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Så btev det ett nYtt år med nya

förhoppningar men också nya besvil-
e1ser. 3ör en del var det väl en

besvitelse, att vintern tog slut
sarntidigt §om Julen, och att vi
inte fått snöstormar meC meterhöga

drivor att skotta oss igenom. Itien

det kan inte vi göra något åt, det

får vi slrylla ?olman för.
En annan besvikelse under det liär

året däremot, skalJ- vl befria er
från redan nu, då vi kommer med ett
nytt nummer av vårt föreningsblad'

Säkert har ni väntat ned sPänning

på, vad det skall lnnehåIla den här
gången. Nu då au frå[er det I dln
hand, kan du vända bLaden och tltta
efter.

A11tid flnns det väl något 6om

passar Just dig, och då känner vi
oss nöjda.

Det är för att vi människor har

så o11ka lntressen, som vi försöker
blanda så aet bIlr något åt var och

€n. lien läs inte för länge utan bör-

Ja ured vårarbetet 1 trädgården re-
dan nu, Eå får du rner fritld i aP-

r11 och maJ' 
*edaktloD€,.

Året 1989 har börJat bra för oss

§Pf : Håbo Penslonärer. NYa ned-

lemrnar kommer nästan varje vecka.
Den 200:de rnedlemmen registreras

snart i vår nedlensskara, och son

tidigare den 100:de medlemnen fj'ra-
des, kommer en uppvaktning ocl'så' zv

Cen 200:de att ske.
I..eCler',rsökningen fiel' vi ett syn-

ligt bevis På vid senaste rnånads-

riötetr lom besbJrtes ev 97 personer'

Son ordförende sl'ulle ja"g vä1

vara nöjd och belåten meC Cenna

ökning, men det kan iag inte vara

när det 1 Håbo fonmun finns 900

pensionärer, d.v-s. vi har inte
ens ?5% a! Jronmunens Pensionärer'

I:itt önslrernåI är att al1a. pensio-

närer shalI v?.r2- anslutna til1 en

pensionärsförenlng, för att därige-
nom ge styrl,a bakom våra krav.

Styrla åt våra Lrav: vaC är då

våra krav?
Det vl nu aon lntensivast arbe-

tar ned, är resekostnader På fote-
ktlvtrafiken, ett arbete som tYcks

ta tidr men som vj. hoppas ger resul-
tat, vlIket förbättrar för oss Pen-

sionärer.Vi måste hjälPas åt att
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Ännu ett önskemål är att varJe

medlem värvar en nY. Då ökar vl
med 1OOf, och det vore något att
se fram emot.

Jag slutar med att tala om att
allt vårt arbete går ut På att
sLapa trivsel och gemenskaP eamt

en trygg och menlngsfull ålderdom.
Larl-Erik Degerman.

Tl,rssilago eller hästhov

Nir ttracuagon triiqlar Uomma
rrct man att våren har kommlt'
Det är den allra Rirsta våråbmnran'
EEn komrner uPP så snart
sr6n tiirlar srndltå.
n,ssrtagcin växtr vld dtkcs*anter
cn pfaXrar. Eär kan &n rrara

ctt bcsviirllgt ogrä3
sm &t år svårt att utrote.

TLrsslagoåla&n lomns tnt fram
kinan -Utomnrorna lrar vlssnar'
Bladcn ksn Hl m)rckd stora'
De stöBta kan bli rncr ån 30 cm brde'
Bladcns un&rc6or år vlta ch ludna'
lt"-*t ttåJtåot, bcrätter ocr Ua&nr brm'

Namnct t".sllago är latrn.
OrdGt tLlllsB be§&r hcta.
Förr borå& man iute. OasYhtng
alr astrna med t"'slb{Päad.
Man todqdc Ha&n. bråndc &m.
eh dcn lom Yar sJuk andadcr t -tt

nypenslonärer. V1 nåste

att det är nu som nypensl-
de kan påverka våra Polltl-

HOR AV DIG TILL
I d6-1ådan

200 medlemma.r i vår förening
kan ha 200 olika ideer om hur
vi ska ut forma verksamhet och
månadsmöten. Skriv ner Dine
tankar och förslag och Iägg dem

i idelådan. Du får gärna vara
anonym om det känns bättre, men
vi behöver ella ge verandra en
hjälpande hand. Även med Prak-
tiska ting.

