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SammanfattninE 0rdförandens spalt

Så ar det åter dags för ett nYtt
nummer av vårt föreningsblad med

småt.t oeh gott i form av skämt och

aIlvar till våra medl-emmars förnöj-
else och eftertanke.

Somligt hoPPas vl ska1l vara värt
att 1ägga På minnet, annat är av-

sett som underhållnlng, men vårt
hopp är att också detta ska1l bli
Iäsvärt.

Ordförandens sPalt är som vanligt
full med fakta om vår förening och

- d""" verksamhet.
Reseledaren tackar för det gångna

reseåret och kommer tlllbaka med

^ nya erbjudanden t111 hösten'
Xtt nytt avsnltt av mosters fort-

satta framfart På sin gård, och som

den krutgumma hon är kan det ibland-
bl1 sPännande uPPlevelser.

Ett par dikter ett kåseri och

några historler har vl också för-
sökt kIämma ln, oeh härmed hoPPas

vl att nl får en trevllg lässtund
1vårsolen.

Redakti onen.

rrsköna maj välkommenrt en sång som

nu sjungits på sammankomster oeh

vid brasor runt om i landet. Yisst
är det skönt, vi har kämpat oss 1-
genom en 1ång råt<atl vinter och har
sommaren framför oss.

Den ljuva aommaren. Men för många

är sommaren ensamhet oeh depretion.
Inga SPF-arrangemang att gå tift
för att träffa gamla oeh nya vänner.

Som föreningsledare känns det som

ett nederlag att inte ha förmåga
att ordna aktiviteter hela året.

När vintern rasat ut, då ar aet
dags att se t111 baka på vår verk-
samhet. Vad har vi gjort, och vad
hade vl kunnat göra annorlunda?

Vad vl har gjort och som är g1äd-
jande för oss som arbetar I styrel-
Een, är att vi gemensamt skapat
stämning och samhörlghet utan dyra
artister.

Vl har genom vårt arbete tllLsamm-
ans med andra SPF-pensLonärer nrnt
om 1 landet skapat en oplnion som
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genom vårt förbund framförts tl)-J.

soclaldepartlmentet så att reger-
lngen ändrat sln lnstä1Ining t111

ålderdomshemmenr§om nu ska[ få
vara kvar, och kommunerna skall
få statsbidrag till drift och

underhål1.
Genom personligt brev til1 a1la

nypensionärer, har många bl1vit
medlemmar i vår förening och bi-
dragit ti1l vår g1ädjande med-

1 emms ökn1ng.
Vad hade vi kunnat göra annor-

lunda? Det kan vara mYcketrom det
bl1vit bättre vet ingen.

Vad vl vet och v111 är, att vår
förening skall göra Pensionärs-
åren trlvsamma och meningsfulla.

Xarl-Xrik Degerman
ordf.

KarI och 0sborn satte sei På

spårvagnen och åt på var sin
korv.
Föraren:
-Det här är ingen restaurangvagn
-Nää, vi vet det så vi tog maten

med oss.

KONTAKTANNONS

j;pladdad elei. i, iker med kontaktproblem,
uitt kopplas ihop med tiei som det slår
gn'istor om och som stöter på upplysta
killar.
Du får ett högspännande ljv med ledning
av mi g.

"Brådskande instal lation"

Reseledaren
det:

har or-

TIIIBAY.ABT,ICK FöRSTA HAI,VÅRXT 1988

Januarl
Oscarsteatern med Bosse Parneviks

party. Mycket uppskattad resa. B11-

Jetterna slutså1des på no11tld.
Februari

Dagens Nyheter - Expressen. Vl
skuIle få komr,na 40 st men blev 44.
En mycket bra anslutning. Bullrlgt
men lntressant.
Iviars

I,lvrustkammaren. Mycket sevärt tåae
på slottet och från kaffeserveringe- 

-

på f;af:-gatan. Då1ig anslutning 30st.
April
Stockholms Stadshus (önskat av många).

Mycket aåfig anslutning 22 st. Vi fick
en mycket kunnig och trevlig guid som

underhö1l oss i 90 minuter. Gott kaffe
draek vi 1 Stadshuskä1larens mysiga
mi1 j ö.

ra,il 12-17
I,eningrad. Vi förhandsbokade 2O plat-s-
er hos Engs Resebyrå Uppsala men de

räckte lnte så vl flck 5 platser tiII.
Vi får senare en resesklldrlng från
SPF-Aktuellts medarbetare Göte Inge- -

man.

