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LEDAREN

Så är då jul-/ och nyårshelgerna överstökade och utstädade!
Några kilon extra blev det faktiskt på vågen……….nåja, något får man väl unna sig, speciellt
under den extrema kylan vi fick uppleva kring den tiden. Snacka om vargavinter!

Apropå kylan, vårat Folkets Hus tyckte inte heller om den extrema kylan, vilket yttrade sig med
ett brustet vattenrör i toautrymmet. Översvämningen var ett faktum! Min fru o jag upptäckte
eländet på en eftermiddagspromenad förbi FH. Vi tyckte fönstren såg så konstiga ut vid entrén,
fullt med is på insidan. När vi öppnade ytterdörren möttes vi av en syndaflod!!
Det forsade vatten från toarummet och ut i hallen. Jag måste säga att det kändes lite tungt i det
ögonblicket. Av med huvudkranen och sedan försöka överblicka skadorna. Vatten rinner ju som
bekant neråt vilket det även gjorde i detta fallet och naturligtvis (enligt Murphy´s lag) ner i det
nyrustade pelletsförrådet! Detta hade till följd att pelletsen var förstörd och pannan hade inget
bränsle mer, alltså ingen värme längre! Hjälp utifrån, i form av vår kassör och fixare,
blixtinkallades och sedan var det bara blod, svett o tårar som gällde!
På sena kvällen var det mesta vattnet uppsamlat, tillfälligt pelletsförråd uppbyggt och pannan
började producera värme igen, PUH! Det blev en händelserik och lång promenad!
Orsaken har varit att det lilla elementet i toarummet inte orkat hålla tillräcklig värme varvid rören
som går genom betongplattan i golvet frös sönder.

Med sorg i hjärtat konstaterar jag att en mycket kär byalagsmedlem har gått ur tiden,
Britt Hedborg. Tomrummet är stort efter Dig!

När Ni läser detta har vi redan genomfört några aktiviteter genom byalagets försorg.
Brandskyddsinformation som räddningstjänsten genomför i vårat FH och så har vi årsmötet med
Byalaget i slutet av februari. Våra vävande damer är också igång igen.

Apropå aktiviteter så var vi, läs kyrkokören, inbjudna till Kungliga hufvudstaden för att sjunga i
Slottskyrkan. Jodå, det var jättetrevligt och allt gick som planerat, men det roligaste av allt var
när vi besökte Slottsboden för att köpa med oss något minne från slottet. I en fönsternisch ser jag
några ljusstakar som såg väldigt bekanta ut och visst var det så. Jag vände på en av dom och där
står telefonnumret till en av våra byalagsmedlemmar och hans firmanamn. Han kanske kan kalla
sig för “Hofleverantör” numera.

Nu är det bara att se fram emot en underbar tid med längre dagar, takdropp och vårsol.

Var rädda om varandra och njut av vår vackra hembygd!

Bengt ”Pappen” Papmehl-Dufay

Nytt År med nya möjligheter och utmaningar
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Dunka Dunka i byn!
Vävningen i Folkets Hus pågår på

tisdagskvällarna som vanligt.

Händer och Fötter i byn!
Medlemsmötet 14 december, totalt 10
personer och utöver styrelsen så var det 4
stycken medlemmar från byalaget.  Tack
Annika för de goda kakorna.

Kyrkstigsvandring i juni ?
Hör av er till styrelsen om ni är intresserade
av att gå den fina gamla stigen mellan Hörken
och Ställberg, jag gick den förra året och
kommer definitivt att gå den igen. Datumet är i
skrivande stund inte bestämt.

Plåtfatet!
Utgivningsdagar under 2010
1 mars
1 juni
1 september
1 december

Önskar ni ha med någonting så vill jag ha
materialet senast en vecka innan
utgivningsdag.  // Lasse B

Folket Hus kök skall byggas om och renoveras,
vi behöver all hjälp vi kan få både med
handräckning och snickarkunniga.

Brandskyddsövningen som vi hade den 9
februari var både givande och rolig. Vi
fick lära oss en hel del om hur
brandskyddet fungerar för oss. Efter det
teoretiska  gick vi ut på plan och släckte
med både filt och släckare. Det var nyttig
information som fler borde tagit del av.