Du och Jag.



lloster, 10.
Robert och jag hade inga svårighe-

ter att med hiäIp av båtshakarna håIla
fast pråmen intill strandkanten' l'los-
ter hade redan hoPPat över till kon,
och på ett ögonblick vBr båda två i
land. För Kolar-Jonke återstod ännu
minst en halvtimnas Promenad genom da-
len på sidan om Gråmyrbergetr innan
han var hemma på Xolartorpet med kon'

llen vad händer nu? Ar det möjligt?
-l,loster s]år armarna om halsen på kon
för att saga adjö, och jag ser hur det
rinner tårar nerför kinderna. i'loster t

"o, 
,"" så resolut och karsk och hård

i sitt sätt, kunde hon verkligen grä-
ta? Det trodde jag inte om henne' Hon

hade kanske hoppats att ingen skulle
se det, för hon var väldigt snabb med

att torka sej om näsan På förklädet
--Hör du Jonke, Du har nog inte rik-

tigt förstått du så väl den här kon
gö; skäl för sitt namn. För mei har
fron elltid varit den stjärna som lyst
klarast för mej i mina mörka stunder'
För även jag har haft svårt att komma

förbi mört<rät ibland, och då har jag
qått ut tilt korna i lagårn. Då Stjär-
äa sett på mej med sina mörka ogon och
vänt öronen mot mei, då har jag mött
stjärnan i blicken och allt har blivit
ljust för mej igen--

Hur kunde Hoster säja så? Hade hon

mörka stunder r och behövde hon få ljus
och tröst från en ko för att bli På
humör igen? 0fattbart.

När vi sagt adjö till Kolar-Jonke
och lagt ut från land igen med Moster
vid årorna, då kände jag hur annorlun-
da allting hade varit idag ^mot i 9år'
Vitket anÄorlunda äventyr på sjön. Hur

nära döden hade iag inte varit igår'
när dom ruttna stockarna inte bar mej

och jag började sjunka. Igår sjönöd
och rädsla för straff, och idag trygg-
het i l.{osters sällskap. A så det där
med tårarna...

I'loster hade inte suttit så länge
mellan årorna förrän hon ropade åt mej
och Robert att komma över i båten. Nu

skulle vi få göra nYtta för oss. Nu

skulle vi få tures om att ro. Hade hon
inte riktigt kunnat 9lömma gårdagen
ännu? Var det en del av straffet, iag
vet inte, men ro det skulle vi.

Robert fick börja. Han som var UPP-

född med båt och siö, hade för länge
een lärt eej den grundläggande tekni-
ken, men dei var inte tatt ned pråmen'

När Robert hade rundat östra udden

oå l(oholmen, var det nin tur att sät-
i, ,io vid årorna. Jag, eom inte varit

"oo"åit 
vid vatten, hade naturligt-in-

[!'igi"" kunskap 
-i att hantera åror

å"n Uai. ViEseriigen hade jag ju kaj-
[å[ omr.ring bland YeBBruggerna.. när vi
,""ii ute ?ör att fieka,-*n därifrån
iiii-"ia ro rakt mot ett bestämt mål'
var en helt ennen Bak' Jag^ försökte
;;j få att ta ut cn kurs, så som jag

""[t'dom 
andra göra, och till ett bör-

ja rneO tyckte jä9 det gick riktigt bra
men arbetsamt.

Efter en atund började l'loster rya
åt mej från sin elatg på aktertoften'
oeh uädrade om jag tänkte ro tillbaka
liit -xor,olmen 

ig-en-. Jag vände på huvu-

å"[- o"h såg at[ gårdshusen inte al]s
iåg oar 3ai' tioigäre -satt kursen' Ef-
["i ugt"ti uhoaoJ eva]lvågorna en jät-
iå- etor ess-kurva. Jag insåg att iag
var på väg åt fel håIl.