Ytat 25

Södra Dalarna.
från järnvägsstationen. Tiden ändrad
från kI S'OO till kI 7rr}.
Vi gör nu uppetrål:" med resandet t111
hösten och Ötrsxln vÅRA TRoGNA RESEj

NÄRER EN SKÖN SOMMAR.

ftil(
Anders och Gi1Iis.
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TYnA MEDLT}-IMAR PÅ RÄTT I«]NS

Barbrol Erikr Sture och under-

tecknad har varit på kurs i åinnet
rNå f lera-Informerarr.
Det var 15 st från 9 föreningar
inon Upplandsdietriktetr som möttes

på BrogårdenrJäIlar5 h ö Uppsala.

Vårt förbrurd är initiativtagare
till kureen ocb kureboken i ta,Ever-

kan med Vuxenskolan och Tollare
folkhögskola.

hrne Larsson, gom är lärare på

Tollare, var ledare för denna inten-
siva 2-dagars kurs. Genongångarna

gav rycket att fundera över och vid
grupparbetena; ficl vi ]öea problen,

aon egentligen behövs nånga dagar

för att reda ut. Vid de varierande
gnrppinilelningarna fick vi viktiga
hurskaper om de andra föreningarias
problen och glädjsärnen.

lÄs rmrrnuwosrE{
Där finns en artikel, son konple-

terar den du läser just nu.

TA HAND OM VAX.$.IDRI,

Allt det som hrsboken ger inpul-
cer till är betyrleleefullt för alla.
Eär ges endaet några allnänna tankar
onkring ett så viktigt delänne eon

att rrTa hand on yarandratr. Andra ä--
Den, lon är intint förkrippade ned

det nännda, ärtrVär:va nedlemarrt och

att rrGe yarandra Dinnenrr. Girma än-

aen i komande studiecirklar för alla
uedlemar.

GE VARAI.IDRA MINNE{

Ta kontakt netl varand.ra. Sök genen-

skap. Vi behöver inte läugre vara rädda

att förlora aneiktet - vara räilda för
att göra bort ose. Alla måste ju ta enot

oes precis sådana vi är. Vi behöver ju
bara vara så viiuliga rnot varandra som

det någonsin är uöjligt i varje stund.

Det är en verklig gläalje att ha nå--
gon att prata med. Att Bantala betytler

egentligei att åtrdustone två rnännislsr'

utbyter tanhar. Men ett ninst lika
viktigt möte sker när eadast en berättar
on allt det eon känne angeläget, uedan

de andra lyssnar.
Men det finns också de, som inte är

mycket för att prata. Ile kanske vill ba

enbart känslornässig genenskap. De vill
fiiuNl att de hör till. De vitl känna att
alla de aom pratar uycket innecluier''dem

i snnhsaigheten.

sruprECrRKELN-EI öVmtÄGSE{ ryD
Detta ned inforuatiou är rtill sitt

innebåIl, oändligt stort och onfattande.

Det firurs nycket att härnta inon littera-
turen, com underlag för egna tankar och

funderingarr EeD uan förstår suart att
det inte räcker till för ett bra resul-

tat.
Nej- alla uedletmar i en förening nås-

te på något eätt vara delaktiga. Ocb då

är ctudiecirkelns fotu överlägsen. [Er

kan tankar och funderingar blandas och

foruas till ett uaterialp BoE kan använ-

das för att bättre TA EAND 0M VÅRANDHA?

, /. 
^srre-*-tffi
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BRUKS- OCH SKöTSELANVISNING

FUR I,IALARPENSLAR

Vid måIning med pensel skalI
penseln först doppas i färgbur-
ken, därefter stryker man av
färgen på den yta som skall må-
las. Tänk alltid på att penseln
skall strykas medhårs, annars
kan strån brytas av.

Skulle något strå gå 8v, gör då
så här:
Se fig. 1.
Tag en f iJ, f ila det avbrutna
stråe t 45" , så också den mot-
svarande delen. Lägg sedan på
ett tunt Iager med strålim (som
finns att köpa på apoteket), för
sedan de båOa ändarna mot varan
och håll tills limmet har tor-
kat. Fila sedan bort överblivet-
lim runt strået.
Vid långvarig användning av
pensel, brukar penselstråna bli
slitna och korta. Skär då av de
slitna stråna ca 5 mm från skaf-
tet och I imma di t nya enl igt
Fig. 1.