Driftiga gossar som tänkte till lite och
skulle börja odla illegala plantor i
Ställberg, hade inte dessa internet och
kunde googla lite på orten? De skulle ju
ha fått se att vi har haft en av Sveriges största
odlare mitt i byn och då kanske skulle ha
dragit öronen åt sig och etablerat sig någon
annanstans. Vad ska man säga, trevliga var
de i alla fall, IT-specialist och snickare... in
my dreams, jag kallar killarna olovligt
korkade istället.

Årsmötet den 26 februari i år
genomfördes som brukligt, Lars Grandin
valdes till ordförande för mötet och
sedvanliga förhandlingar föredrogs.
Efter mötet så bjöd Byalaget på god mat
med tillhörande drycker av alla de sorter.

Klockan 20.45,  så samlas vi nere vid affärn
för fackeltändning och sedan gemensam
promenad upp till brasan för lite firande.
Eftersläckning kommer att ske nere på
Folkets Hus med  Janssons frestelse och
ostmacka till en billig penning. Ta med eget
att dricka.

Valborgsmässofirande!

Om ni undrar vad det är för ”leksak” på
omslaget till denna utgivning så kan jag berätta
att det är vår ordförande som bygger och flyger
med denna farkost... Njaaa, inte sitter han i den
utan han kör med fjärrkontroll. Troligen också det
bästa alternativet tycker jag eftersom jag som
skriver är både höjd- och flygrädd.

Lägenheten ovanpå Folkets Hus är nu uthyrd
från och med första mars.

Den nye hyresgästen tackar och bockar för
snöröjningen runt Folkets Hus, när det var som
jobbigast så dök Fredrik upp och röjde så att
flytthjälpen kom fram senare på eftermiddagen.
Även styrelsen står upp och gör vågen av
tacksamhet för all hjälp med snön.

Stort tack i år igen Yngve Wigert för de
fina skidspåren runt omkring i byn.

Stort tack för att ni inte kör sönder skidspåren
för de som vill åka skidor.

// Yngve W
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Love Salminen
75 år

28 november 2009

Stor baluns i Folkets Hus i Ställberg, konstnären tillika diktar en fyllde 75 år och det skulle
minsann firas ordentligt. Ett sextiotal personer dök upp och åt och drack mycket gott. Gamla
och nya vänner från när och fjärran ( Gotland ) hyllade Love med blommor och presenter.
Kontentan av det hela mynnar ut i en diktsamling som Lasse och Marita har satt ihop tack
vare att Marianne kunde smyga med allt material. Även boken ”Loves liv i bilder och text”
dök upp som en joker.
Vi samlade även in material till den genom att bakvägen kontakta Loves dotter, Marina,  och
sedan en del släkt och goda vänner. Genom mig så skickar Love;

”Stort tack för uppvaktningen på min födelsedag.  Ett speciellt tack till Ing-Marie och Annika
som hade hand om både kök och all mat, utan er så skulle det inte ha blivit någon fest”.
// Lasse
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07.50 Per och Jan bråkar, slåss och sparkas
08.10 Jan bråkar med Hans.
08.15 Jan nyper Hans och tar av honom ballongen: Hans vrålskriker.
08.20 De retas och bråkar om ballongen.
08.30 Jan håller fast Hans och skjuter. Gnäll och grin.
08.31 De bråkar vid spisen.
08.40 Jan stänger in Hans på toaletten. Bråk
08.45 Jan ut.
08.50 Mia ringer på dörren. Hans öppnar och går ut.
09.00 Jan tar in en katt. Han nyper och klämmer den. Allmänt bråk. Katten och Jan ut.
09.15 Jan in – snäll och pratsam.
09.30 Ut och in. Ut och in.
09.35 Han bestämmer sig för att vara inne. Hans river ut kastruller och fat vid spisen.
09.40 Jan försöker städa en garderob, men ungarna sitter i vägen.
10.15 Jan tjatar om glass. Han har spillt mjölk över hall- och köksgolv. Han leker med Hans och

sjunger: ”Vad vi har jättekul idag”. Är för hårdhänt. Hans skriker. Jag slår på dammsugaren för
att få lite ro.