itostei gormade och bråkade På mej

att i"g st<ritte hål-la iåUq årtag om

iao äriff" kunna hå]la rätt kurs och

iiit" bara åka runt runt' Att hålla rak
t<urs meO jämna årtag var väl inte så

talt då irg aldrig hade försökt, oc!
dessutom 

-mäd den 
-tunga kopråmen på

"tap. 
Jag måste göra ett nytt försök'

r"n' ""=,ilt"tut 
blev inte sä mycket

bättre.
iloster blev nu så irriterad över

min klumpighet ett hon sjäIv måste ta
nåno om å"6"na. t'led en klump i bröstet
och med en känsla ev förnedring 99h
minOervärde över att inte kunna ro li-
ka bra eom Robert, lämnade jag litet
nedstämd min Plts På eittbrädan'
l,loster var inte ireller sen att tala om

för mei hur Ynktig iag v3r som inte
ens kunde hålla i ett Par åror'

När vi kommit hem med båt och Pråm'
var l'{oster synbart lätted över att ä-
ventyret vBr över. Naturligtvis var
det vemodigt ett inte Stjärna stod i
sitt bås nir kvällen kom, men den sak-
naden fick väl uppvägas ev ett hon nu

fraOe tiugofem kronor mer i plånboken'

rt+*
0m skrivBrcirketn får fortsatt
förtroenderBka vi gemensamt för-
söka föfie Hoster åch Xolar-Jon-
ke under Ytterligare nå9ra num-
mer Bv vår tidning.
Skrivarcirkeln.



Gubben Berg 1åg På nndersök-

nlngsbordet, och läkaren tlttade
på hans onda ben.

-Vi får nog Eklcka det här be-
net till, en speclallstr så läkaren.

Gubben SerP oro118t.
-I'år iae följa med också?

lärarinDårl.
-I('an du förklara
St ina.
- Det är en tant

med en farbror så

brorn dött av det.

TR VELOCIPEDIKNIT{G HXLSOSAII ?

"Före fyllda 14 år böra gosser
ej åt<a och flickor ei före fYll-
da 17 år. Detta emedan barnets
hjärta ej ännu är kraftigt nog
att uthärda den erforderliga
kraftansträngningen samt benbygg-
naden ej nog stadgad för att icke
lida av den tvungne ställningen.

Även med god hälsa bör man ej
åt<a fortare än hö9st 15 kilometer
i timmen, och detta blott På kor-
tare turer. En Ytterst viktig sak
är att vid stigningar alltid Mo-
derera farten öch hellre anspråks-
löst stiga av och leda sin stål-
häst uppför en brant backe än ve-
dervåga kanske liv och hälsa med
att arbeta sig uPP med fart-

Att man icke genast'efter inta-
gen måltid företa9? åkning, eller
upphettad och andfådd, efter has-
tig åkning, störta i si9 en kall
dryck, torde de flesta veta att
iakttaga. "
(StlOerhamns Iidning 11.8.1899)

vad en änka är?

som varit Fift
1änge att far-

i dansglad nen eJ i

raier nen intc t rutot.

Vår - hailu. '

Vårsolen värmer,
jorden att åter va}na,
). juse'r, närmar sit.

I'. .1: .

EI'
.Bokstavsgåta.

t{itt första finns i hatt nen ej i uösaa

rritt andra finns i lnders nen e.l i Gillis
Iitt treitJe finns i te nen eJ i kaffe
Xitt fjärde finns i ti,o nen eJ i elva
Iitt feote finns t partl nen eJ tförening
f,itt ejätte finnc i Annr uen eJ i Signe

Iitt Bjunde flnnc t rutln nen eJ i vana

Gm Göte

Ititt åttonde finns
aotionär
Iitt nionde firrnc
Xitt hela ckulle Jag vilia sc på någon av

våra fester.
Löaningen ueddelar på nästa nöte.

