t detta, En

del liar givit resultat. Alla som her engagerat
sig i de olika arbetsuppgifterna her logt ned
mycket ideellt arbete r vilket her vent en fdr-
utsiittning for oft kunna farverklige de oliko
delarno.

drtreiskbygdens Intre.ssef brening dr pa vd9
i en utveckling av verksarnheten, namligen att
vid Sidon av ideellt arbete r bedriva affeirsverk-
5arnhet i ldrnpli9 farm och alt hitta fier intres-
suede entreprenbrer. be aktivitetsenIdgg-
ningar och utilyktsmal corn iordningsRillts for
turister, bes6kare °eh ass sjdIva 5ka ju skötes

och drives p6 !Di:Este rnqiga Sat.

Vi kOrifIrtier ott arbeta victare fdr att dka sarri-
rnanhallningen, engagemenget och samverkon
rned politiker, fareningar och byer. En onsdkan
sorn ken m6jliggdra fortsatt arbete och utveck-
li ng av Ortrdsk i pro jektforrn finn6 lies Itinssty-
relsen fitir Mrvarande.

Om vi sko q vidore far vi inte late OS5 nedslas
CIV probrerntrenden i sornh011et. Vi dr inte en-
somma om ott kdrnpa for den bygd ddr vi lever
och sorn vi viii ske fortsntta yore en vdrdefull
och betydelsefull del ov Nlerrlands inland. bet
ska vora mOjligt att be ech verke har ocksZ i
frarntiden,

ãrtraskbygdens Fern Byer
Intresseförening

42z4c. eu4,-/e.:Ør„,-
13cirbro Gu5tafsson 4—pf

Elisabet Lyckserl

ETT ST 0 I'Z rf OCT.{ VAR MT TACK
till alio ortsbor, sommargaster , fritidshusdgare och besdkare som p3 {al la sätt stöder

förening med icfeelrt arbete, gerierdso 1 ,4 av lotter rpm.
Cjrtriiskbygdens Intresseförening Fern Byar
5tyreisen Projek tgruppen
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Dataprojekt i skolan
Elever och lärare vid &träsk skola deltar
under 10 veckor i höst i datatnbildnings-
projektet "Företagsamhet i skolan", Läraren
Bengt-Ove Åström kommer från Lycksele och
undervisar i internet, layout, biklbelianclling
och multimediaprogram. Datastugans datorer,
ja de är Iis-änkta i borden för att ge arbetsyb,

Vi n nare i
bastuflotten-lotteriet

Vinst nr:1, Tur med bastuflotten, Bert Jonsson
2. Tavla av Hag Hans, Lillernor Thorsellsson
3. Smörgåstårta, Peter Granberg
4, 12-pack vinglas, Louise Persson
5. Korg, Lillemor Thorsensson
6. Bestickset, Anton Gustafsson
7. Tennisbollar, Rebecka Fredriksson
8. Sensorlampadågenergi, Stefan 1 .andsti öm
9. Glasskål, Lars Jonsson

10.Pärm, Britta Astergren
11, Pilkastningstavla, Barbro Gustafsson
12. IV-kanna, Gun Rehnman
13,Bägare, Anita EcIvinsson
14,Bägare, Ann-acrd Wahlberg
15. Burk, Barbro Gustafsson
16, Burk, Karin Johansson
17. fillbringare, Kjell-Ove Hedman
18. Tillbringare, Valdy Eliasson
19.Krvddhylla.. Kristina Jonsson
20. leafTekoppar, Barbro ährman
21, Kaflekoppar, Håkan Elebla d
22. Kaffekoppar, Asia Harakisson
23_ Kaffekonnar, Göran/Elisabeth
24. Kaffekoppar, Göte Ed vinsson
25. Kaffekoppar, Kristina Jonsson
26_ Kaffekoppar. Birgitta Lilja
27. Gryta, Asia Haraldsson
28_ Gryta, Linda öhnnan
29. Gryta, Lars Jonsson
30, Blornampel, Elisabeth Jonsson

l. Skärbräda, Tore Svensson
i mtteriansvurig: Veronica I le glinan, örträsk
Lotterikontrollant: Anna-Stina Rönnlund, Lycksele
Utdelning av vinster sker genom Veronika liedman,
tel 0932-300 50

111?trir::
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Grattis!
örirädbygurens Intresseförening

NYÅRS & FAMILJEFEST
På Dalgården firas nyår den 31112 1999 kl 18.30 med god
mit, sång, uppträdande av lokala förmågor, en "svängom"
för den som vill och fyrvcrkerier förstå_s. Det finns plat-
ser kvar, så om du vill vara med ring till örträsk Livs sna-
rast, tel 0932-300 15. Bindande anmäran.

Öppen Gemenskap i örträsk
Inför årets slut kan vi konstatera att Campingen Fyra
Årstider har haft en bra säsong 'ned hög beläggning.
Campingstugorna har nu lagts i vinteride, men Läger-
gården kommer att vara öppen och igång under
vintern. Vi viti rikta ett stort tack till vår campingvärd
Marianne Tobiasson.

Verksamheten på Krokåsen flyter bra och för när-
varande sker en omfattande köksrenovering som beräk-
nas vara ifitdia till den 13 december. Vi hoppas att det
nya köket ska ge oss mycket glädje framöver.

Öppen gemenskap vill ock_22 passa på aa änska Er

olla en God jul ock en' Goa Nya' År med tve*_
önsimingur i för näva årtusende!

u----____„,
E P, 	n 5i Julklappstips
i Tavlor-ölglas avingias etc . slips rn äigniotiv

Beställ senast 9 dec hos Rolf & Ann-Gerd t

te/ 0932-301 49 Å

•örträskt Eijor o kepsar fr u m 21 doc hos Iftrträsk Livs,
ärträsk Handel & Bensin och Eli5a heth Jonsson tel 303 35

- r•MIT.P141 ..P•

mord Päreah
Lördag den 4 dec kl 13,00 samt kl 16,00
Söndag den 5 dec k113.00 samt kl 16.00
Söndag den 12 dec kl 13.00 samt k116.00
Andra tider enl. ök för grupper om minst 20 mrsoner.

Pris: Pensionärer 135 kr
övliga 170 kr
Barn upp till 12 år 75 kr

Ring för bokning, te/ 0932-303 16, senast
måndag förmiddag före julbordet.
Vålkarrna Msk& Asia med personal!
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