10.20 Jan tjatar om glass, skriker och slåss. När han inte får, sparkar han Hans på benet. Jag ska
lägga Hans.

10.35 Jan tar en slant ur min portmonnä, men han lägger tillbaka, när jag säger till.
10.40 Jan slår ner min portmonnä i golvet, men plockar upp pengarna.
10.50 Per kommer hem och skulle ha huvudskyddet tlll ishockeyn. Jag hittade det som tur var

direkt. Jan sitter och äter gröt – en försenad frukost. Han ville inte ha kokt ägg, som jag
gjorde tidigare.

10.55 Jan går ut, sticker iväg utan kläder. Jag får tjata att han ska sätta på sig.
11.35 Jan in igen.
11.50 Jan sitter och tjatar om att han vill ha en katt. Huuu!

Marianne Matssons minne av en vanlig vardagsförmiddag med tre små rara pojkar...

Att vara mamma till Per 8½, Jan 7 och Hans 2 år
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Årsmötet 2010
Maten som serverades på årsmötet var fantastisk god och vällagad! Jag hoppas verkligen Annika och
Ing-Marie tog till sig alla elogerna för det är ni verkligen värda! Ni var lika duktiga som vanligt, för
utöver maten serverades det också god kaka till kaffet, mötet blev därför något att minnas.
Underhållningen stod Leif för och det var inte nådigt vilket drag han skapade. Texterna däremot undrar
man ju var han fått ifrån... men spela och sjunga kan han verkligen!
TACK, TACK!!! /Marita

Leif underhåller till kaffet.
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På dessa sidor skulle det ha varit en punkt som vi kallar för ”Nyinflyttade i byn” men den var jag
tvungen att stryka. När vi skulle intervjua två nyinflyttade på Gruvvägen så möttes vi av polis istället.
Gruvvägsadressen avspärrades och vi fick meddelandet att dessa två herrar inte kommer att vara
här på ”läääängeee” enligt polismannen. Jaha tänkte jag då, då får vi klämma in något annat på
denna plats och hoppas på att vi har någon nyinflyttad till nästa utgivning.

En händelse upplevd av Gunnar Åkerström och Torsten Bergström

Det var i början av 40-talet, andra världskriget hade brutit ut och vi var i tidiga tonåren. Svenska folket
uppmanades att bidra med vad de kunde undvara i form av kläder, skor och mat för insamling och
skänka till Finland. Så var det något som vi än idag inte kan förstå vad det skulle användas till, nämligen
aluminium. ”Skollärar-Kalle” organiserade en insamling i byn med uppmaning till hushållen att skänka
uttjänta kastruller, baljor, hinkar och pottor. Sagt och gjort! Bergströms långkälke togs fram och kosan
ställes mot Östra Kumlan där Elov Gustavsson mötte upp. Oj vilka ”karlakarlar” vi var. Det var en
ansenlig mängd av diverse aluminiumprylar vi lastade på kälken och så bar det av utför backarna i en
hiskelig fart. Allt gick bra tills vi passerat ”Grötbacken”, det var då det hände. Flormans hund kom
utfarande emot oss och i förskräckelsen tappade kälkkusken kontrollen och ekipaget for åt skogen med
hela lasten. Ingen skadades och aluminiumprylarna samlades upp för vidare transport.

Så var det händelsen. En utfärd med deltagare i studiecirkeln om Ställberg som bedrevs i mitten av
tiotalet gick just till nämnda område. Bland minnen kom just den strapatsrika färden upp och hör och
häpna, i skogen i ett kärr, just där ekipaget hade landat hittade Torsten en balja, djupt nersjunken i
mossan, bucklig och svart. Det var ganska så säkert en lämning från den vådliga färden cirka sexiofem
år tidigare. Tala om arkeologi.

(Visst kan man lockas att tro att det var något som var utslängt från ett hem men då borde det
rimligtvis varit mer icke nedbrytbart i sophögen, eller  hur?)

Gunnar och Torsten i december 2009.