Det är häIso
1 trädgården

annare att kratta
när Bol.en §klner'

Ingelman

hälsoBannare



h torpare badle dlet best'irltgt uedl

en ko pi sltt to:P. Hcn aktrlle t111

att kalva. i'Ien det åg lnte ut att
stä rät'u t111. I{u hade hcnnfåI1t ae-

Dcraarr fcir länge sedan cch aett ut

at', göra slg i crd'ning fdr kalvntng-

eD. Hon s'r,cd d{r och skät rTBSr hon

Ia slg ner ooh reste sig uP': lgent

stinad.e och sig orrlig ut. Och tit-
tade -rå tcroaren ned sina bedJande

ögcn. Torpare:r bLev aer ceh ner orc-

5

brltaia fcirdJrttgt På CIrrea, oe h

uorakal slcrek biigUutt lll f*a att
aä Urått var dlet di], Lute. Jo1 vlssi
var dlet brättou aIltldl. Men dlet bär

var Ju fcir Järue*tgt hrr han hadle

stäILt tlII. Ocb lnte vågacle ban gi

la. Det var bera att vänta tllls den

resrluta dlauea uppeabarade stg t dlSr-

rear fiirdlg ued' väska och aIlting.
på iintftgea gtanaade hen fran att det

var dräIlkcn det gi[dei tsLrXI otrI

ULTIIDER, ralkeu utalcEl}åLng 3 Fcjnral-

tarrr ocb gcdsherrn t slna hetaste st"m-

der var Bor en ren västanfllil;t erot

denna dJupt fcirorättadle krrla:ra 1 un1-

foril. nVet han lrote sJu sorlers hrtr

r#rxnlska?rr

Ja, dlet var et', snspltgt slut pi även-

tyret, raen rr11 vär det bara at'u Iåna

tel,efcne:: aigcn an'ian starrs. Fcjr han

hatte Ju bara teiut lå-na. barr:rrslans

telefon fdr att ringa tilL veterinä-

reaS

A VAVA V
Januari, ued dagar så talta
Det atäu.eer l.ute t år

Inga vita s::i nfngor syns fal-la

Tidret llErar uest ttdlg vår.

&istsidda fdlten si vacke:t grin:dia

Oeb leen pi vlken är tun:r och skär'

Hen uinga av oBs alorIIe nog öndra

Itt vlntern vBl kaII ocb vlt sca sig b5r

Dodr, vl säger varanåra tlII trist'
Det b1i.! Laa*e Uittre 1 böst'

11g. Itrr slnrlie åe"te sluia? TiIl
sist fc!:stcd ban att bjäIp bebävdes'

lfu *uI'-e han blL trnurgen att äl"a

ner tlLI byn ceh ringa ve"srin{rcn'

Hade oet vari', :eda:r l'agirdsfiElan-

nen pi berrgiråe:r, Cen ga:Ie finlan-

nen, än:u var i fa.r'u:n, d'l h:de tcr-
peren ho:r::at be bcnan. ilan ]cu:rde si-

na szler. iten rnr var 'let niC'v{nd'igt

att sika an:an hjilp. ?orparen ntlta-

de På' sina oxar cch satte fcir d7:rg-

skrcvet §33 val' r:nt oeh fint' De*"

bede anvj-n',s tiLl flera kvarzdiJut-

sar sedan Cet sist användes fir sttt

egentllga ändail. Ettpar t'Gittbrä-

der lades pä cch si oar rle'u ivig ner

t11,1 bYgden.

ILä'.s1i;'u ficll tc:paren en i6e -' Han

srrångde t:r tllL barnccrslcab' ilon ttt-

tad.e ut och sig ve: det var' Jaså'

tiet var si dags igen, uenade bon' och

den stackars tcrparen han:r lnte fcir-

klara hur det lag t111 fdrrin dörren s

akingdes ocb rrfrCkentt o5riade gira

slg t ordntng. Ifu bLev Eannen oro1'lg'

Det hir var ncg riur" $rstis' lIan K.5.
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ltt annorlunda lulbord.

Julen närmade elg 1 rasande fart'
Närmast att Jämföra med en regnslnrr

1 fruntlmrnersveckan, då man Just
hb'Ll på att bärga det tora höet.

För att göra helgen nera trlvsam
och slnnesupplyftande, bestämde den

som alltld brukar ha den uppglften
I famllJen, att det slrulle bJudas

hem gäster. Hon valde också ut någ-

ra för ändarnåIet lämpllga. Även om

vi inte träffats På tlotals år. 0r-
saken var att de som unga kunde

fråtta i eång, och det skul1e behö-

vas för att lyfta slnnena och lYsa
upp 1 vlntermörkret.

