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STÄLLBERGS BYALAG
NUMMER 4 2008

Vykort finns att köpa hos Byalaget
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Det här är styrelsen för Ställbergs Byalag 2008
Ordförande
Bengt Papmehl-Dufay
telefon

Kassör
Leif Nilsson
telefon

Sekreterare
Siw Jansson
telefon

Ledamöter
Britt Hedborg
Christer Söderström

Ersättare
Christer Leufstadius
Ing-Marie Ekman

www.stallberg.nu

VILL DU OCKSÅ BLI MEDLEM?
Kontakta Siw
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Almanackan för 2009 kommer att finnas till försäljning i början på
december, bilder kom in och vi har nu valt ut tolv stycken riktigt fina sådana
på vår natur runt knutarna.
Tack alla som varit behjälpliga med motiven.
// Lasse

Ställbergs Byalag
Medlemsmöte den 11 december 2008, klockan 19.00
Kom in med synpynkter, frågor och förslag i god tid innan mötet, de kan
lämnas till ordförande eller sekreterare.
Efter mötet så skall vi ha tacobuffé för de som är hungriga. Buffé till det
facila priset om 40 kronor per person, dricka medtages själv.
// Ordförande

Lördag den 29 november klockan 11-16 har vi julmarknad i Folket Hus.
Alla är hjärtligt välkomna.

Nu blir tillvaron lite ljusare runt Folkets Hus

Foto: Annika Papmehl-Dufay
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Städdagen den 26 oktober
Söndagen den 26 oktober var det dags igen för uppsnyggning runt omkring
oss. Vi slog igen danspaviljongen inför vintern och plockade undan det som
stod ute.
Vi samlades en ganska stor styrka nere vid Folkets Hus.
Tapetseringen inne i stora salen blev nu klar och även städningen uppe på
scenen hjälptes vi åt med.
Annika och Pappen höll i kameran och Christer såg ut som en städgeneral.

Rakt och fint ska det vara, Pappen måttar in.

Stora som små hjälps åt med det man är bra på.

Blomlådorna skall in för
vinterförvaring och sedan skall
luckorna samt dörren till
paviljongen sättas på plats.

Christer Söderström
övervakar så att allt går
rätt till.
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Välbehövlig fika med ett väldigt gott
nybakat bröd till, Annikas recept ser ni
nedan. Alla lät sig väl smaka, både en och
två mackor slank ner utan problem.
Sista våden i samlingssalen.

Annika´s “städdagsbröd”
5 dl rågflingor
2 dl fiberhavregryn
4 dl russin
8-9dl vatten till gröten
+
5dl vatten till jästen
100g jäst
2-3 msk salt
2-3 msk rapsolja
2 dl dinkelmjöl
2 dl grahamsmjöl
250 g hasselnötter (lite hackade)
7 dl vetemjöl special fullkorn
1-1½ dl vetemjöl
1.Koka en gröt på rågflingor, fiberhavregryn, russin och vatten. Låt
svalna till rätt jästtemperatur.
2. Vispa ut jästen i den andra mängden vatten eller blanda den i
mjölet.
3. Blanda alla ingredienserna till en bra deg. Ta bara så mycket
vetemjöl att det går att bearbeta degen ( jag använde nog bara 89dl vanligt vetemjöl). Låt jäsa ca 30 minuter.
4.Arbeta degen ytterligare och forma till 2 eller 3 bröd. Låt jäsa i
30 minuter.
5. Grädda i 200-225 grader i ca 40 minuter.
Brödet går utmärkt att frysa.
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Nyttan med kon
(Uppsats skriven av en elev på en mellanstadieskola)
Kon är ett husdjur...
Men den finns också utanför huset. Och den lever ofta på landet, men den kommer också in
till staden, men bara när den skall dö.Men det bestämmer den inte själv.
Kon har sju sidor...
Den översta sidan - Den nedersta sidan - Den främre
sidan - Den bakre sidan - Den ena sidan - Den andra sidan - Och den invändiga sidan.
På den främsta sidan sitter huvudet... Och det är för att hornen skall ha något att sitta fast på.
Hornen är av horn och dom är bara till prydnad.
Dom kan inte röra på sig, men det kan öronen. Dom sitter på sidan av hornen.
Kon har två hål framme i huvudet. Dom kallas ko-ögon.
Kons mun kalles mule. Det är nog för att den säger mu.
På den bakersta sidan sitter svansen...
Den använder den för att jaga bort flugor med, så att dom inte ramlar ned i mjölken och
drunknar.
På den översta sidan - Och den ena sidan - Och den andra sidan, är det bara hår...
Det heter ko-hår och har alltid samma färg som kon.
Färgen på kon heter kulör.
Den nedersta sidan är den viktigaste för där hänger mjölken. Och när mjölkerskan öppnar
kranarna så rinner mjölken ut. När det åskar så blir mjölken sur... men hur den blir det har
jag inte lärt mig ännu.
Kon har fyra ben...
Dom heter ko-ben. Dom kan också användas till att dra ut spikar med.
Kon äter inte så mycket, men när den gör det äter den alltid två gånger.
Dom feta korna ger helmjölk. När kon är dålig i magen ger den ost. I osten är det hål. Men
hur den gör hålen har jag inte heller lärt mig ännu.
Kon har gott luktsinne...
Vi kan känna lukten av den på långt håll. Kons valpar heter kalvar. Kalvens pappa heter tjur,
och det gör kons man också.
Tjuren ger inte mjölk och är därför inte ett däggdjur.
Den som kommer och hämtar kon när den blir gammal heter ko-fångare. Densitter ofta
framme på bilar. Så blir kon slaktad, man häller mjölken i tetror som vi kan köpa i affären.
Kons fyra ben skickas till snickaren. Det kallas återanvändning.