Rengöring av pensel är specieltt
viktigt. Doppa först penseln
i Iösningsmedlet, böj den sakta
Fram och tiltbaka några gånger
så att mesta färgen är 5orta.
Doppa sedan en mjuk linnetrasa
i 1ösningsmedlet och torka vai-je strå för sig. Var särskilt
noga med stråets infästning.
Räkna sedan stråna så att ingåt
fattas. 0m så är fallet, skall
det eller dessa genast ersättas
med nya.

Kurt Nyström

Ltrn

lnsändarnas b idrag
Redaktionen för vårt medlemsblad
vi11 gärna att medlemmarna ger
9:" bidrag till ',bladet',. Öet
r ar vara roande el ler oroande,dikt eIler prosa, en god histo-ria e11er, varför inte, ett brauppslag som cirkeln kan arbetavidare på.
Den som inte har maskin skriverför hand och lämnar titl någonav cirkeldeltagarna när vi Äar
månadsmöte. Vi renskriver dittmanus, och låter det komma med
UNdEr INSANDARNAS BIDRAG i KOM-
mande nummer av bladet när vih?f ett I-ämpligt utrymme. Vivill att vårt anspråt<siösa med-lemsblad skall vara efterläng_tat, men vi vill också höra era

skrivarciekefns gemensamt utFor_
made följetong om Moster och Ii-vet omkring henne.

ea 
" 
Iå" | "frts8i 

" 
I 

ä I 
"iBu 

s"f" ! t[å[" :
sinnet. Vifjestark oeh pricip-
fast. Fem ostyriga barn att ha
uppsikt över, och deras kusin,
som i fö1jetången är berättaren.

HÄR FöLJER FOBTSÄTTNINGEN PÄ

Forts. från föreg. n:r.

MelIan kallsuparna undrade jag
om allt det där var slut nu. Jag
mindes också den gången då jag
hittade en burk FaIu rödfärg i
snickarboden, och hur jag med
färg och pensel i högsta hugg
målat grisen rödprickig. Jag
tänkte att Moster skuIIe få trosynpunkter, även

Redaktionen.
kritiska.



iloster. forts.

att Rulle, som grisen hette, hade fått
rödsjuka, en ganska svår åkomma på den
tiden.

Snart nog upptäckte Moster pojkstre-
cket, och det blev att sätta igång med
att tvätta grisen ren. Det gillade Rulle
men jag fick vänta på mat och dryck till
dess jobbet var färdigt.Det var elän-
digt nog,eftersom det var torsdag och
pannkaksdag.Mosters pannkakor var be-
römda i hela byn. Ja, det hade till och
med gått rykte offir att Morbror i sin
ungdom hade fått smaka på Mosters goda
pannkakor vid ett speciellt tillfäIIe.
Han hade nämligen i halt finterföre
kommit körande vägen fram där Moster
var barnföddr och med både häst och
släde halkat in på Mosters hemgård. Då
blev han bjuden på t<affe och hennes de-
likata pannkakor, och så var den be-
kantskapen gjord.

Men vad var det för skugga ovanför
mitt huvud? Drömde jag, eller var jag i
en annan värId. Tydligen hade vinden
vänt sej och flotten drivit tillbaka åt
mitt hål1. Med min sista kraftansträng-
ning kämpade jag mej upp till ytan igen
och fick tag i flotten. Snart fick jag
bottenkänning under mina fötter, och
kunde ta mej iland. Utmattad sjönk jaq
ner på stranden. Där stod tre skräck-
slagna pojkar oeh darrade över vad som
hänt. Aventyret hade avlöpt lyck1i9t
den här gångrn.

Tiden hade runnit undanr och Moster
började säkert undra om det skulle bIi
någon fisk till middan idag.

Det var minsan inte bara genom mitt
huvud som tankarna hade rusat fran.Även
Robert, som var den äIdsta av oss, hade
hunnit tänka en hef del. Även om även-
tyret inte tagit så lång tid, så före-
föll den oändlig när han blev klar över
hur stor faran hade varit. Vad skulle
Moster ha sagt och gjort om det hänt
mej något under min vistelse hos dem.