Då man ska11 ha flera gäster be-

hövs ett stort bord, el1er ett Par

mindre, som kan ställas efter var-
änn. Av den anledningen hämtades

ett bord ner f1ån vinden.
Sordet i fråga hade nog inte va-

rlt tilI nYtta sedan samma gäster
senast besökte famil-Jen, och hade

1 fukten på vinden chanserat t11l'
oigenkännl,ighet. Det får vi avhjäI--
pa med en julduk, ansåg farniljens
ljushuvudr hustrun.

Dess värre had,e bordet också b11-

,ft så vlnt att nubben nog stctrlle
skvlmpa ur glasen om dessa fYlldes
tiI1 mer än hälften, och att serve--
ra julsl).1en utan en reJä1 nubbe

sku11e lnte upplyfta några slnnen.
Familjens teknlkerr mannenr mena-

d€, att man kunde avhjälPa detta
genom att 1ägg'a klossar unCer de

bord,sben som inte nådde r+ådde ner
t111 golvet.

Xå bordet stäl-ICes 1nt111 det som

redan fanns 1 rummet kom nästa. pro-
blem, borden var lnte lika höga.

Vl Ean Iägga klossar under det
1ägre bordet, sade mannen.

Hur dum får man vara, menaCe hust-
run. Får du tråtta på med dlna kloss-
årr får väI vi til1 slut stå och

äta, kanske på .t, stol för att nå

upp. Nej, det måste vara mYcket

bättre att såga av benen På aet bord

som är för högt. Då kan du sarntidig
göra den lika lånEa, så bordet står
stadlgt.

lika 1ång'a är de ju nu, bordet
står ostadigt för att det är vlnt.

Hur kan du komma med något så be-
fängtr oE bordsbenen är Llka 1ånga,

står bordet stadlgt. Dr kan lnte ha

mycket t111 lnteligens.
Det var vä1 därför Jag gifte mig

ned dej, genmäIde mAnnen.



J!, Ja, nog orn det. Nu gör du eon

Jag säger, bämtar sågen och ser
tilI att borden bl'ir llka höga och

står stadigt.
Iviannen g jorde som hustrun sagt '

Han mätte och sågade, sågade och

mätte. Då hustrun efter en halvtim-
me återlrom för att börja dukningen

höl1 hon på ran,Ja På den )<roPPsdel

son är högst, Cå man under hösten
p1 oclar 1i-ng on .

Anledningen härtill var att även

z- olr borden blivit lika höga' hade

höjCen reducera"s i sådan onfatt-
ning at-r, aIlt sittande På stolar
vid rätternas inrnundiganCe ornöj119-r-
Ejorts. åven onl man satte si6 På

golvet r.eC IorsJagda ben, sPu1l e

nzn få så fångt tilL nunnen, att
r?'-€n h=n:: )'=l'lna uni er vägen.

7'

bIlvlt för obelrvämt att slttande
lnta uåltlden, ktrnde oan 11gga 1111

bords. Så gJorde enllgt ttya Besta-
uentet Jesus och 1ärJungarna, och

det vore verkllgen origlnellt.
Så au tänker Järnföra dlg med Je-

Eus. Det var det uest uakabra som

någonsln nått mlna öron. Nu får du

göra som du viLlr Een då gästerna
komrner om två tlmmar, aka1l här
finnas ett dukat julbord.

Nu vore goda råd dYra. I'ien av vem

kunde han köPa dessa, och vad skul-
Ie han betala ned. AIIa Pengar hade

gått åt ttll rnat och dryctr åt de

snart ankonmande gästerna.
För att konma På något sätt att

snabbt 1ösa Problemet giek mannen

ut. Som andra stora tänkare behövde

han frisk Luft och stilla ro för
denna utövnlng.

Då hustrun hämtat §iF så mYcket

"tt 
hon återfått talförmågan för-

Ilarade hon, alt mannen nu förstört
hela hennes 1iv, och att hon varit
en ldiot den dag hon fö1 Jde honom

altaret, och inte ens mannens På-

atående att denna hennes egenskaP

firlJt henne ockeå resten av Jlvet,
kunde få henne På andra tankar.

liannen menade nu att om bordet

Han eatte slg 1 vedbon. Iankarna
for växeJvls runt väggarna samt ut
och in Benom dörren, tlI1s de träff-
ade det han satt På, hugglnrbben.