Ett gäng norrmän satt vid ett bord på en bar och skrålade och skrattade. Hela tiden skrek dom
"trettiosju, trettiosju, trettiosju!!!.."
En svensk blev nyfiken på vad dom menade med detta. Han gick fram till bordet och frågade: -
Ursäkta vad är det ni firar?
Men norrmännen bara fortsatte att vråla: "trettiosju, trettiosju, trettiosju!!.."
Svensken gjorde ett försök till: -Hallå! Vad menar ni med att skrika trettiosju hela tiden?
Då svarar den ena norrmannen med ett brett leende: -Vi har precis lagt färdigt ett pussel. Det tog
oss 37 dagar!
Sedan fortsatte norrmannen tillsammans med sina polare: -Trettiosju, trettiosju, trettiosju!!..
Svensken blev konfunderad men gav sig inte: -Ja men vad då, trettiosju dagar för att lösa ett
pussel.?? Det låter inte särskilt snabbt..?!!
Då tittade norrmännen på varandra och smålog. Den ene sade sedan stolt och pöste:
-Hörrudu - på omslaget stod det 3-4 år!!!
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Skicka eller lämna in det Du vill se i Byalagets Plåtfat, allt material är välkommet.
Jag efterlyser även dokumentation och bilder från förr

Brandskyddsinformation

Några bilder från informationen vi fick av personal från Ludvika brandkår

Foto: Bengt Paphmel-Dufay
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Känner ni igen platsen? Rätt svar på sidan 16.

Nostalgivarning!
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Skrivar cirkeln (jag fortsätter efter Kerstin...)

Årstiderna

I och med att våren är i antågande känns det lite som att det spritter i kroppen. Naturen kan nu
hämta igen sig efter att snön lämnat marken för att bereda plats för vårblommorna. Det är en viss
känsla i maggropen vid åsynen av årets första tussilago.
Varje år är känslan densamma. Strax därefter skönjer man de små knoparna som strax visar sig
som både blåsippa och vitsippa. En underbar syn är den vita backen, som är vitsippans blommor.

Det är bara att njuta av denna prakt. Doften av liljekonvalj säger att nu börjar vi snart närma oss
försommaren.
Sommaren som nu närmar sig med stora steg ser ut att borga för värme. Denna efterlängtade
värme, som vi så väl behöver allihop. Solen ger oss den energi som krävs nu när vi skall vårda
våra trädgårdar och gräsmattor. Denna energi skall även hjälpa alla de små frön vi sätter ner i
jorden för att vi en period längre fram får ta del av dess frukter. Element som solen och dess
värme i fin balans med myllan är förunderlig, för att inte nämna daggen som skimrar i
morgonsolen som ger hopp om att en vacker dag håller på att vakna.

Mäktigt är det hur som helst och vid varje skördetillfälle upplever jag en tillfredsställelse som ej
går att förklara med ord. Den finns bara där och ingen kan väl egentligen förstå hur mäktig
Moder Jord är.
Framåt hösten när potatis, ärter, sallad och morötter skördats och inmundigats fortsätter stegen utanför
tomtgränsen för att hamna i skogen. Skogens guld väntar på att få bli plockad. Utöver den också en rad
andra läckerheter som är mer eller mindre svårfunna. Nu, då naturen har dessa eldfängda färger att leka
med, så luras man lätt av de redan fallna löven. I väntan på förmultnelse traskar vi därför omkring och
förser oss frikostigt med detta så himmelskt goda. Det gäller att passa på när den tiden är inne för

Styrelsen i Byalaget har beslutat att inrätta ett arkiv i Ställberg. Det ska bestå av äldre
dokumentation som rör vår bygd. Kartor, fotografier, vykort, böcker, brev, tidningar och
tidskrifter mm. Vi vill försöka få in från invånarna i Ställberg dokument som kan passa i
vårt arkiv. Antingen om ni skänker det eller om ni inte vill göra er av med det, låt oss
scanna in det eller beskriv vad som finns. Vi vill inte att något ska försvinna eller förbli
borta för alltid. Det kan finnas någonting i någon undangömd skokartong eller rent av
bortglömt i något hörn på vinden eller i källaren.
Arkivet kommer att finnas i Folkets Hus.
För att sammanställa allt material så kommer vi att arrangera en studiecirkel, det vore
trevligt och lärorikt om ni samtidigt ville deltaga i denna.

Hör av er till Christer Söderström  tel 212 00 eller någon annan i styrelsen.

IN OCH LETA I GÖMMORNA NU!

STÄLLBERGS  ARKIV
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vintern lurar runt knuten och ibland går det så fort att man inte riktigt hinner med att förbereda sig. Man
kan nästan höra hur blommorna säger god natt och sov gott.
Vi tvåbenta ser nog en annan bild än just det. Troligen är det nog kylan vi främst tänker på som skall
komma. Obönhörligen gör den det precis som alla år tidigare. Mörket visar sig många fler timmar under
denna frostiga period men är också  förenlig med den värme som tända ljus inomhus sprider omkring
sig. Denna mysfaktor är något jag inte vill vara förutan. Leken bland barnen ter sig med andra
proportioner då de kan arbeta med sin kreativitet, vilket snön gärna verkar att stå till tjänst med.