Robert visste nog hur god Mor kunde
vara, men också hur sträng hon var, när
hon tyckte att det behövdes, och kanske
det hade behövts just nu.

Mitt under den rådande skräcken, kom
Robert ihåg en händelse från i våras.
Han hade blivit så hastigt och oför-
klarligt sjuk en dag. Mor hade bäddat
ner honom i kökssoffan. Hon hade värmt
grytlock och svept in i ylletröjor, och
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lagt på hans bröst och mage. Hon hade
varit så ömsint om honom som han knappt
hade upplevt, åtminstone inte som han
kom ihåg.

Mot kvällen kom Far och drängen Jonas
in i köket för att äta. Dom hade arbetat
i skogen hela dagen, så dom visste inte
om att Robert varit så sjuk. Jonas hade
helt nyligen kommit till gården, så han
visste inte om Mors instäIlning till en
deL saker.

Nu sa han förtroligt tiIl Robert:
" Va, tåtOe du inte vid en pris snus ?"
Men Mor hörde olyckligtvis va han sa.
Nu blev det slut med ompysslingen. Det
var bara att stiga upp ur bädden och på
med kläderna för att ta i håIl med dom
sysslor som var kvar för hobon att gö-
ra. Som vanligt ingen mat förrän allt
var klart.

"Egentligen skulle du haft ett kok
stryk DUr men när Jonas, som är vuxen,
är så dum att han bjuder, så får det
räcka för den här gången. Men gör inte
om det ", förmanade hon. Men det här
som nu hänt hade ändå varit betydligt
alJ.varligare än en pris snus.

Nu gällde det att komma tillbaka
till båten så fort som möjligt. Vi sta-
kade oss fram med störarna så långt vi
kunde, och sen fick vi använda dem som
åror så gott det nu gick. Nu hade vi
ingen hjälp av någon vind för att driva
flotten, men det var en underbar känsla
för oss alla att få kravla upp på flot-
ten och hjälpas åt att komma hem. Mest
av allt önskade vi att ingen hade sak-
nat oss. Men den saken var inte så sä-
ker. Tänk om jäntorna varit nere vid
sjön i något ärende och sett att både
vi och båten fortfarande varit borta.
Dom skulle naturligtvis inte kunnat ti-
ga. Men hur allvarligt det hade varit,
det kunde de ju inte veta, som tur var.
Vi pratade om detta med varandra medan
vi strävade framåt. Nu var vi så nära
stranden igen, att vi kunde staka oss
fram. Det var bara en Iiten vassrugge
som skulle rundas, och vi var tillbaka
vid båten igen.

Men ackrackrack, där stod Moster och
jäntorna och väntade. Frågan var hur
länge de hade väntat, och vad hade dom
sett? Hade dom varit där tillräckligt
länge, så hade dom bara behövt' gå på
andra sidan om den lilla udden och fått
se altsammans. Vi hade i alla fall kom-
mit överens om, att inte göra några un-
danflykter, eller försöka att döIja nå-
got.
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M0STER, skrivarcirkelns följetång
f orts.

0ch förresten, Moster visste nog
hur hon skulle kIämma fram san-
ningen ur oss.

-Jasså, det är dags att komma
nu- r skrek Moster när vi närmat oss
stranden. -Här har j ag väntat i
timmar på att ni ska komma hem
med fisk tilt middan, å så hålIer
ni er borta, era sakramentskade
odågor. Tyckeer ni att det är fa-
soner att låta fisken ligga i bå-
ten tiltsammans med alla spyflu-
gorr och sen ska ni ha den ti11
middag när magen skriker-?

-Ja men. . . , börj ade Robert i
sitt försök att komma fram med en
förklarande ursäkt.
- Här ska inte jamas med några

ja eller men, skrek Moster, utan
nu ska ni jama er i land och ren-
sa och fjä1Ia fisken, och det i
rödaste rappet. När ni kommit hem
ska jag nog se tilt att det blir
bäde ja och men efteråt.

Nu var Moster org, det var in-
te att ta misste på, och tiIl rå-
ge på allt hördes ett försmädligt
fnitter från flickorna som stod
nära intiLl henne. Dom skuIIe vi
nog klara av så småningom ' men
hur skulle vi kunna värja oss för
Mosters vrede? Hon viIle ju inte
ens lyssna till en förklaring.