Där hade han en vän 1 nbden, och

en annan utgJordee av några murte-

EeJ, som 1åg vld väggen. Snabbt

hämtade han skottklirran, och körde

först ln huggkubben och där efter
teglet I atugan.
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I
IIan eatte huggkubben på srltten 

I

och en tegeltrave under varJe bordef

ända. lleglen räckte lnte så han tog
skottkärran t111 hJäIp för att upP-

nå rätt bordshöJd. Sedan lrvlckt på

med bordduken.
Därefter börJade nannen Placera

ut tallrickar, glas och bestlck.
Då nan var klar öPPnade han dörren
ti1I köket och'sade åt hustrun att
hon nu kunde ta ln maten.

Så anlände då gästerna. Dessa såg

ninst Av a1lt ut son håll1gångare
1ängre. Gubbarna hade fått Fulrnage

och gummorna hängläpp. I*.eri trots
detta kom man så tttt bords.

Det var rent förunder).igt så myck-

assietter, karotter oeh fat som

trängdes om utrymmet och alla var
väIfy11da. Ått det skulIe bli en

julnidCzg sor.rr lnEen 91ömde i första
taget kunde var oeh en se.

Så gick sillen nrnt och därefter
den lnlagda etrömlngen. I{u skulle
nubben serveras. Det var mannens

uppglft. Men då fran reste sj'g f ör

att ful1göra upphällnlngen råkade
han etöta tlLI ekottkärran under
bordet. Av denna omllda behandllng
flyttades kärran och tegeltraven 1

densamma rasade omkuIl.
Bordets höid mlnskade flera deet-

meter I den änden, och nu börJade

en slalomfärd I bästa Stenmarkstll.
Där kom sYlta och revbensPjäL1,

korv och skinl'a., s111, Potatls och

pastejer jämte smör och bröd 1 god

fart mot målet, skottkärran.
I derma samlades och blandades

aLltsammans tiI1 ett julbord vars
origlnalitet lnte skådats 1 sveri-
ges land varken förr e1ler senare.

Vodka inglclr inte i blandningen.
Flaskan med detta innenå11 höI1
mannen hel och oöPPnad I sln hand.

Hustrun tappade nu helt beslnnin-
gen och hela hennes förråd av skä11s-
ord öste hon över mannen, medan

gästern?. gjorCe siE kl ara för 'v-
färC. Då dessa gav sig i väg fö1i-
Ce ochså hustrun med.

Sedan nu iulfriden äntligen kom-

mlt in oclså I detta hen, tog man-

nen en pa11, satte slg bredviC
skottl.ärran, och åt sln försenaCe
julmiddag I lugn och ro.

Flaskan rneC vodla jämte ett glast
stäIlde han på en stol. bredvid.

Att de ollka rätterna nu lnrnde

ätas samtidlgt ansåg han vara en

fördel, d€ skulle ju ändå blandas
1 magen.

Inte heller 8örJde han över hust-
rung avfärd nu då han hade mat så

det räckte en bra blt ln På aet
nya året,

GIU ls



--.EI§QB-
f,arlbergs SLott den 22 februarl'
Det flnns fortfarande några plats-

er kvar 1 buseen.
Vi åker från Jv. 6t. kJ. 15'00

Det kostar bara 50:- lnkluslve
kaffe ned doPP.

Rlng tiLl Anders te1 50585

eller til-I Gi1lis t' 57754
Gl oben 1 na_ru-

Något klartecken från de stYran-
de 1 denna gigantlska anLäggning

har lnte gått att få. Jag kommer

med besked på årsmötet den ?8 febr.

Tankar krlng tre år aom reseledare.
Den första resan iag ordnade var

t1l.l. / nyganla/ riksdagshuset. Vl
hade lnte tidigare haft någon sån

här utflykt. Jag ninns hur Jobblgt
det var att få tag i det b1l'l1gaste
och bästa bussbo)aget,/ detta första
anlitar vi fortfarande/ hur svårt
det var att få arlcka kaffe lnnom

rlksdagshusets murar/ hur svårt det
var att ordna en träff med HåUos

enda riksdagsnanf Ingrid Andersson/
hur många detal jer sorn skulle kl'af-
ta/ såsom rätt På- oeh avstlgnings;
platser/ tåael Bå1sta oeh Sthlm/
beräkna restider/ göra kostnadskal-
ky1 o. 8. v.