Finurlig är vår natur konstruerad då den har ett så varierat utbyte med otroliga resurser.
Naturligtvis ser vi på dessa årstider med olika ögon vilket kanske kan bero på vilka aktiviteter
man har i åtanke. Det är också beroende på vad man vurmar för.
Alla älskar inte sommaren just på grund av de härliga baden, ej heller njuter alla av att det knarrar då
man går i snön. Strömlinjeformen har inget i naturen att hämta utan vi får leva med de förändringar som
bjuds och tror att olikheten är den charm vi mest tar till oss här i norden.

Långt, långt söderut vet knappast alla vad snö är, och mycket långt norrut kan nog ett
sommardopp verka som en utopi.

Sammantaget är det likt en berg-o-dalbana sett över året, emellanåt är det lä för att en period senare
storma och åska hejdlöst. Vi kommer aldrig att få en chans att förbereda oss på vare sig det ena eller
det andra oavsett hur mycket vi än anstränger oss.
På gott och ont men vi kanske bör tänka efter lite mera och värna om det vi faktiskt fått som en
gudagåva.

Som det ser ut idag är vår planet i riskzonen endast på grund av ekonomiska intressen. Vem vill
förlora detta? Borde inte alla vi så kallade intelligenta varelser se oss omkring och ta till oss det
som finns av detta fantastiska innan det är för sent.

Vissa reparationer går nämligen inte att genomföras. En andra chans finns inte på just den här
kartan!

skrivarcirkeln, forts

Succe!
Årets almanacka blev en succe, fina bilder av alla konstutövare här i byn som ställde ut sina
alster i Folkets Hus i höstas blev en konst i sig. Fotograf Gunnar Björkman från Ställdalen var inlejd för
dokumentering  och resultatet kan köpas via styrelsen. Stöd föreningen och köp en bara för att den
kommer att bli historisk. Almanackan endast bara 50 kronor plus porto om du vill ha den hemsänd via
posten.

År 2011 närmar vi oss, jag vore tacksam om alla som har några förslag på nästa års almanacka
kommer in med dessa, belöningen för den som har bästa förslaget blir en gratis almanacka
givetvis.
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-Anser du att en kvinna bör ha barn efter
trettio?

-Absolut inte! Har hon redan trettio så räcker
det mer än väl.

Hört på restaurangen:
-är garderobiären här verkligen så rolig som

det sägs?
-Tja, han har åtminstone galghumor.

I Jämtland så går det alltid snabbt att slå hö på
sommaren.

-Varför gör det det då ?
-Dom har ju ”Storlien”

Byalagsrosen!
Nytt inslag som jag vill att ni skickar in till är: ”Byalagsrosen”. Den kommer att ges till någon
vid varje utgivning som vi tycker ha gjort sig förtjänt av den med en insats som alla har glädje
av.

Årets första "Byalagsros" vill vi ge till Hans Hedborg för att han ställer upp med traktor och tid
när vi behöver hjälp med pelletspåfyllningen till Ställbergs Folkets Hus.

Din insats värmer på flera sätt!
Styrelsen

- Idag försökte chefen lägga sin hand om
mig, men så långt kom han minsann
inte!
 - Då är det på tiden att du bantar.
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Degen, av Kerstin Wigert

Yngste barnbarnet Oskar 3½ år var här och lekte med sina bilar vid köksbordet som vanligt. Han
pratar bra med stort ordförråd och passande uttryck, men uttalar ”r” som ”j”, exempelvis ”fajmoj”. Men
här i fortsättningen får det bli bara ”r” .
-Jag vill baka lite.
-Jaha, vänta då.
Så plockar jag fram en brödpensel, ett par trubbiga knivar, en plastburk och lite annat ofarligt.
-Var har du degen då?
-Menar du att vi ska baka på riktigt? Jag trodde att du skulle leka bara. Jag har ingen deg nu, Oskar.
-Har du bara lite deg?
-Neej, jag har ingen deg alls.
Problemet avhjälptes med några centimeter häftmassa ur skrivbordslådan och sen rullade han
ormar och maskar.
-Du kanske får hjälpa mamma någon gång istället, för hon bakar väl ibland?
-Jaa, hon kan baka.
-Pappa, kan han också baka?
-Neej (...fniss).
-Vad gör han då?
-Han pratar och äter och kör och tänder i kaminen och sånt...
Veckan därpå bakade vi på riktigt och då blev det Oskars favorit - surdegslimpor.