Som man kan se är kon ett nyttigt djur. Och därför gillar jag kon väldigt mycket.
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Efterlysning!
Finns det någon som kan något om ljusstöpning? Vi behöver nämligen
någon som kan hålla i detta. Efter ljusstöpningen så rundar vi av det hela
med en gemensam måltid. Vi återkommer med ett separat blad om detta.
Loppis skall vi ha efter trettonhelgen. Separat inbjudan kommer i postlådan
och ett anslag på tavlan ”mitt i byn” kommer att sättas upp.
// Pappen

Övriga aktiviteter i Folket Hus
Marita stryker och syr gardiner nu när målning och tapetsering är klart. Hon
fick hjälp av Lasse med nedtagning av de gamla.

Ställbergs streber? Här kan ni se Annika med sin hemsnickrade karriärstege
som kom till användning då hon hängde upp de nya gardinerna.

Foto: Lasse Bjelkendal
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SKATARMÉN
Yngve hade slutat jobba och jag själv arbetade halvtid. Dottersonen Olle var här hos oss ibland när
hans mor arbetade och då skulle det lekas krig.
Olle och Yngve bildade ena sidan och jag, stackare, ensam på den andra. Jag tyckte att det var
orättvist och klagade hos stridsledningen, som
bestämde att jag skulle ingå i ”skatarmén”, det vill säga
det tiotal svart-vita flygare som vid alla upptänkliga
tillfällen patrullerade i området och vid behov även
landade.
Så när jag kom från bussen vid lunchtid hade ”den
andra sidan” redan gått i ställning på gräsmattan med
flera sorters hemmagjorda vapen av trä, pilbågar,
ammunition ( halvmogna rönnbär i en hink ) och ett
imponerande stridshumör.
Mina medkämpar infann sig aldrig, troligen på grund av
de högljudda motståndarna.
Jag kontrade så gott jag kunde med hjälp av icke detonerad ammunition men fick ge mig för det mesta
och fly in i högkvarteret.
//text och bild: Kerstin Wigert

Skicka eller lämna in det Du vill se i Byalagets Plåtfat, allt material är välkommet.
Jag efterlyser även dokumentation och bilder från förr
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Säljes !
Begagnad Studsmatta,
komplett med alla fjädrar.
300 kronor,
2 st beg ”snow racer”
50 kr st
Carin

Bortskänkes !
Multifunktionsskrivare Brother MFC-4820C
Liten bordsmodell
Skrivare - kopiator - fax - scanner
Manual på svenska och engelska
Installationsdisketter
Nätsladd
Ring Christer