Rätt snart giclr- det l-ättarer men

fortfarande känner JaE en viss ner-
vositet inför varje resmål. Det här

Jobbet har tagit mYclet tid i forn
av förberedelserr massor av teLe-
fonsamtal, besö)r På resmåIen, be-
stäI]ning av mat och kaffe' aclor-
derande orn Priseloch tider m. tD.

Besvlkelse har Jag känt då bussen

bara blivit ha1vfull och många

återbud konrnlt på grrurd av att vår
resa uåste vara dYrare än På annat

hål1.. lten Jag har också känt mycket

stor gIädJe och tlllfredstälLeIse.
Jag har haft den stora förmånen

att närmare få lara känna en Eassa

genomtrevllga och glada Håbopensl-
onärer som alItld har något extra
rart ord till tivers.

Iiånga har fråg'at on det inte är
besvärande med allt ringande soin

rnåste b1l vid reseboknlngar och

liknande, lien både min fru larin
och jag tyc)<er det varit en angenäm

teLefonlontakt vl fått På aet här
viset.

TilL sist viLl jag tacla all'- vå-
ra resenärer för att ni hjä1Pt ti1l
med att skapa den flna andan och

stämnlngen på sarntliga resor.
Ett tack också tiII Gillis som

alltid funnits På rätt ställe och

rätt tid när något behövt åtg'ärdas.
T1II Gunnar AastruP ett stort

lycka Till".
Anders Carlsson.
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Du kan mlsslyckas många gånger,
men är lnte sJä1v mlsslyckad' förr'
än du börjar skylIa på andra.

två d agar sorn lngen borde bekYm-

ra slg our : 1 går och 1 morgon.
Okänd.

Brev t111 rllnänhetcn.

dftcrlyssr nfuon rou lr vi1l16 ett tr upp frlgan Pl bögrc ntvå or

daonsugarpåsar.Har köpt .n ny dennsugare för tnte eÅ liingc geden.

Ber nu upptäclt bur bcsvärtigt dct år ltt f! tag 1 cn dauupåsc aou

pesrar till danasugaren.När jag acr påserna i affären konner JeS th6g

ett Jag tagit dan rlate.BörJar leta cfter rätt cort'Ettt.,t ZIL 771 och

QuF 1r?racI 482 och YIrL 192 .AlIa skell Passa t1ll uln daausugare oE

jeg är innehavarc eY rätt nuonQr.x.n nuorct konucr Jag lntc thtt'

Tjyvtittar 1 dcn förcta förpeckntngcnrncn där är en f}[L eol Jag lntc

kan koaoa ihfu från uina påsar.Kikar i nästardär finne bådc cn flik och

cn ekårarnen sitter de rätt'iTänker att hittar Jag den eon är rätt ga

cks1l Jeg konne tbåg hur dcn ecr ut.oppnar ännu cn förplcknlngrncn ncJ

där finns två ftiharrdct är inte rätt.Då oåste den atst8 vara den rättat

så Jag inhenillar den till ett pria av 16 kc för aer atyeken.llär Jag

kooner heut har jag ännu en förpackning aon inte Pa8ler oin derrasu€?are.

Tacka vet jeg den ganla goda tiden när eaaos påsc passeilc till eIIa

dannsu8are.Yarför ken dc inte göra det i da8 frå8rr Yinsie atäderc.

rÄruKVÄRT
Xontektennons.

Bättre begagnad änka
väntar att aig få bänka
uitt enot en travlig karl
aon nycken huaor har

Svar till n (ilade änkan[ P.B. Bålsta.

01aus Petrl .
Undervisning. i svenska, elle r???

'På tallrik ätes efterrätt.
Men om man tänker efter rätt,
man tellrik också kallar
en trakt som talrik är på tallar.
GI.

så har vl då ännu en gångrefter
hårt Blltrfyllt några si.dor, som

vl hoppas varlt en trtvllg avkoPP-

1lng. på återseende. Redaktlonen.