En polisbil rullade sakta fram utanför O´Learys i Gällivare precis efter stängningsdags.
Precis då vinglade Pekka ut genom dörren, praktfullt på lyset och med bilnyckeln i högsta hugg.
Polisbilen stannade och konstaplarna betraktade med häpnad hur Pekka beslutsamt
kämpade sig fram mot parkeringen, där han provade nyckeln på inte mindre än fem
bilar innan han hittade sin egen och mödosamt tog sig in bakom ratten.
Där satt han sedan alldeles stilla i tio minuter, varpå han startade vindrutetorkarna
(det var en vacker sommarkväll och inte ett moln på himlen).
Därefter tände och släckte han strålkastarna några gånger, tutade och slog på och
av varningsblinkern. Sen startade han motorn och la med ett skrapande i en växel.
Bilen tog ett kort skutt framåt och motorn dog.
Han försökte några gånger till, alltmedan parkeringen tömdes på bilar.
Till sist, när han var ensam kvar, lyckades han få bilen att börja rulla framåt,
tog sig ryckigt ut på gatan och satte kurs norrut.
Poliserna, som väntat tålmodigt, slog nu på sirener och blåljus samt körde fram och
stoppade Pekka och bad honom blåsa. Dom trodde knappt sina ögon när apparaten
inte gav något utslag!
-Du får lov att följa med oss och ta ett blodprov, det måste vara fel på apparaten,
sa en av poliserna.
-Tvivlar jag på, flinade Pekka. –Det är jag som är lockfågel ikväll! /Carina N
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Företagare i byn

Möbelsnickare
Hans Vandenberg

Utför allt inom snickeri
Tel 0580-210 01

Goda referenser finnes
vandenberg.j@spray.se

Företagsannonsering i Plåtfatet!

Om du som medlem i Ställbergs
Byalag önskar annonsutrymme
kan detta ordnas mot en kostnad
om 50 kronor/utgivning. Detta är
endast en administrationskostnad.
Utöver det kommer din annons
även att finnas på hemsidan. Om
bilder önskas kan det självklart
diskuteras. Som företagare skall
du veta att Plåtfatet även finns på
Internet numera www.stallberg.nu
så spridningsgraden kan bli stor
till en oansenlig kostnad.

Bortskänkes !

Efterlysningar !

Önskas köpa !

Båt som flyter, med motor och kärra
önskas köpa. Allt av intresse.
Lasse 210 81

Tjockskärm till dator, hämta klumpen!
Marita i Hyddan.

Till salu !

Bandvävstol, golvmodell med tillbehör.
200 kronor

Telefon 102 89

Skidor och pjäxor för att åka på
platten önskas köpa innan snön
försvinner,  storlek 42, givetvis
stavar också.
Lasse 210 81

Slalompjäxor storlek  39.
Slalomskidor 150 cm långa.
Marita  210 81

30 kubikmeter fin och lätt pudersnö säljes billigt vid snabb affär. Transport kan ombesörjas.
Skynda, den försvinner snabbt.

Var är VÅREN !!!
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Nycklar borttappade! Ny information, jag hittade dem hemma.
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In memorandum
Britt Hedborg har gått ur tiden, saknad av oss alla. Vi, familjen Bjelkendal Friborg, fick
en vad vi tycker fin kontakt med henne ganska omgående när vi flyttade in i byn sommaren
2006. Snabbt lärde hon oss att svamp var något som kossorna deras tyckte om, den speciella
sorten som Britt kallade ”kosvamp”. Vi utomlänare kallar den Karl Johan men här i byn så har
den ett annorlunda namn i folkmun. Kossorna tar givetvis bara hatten så det går ju att plocka
resten om man vågar sig in i hagen vill säga.
Britt jobbade under många år aktivt i styrelsen för Ställbergs Byalag och även med
pärmen ”Ställbergs Historia” med mera.
Hennes positiva och glada utstrålning smittade av sig på oss trots smärtor i leder och
besvären av mediciner som påverkade andra organ. Hon fortsatte in i det sista att vara en
”go gumma” i våra liv. Vi alla känner en stor saknad idag.