Efterlysningar !
Har ni något att sälja, vill ni få in en efterlysning eller kanske vill skänka
bort någonting? Kontakta mig så får ni med detta i Plåtfatet.
// Lasse
Ska det vara svårt att ge bort någonting egentligen? Christer försöker ge bort sin multifunktionsskrivare
men det verkar som om alla redan har en sådan. Den fungerar alldeles utmärkt som en “vanlig” kopiator
om man nu inte har en dator i hemmet. Ring Christer, skrivaren står på Folkets Hus för påseende.
Direktör Petterson ringer hem till kamrer Bengtson,
och lille Tomas svarar väldigt tyst och försiktigt.
- Hej!
Då sa direktör Pettersson:
- Kan jag få tala med din pappa eller mamma?
- Nej det är i sovrummet! viskar pojken.
- Okej, jag ringer om en liten stund!
Så ringer han igen och så svarar sonen igen:
- Hej kan jag få prata med din mamma och pappa nu då?
- Nä, de är i köket! viskade pojken.
- Jag ringer om en liten stund igen då!
Så ringer han igen, och då sa han:
- Kan jag få prata med din mamma och pappa nu då?
- Nej de är i badrummet! viskar pojken.
- Okej, jag ringer om en liten stund igen!
Men så säger pojken:
- Nej, nu är de i vardagsrummet!
- Vad gör de egentligen?
- Letar efter mig!

dasshumor?
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Vulpes vulpes
Trädklättrare ?
Jag hade en stor fin räv i trädgården i början på november, den “lekte” med skatorna och hoppade upp
efter dem när de flög över honom/henne.
Mycket konstigt har man sett men när räven plötsligt börjar klättra upp i äppelträdet blev jag bara
tvungen att springa efter kameran, tänk att berätta en sådan sak och sedan inte ha belägg eller bevis på
det också. Sagt o gjort, jag startade och filma men fick ju givetvis bara med den långa fina svansen på
räven när den satt över en meter upp i äppelträdet.
Denna räv är tydligen en tam gynnare som springer runt i byn, Maritas dotter Anna har varit så pass
nära räven så att hon nästan kunde klappa den. Troligen samma räv har varit på en halvtimmes lång
promenad med Lasse Grandin för någon månad sedan. Är det fler som har historier om denna räv eller
kanske andra roliga historier som ni vill få ut på byn?
// Lasse

ANDRA GÅNGEN NU, HOPPAS ATT DET INTE INTRÄFFAR IGEN.

Okänd försökte tända på paviljong
ALLMÄNT/STÄLLBERG Publicerad: 2008-10-29 16:19
Någon har försökt sätta eld på en danspaviljong bredvid Folkets hus i Ställberg. Det var de boende i en
grannfastighet som hörde misstänkta ljud och larmade den som har hand om fastigheten.
När denne kom till platsen hittade han brännbart material som låg och pyrde vid paviljongen. Dessutom
rök det rejält från högen. Mannen släckte elden genom att trampa på den.
Händelsen bedöms som mordbrand alternativt försök till mordbrand.

ETT STORT TACK TILL
Fredrik Hedborg som ställer upp och plogar rent runt Folkets Hus.
Byalaget tackar och bockar ska du veta.

// Styrelsen
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Sophy håller Qigong-utbildning de närmaste 12 veckorna, på måndagkvällar i
Folkets Hus. Det är riktigt kul att få göra något annorlunda och kroppen känns
faktiskt redan mjukare efter bara tre gånger. Dessutom får vi bra kostråd vid varje
träff. Förhoppningsvis kommer vi att vara lite friskare också eftersom Qigong
stimulerar kroppens eget immunförsvar på ett positivt sätt.
// Text och bild: Pappen

Finns det intresse för gemensamma promenader ?
Vi träffas och har kul samtidigt som vi får en stärkande promenad efter all
julmat vi skall stoppa i oss. Vår tanke är att vi sätter igång denna
verksamhet under januari och går en till två gånger i veckan. Intresserad?
kontakta Kerstin eller Annika,.
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Kopieringstjänst för Byalagets medlemmar
Priset för en kopia är 50 öre och för dubbelsidig A4-kopia 1 krona (svart/
vitt). Även färg går att ordna, pris 1 krona enkelsidigt A4 och 2 kronor för
dubbelsidigt.
A3 går också att ta fram men då blir priset givetvis dubbelt upp.
Intäkterna går till Byalaget.
Ring Lasse eller Marita.

Sist ut...

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

VILL DU OCKSÅ BLI MEDLEM I BYALAGET ?
KONTAKTA
SIW
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