Styrelsen för Ställbergs Byalag
Medlemmarna i Byalaget
Vävtanterna i Folkets Hus

Familjen Bjelkendal Friborg
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Barndomsminnet

Jag vandrar den gamala stigen
den jag som barn höll så kär

Den ligger där övervuxen
sällan vandrar någon där.

Jag plockar smultron i diket
och trär sen upp dem på ett strå,

precis så som barn jag gjorde
och lycka jag känner då.

Jag går där allén och drömmer
om koskällors trygga ljud

och minns hur vi gick vall med korna
i skog klädd i sommarskrud.

Naturen stod i sin vackraste fägring
och fågelsång steg upp mot skyn.

Det doftade friskt av getpors
på vår väg tillbaka till byn.

Och finge jag be om en gåva,
det vore en morgon som då.

När livet var sorglöst och enkelt
och vägen var lätt att gå.

Vår nästa

Om människor i världen, tog ansvar
för varann.

Så skulle allt förändras
till kärlek ren och sann.
Nu krigas det och hatas

på denna arma jord.
Det är så svårt att älska
och säga vackra ord.

Vår nästa är så sårbar,
gör henne inte illa.

Hjälp ett steg på vägen,
gör tjänst uti det lilla.
Då äger livet mening,
ej blott för några få.

Alla är vi rädda,
ynkliga och små.

Så låt ej hat och ondska,
förpesta våra år.

Låt kärleksbudet råda,
så läkes själasår.

Inger Hellsing, Hörken
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Sist ut...

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.

VILL  DU OCKSÅ BLI MEDLEM I BYALAGET ?
KONTAKTA

SIW

I skrivande stund dagarna före jul så har äntligen snön kommit, inte bara den utan
kylan slog till också -minus 22 grader natten mellan 17 och 18 december. Idag är det
bara minus 18 så man klagar ju inte. Bastubad är bra för hälsan sägs det i folkmun, vi
badar bastu en gång i veckan, en kall öl ute på altan gör också gott ( dricker med
vantarna på ) men nu igår så var det 16 minusgrader därute så man satt inte länge i
kylan. Idag så är det årets kortaste/längsta dag/natt, nu vänder det från och med i
morgon och det innebär att solen skall börja leta sig tillbaka till livet igen, fan tro´t så
mörkt som det är nu. Jag tror inte att Månsson har börjat köpa pellets till rådjuren än,
vi har en hel koloni på tomten om natten som skrapar efter våra glömda äpplen som
ligger under träden i snön. Lovligt att skjuta fortfarande men inte nattetid. På dagarna
så håller dom sig borta i och med ”kenneln” som lever än mer rövare på dagarna än
på nätterna eftersom det är kallt. Att höra en hund skälla då och då tycker jag är ett
sundhetstecken men då det står en hund och ylar och skäller natten igenom och det är
varje natt, det är någon form av djurmisshandel i mina ögon och öron.
Nog om detta, nu ska jag gnälla på snön. Det har ju till dags datum bara ramlat ner 25
centimeter, inte något för Yngve att köra upp skidspår i, inte ens att det har dykt upp
någon snöskoter heller för den delen. Så att gnälla på obefintlig snö är väl legitimt
eller? Snöslungan är nyservad, gräsklipparen har Månsson fixat... Han hittade en
startmotor på skrotet, tänk... här har jag i tre års tid dragit i det där snöret så jag nästan
har fått infarkt på köpet. DÅ, ser Månsson en liten klump som sitter på baksidan av
motorn, -ser ut som en startmotor säger han. Mycke riktigt, han kopplade på ett batteri
o vips så startade gräsklipparen som den aldrig har gjort. Jag tror att jag skall ta ett
snack med Anders o Mia som bodde här tidigare, undrar om dom visste att det fanns
en startmotor? Undrar om Gunnar Ramqvist visste det? Månsson nämnde något om
att Gunnar nämligen svor ganska bra åt den där j***a klipparen då och då när den
levde sitt eget liv när det var dags att klippa gräset.  Tack o hej  // Lasse i Hyddan

Platsen är Grängesberg midsommar 1959.
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