Moster och flickorna gick nu
tillbaka upp tilI gården och vi
fick både brådska och byxångest.
Det blev inte tid att smida för-
svarsplaner elLer andra planer,
utan nu gäIlde det att fort ta
fram våra slidknivar och börja
att fjä11a för brinnande livet.
Abborrarna fåg och skvalpade i
Iitet Ijummet vatten under för-
toften och spretade med sina vas-
sa rygg fenor. J"g, som inte hade
samma fiskarvana som mina kusiner
hade svårt med fiälLningen. Min
uppgift blev i stället att sköI-
ja fisken efter rensningen och
hänga upp den på en grenklyka in-
för hemtransporten. Nu gällde det
bokstavligen att 1ägqa fisken för
Mosters fötter. Vi arbetade fort
utan att för den skull fuska, för
vi visste att detta var lönlöst.
Att fuska var liktydigt med att
få börja om från början igen.

Med bultande hjärtan och has-
tiga steg lämnade vi båtlänningen
och med skammens rodnad gick vi
in i köket och 1ämnade i från oss
fisken. Moster stod mitt på golvet
med knutna händer i midjan och
väntade på oss. Hennes röda an-
siktsfärg vittnade om att vreden
inte lagt sej.

-Nu vill jag veta vad det är
för rackartyg ni haft för er då
ni inte kom hem i tid, och sen
ska rot t i ngen fram och j aq ska
randa er så ni blir som en 5eb...

Moster blev avbruten av en
hård knackning på dörren.

-Kom in, svarade Moster Iite
sträv i rösten.

In genom dörren kliver Kolar-
Jonke med en kogrimma i handen.
( Jonke bodde på bolagets kolar-
torp en bit upp i skogen på andra
sidan sjön. )

-Guds fred i stugäo- r häIsade
han

-Jo, det samma, svarade Moster
nu lite mera mjuk i tonen än in-
nan.

Vi kastade fyra par hastiga
blickar på varandra med en gemen-
sam tanke i huvudet och en 1ätt-
nadens suck från hjärtat.

Det var nämligen så att Moster
hade en ko tilI salu. Stjärna
skulle sä1jas nu när hon fått en
egen avkomma som nyligen kalvat.
Mosters lagård var överfulI, och
höskörden hade inte blivit så bra
den här sommaren. Jonke hade hört
av en man i kolarskogen om Mos-
ters planer, och nu stod han som
den förste i kön med grimman i
hand innanför köksdörren för att
få köpa den. Han visste ju också -

att Moster hade rykte om sei att
ha dom bästa mjölkkorna av aIIa
på gårdarna runt sjön.

Kolar-Jonke var trött när han
kom. Han hade gått i flera timmar
sedan han Iämnat kolartorpet På
andra sidan Lomsjön. Hans ginaste
väg var genom skogen runt vikar
och myrmarker, efter skogsvägar
och ibland i väqlöst land. Den
riktiga vägen gick åt motsatt
hå1I och var dubbelt så 1ång.
Nu var han i alIa fa11 framme med
grimman över armen r och kom dom
överens i koa ffären , så tänkte
han ta samma väg hem igen.
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Uppna din hand

0m din hand är hårt knuten
och blicken dyster och grå
av stunder i livet
som format dig så

att yttre kontakt blivit bruten--

Vila på steget, räck ut din hand

öppna den stilla, och se

en vän oår förbi
..rch vi11 1ägga däri
något av värde den dig vill ge.

-:tt ord, en bIick,
ett handslag av värme

gör under i frusen kropp.
Spörjande tankar lever ej länge
om oro får bytas mot hopp.

0dalman 1åter sitt korn
meIlan fingrarna strila
tilt såaa i förberedd jord.
Ej heller din hand ska nå vila
förrän du sått dina vänliga ord.

. Positiv tanke och goda ord
1ägger vi varsamt i frusen jord

ösom tinats för grodd
av vänskapens värme,
att växa, att mogna, sIå rot.
öppna din hand och du får då s€r

hårt knuten tar den intet emot

och har heller intet att ge.

Göte Ingelman Mars 1988.

Sverige är fantastisktrmen vårt
språk är faktiskt fantastigare.

I en av Sveriges officiella tid-
ningar, "Från riksdag och depar-
tement", kan man läsa föIjande
titel på en av de otaliga utred-
ningarna:

"Konsument teknik forsknings fi nan-
sieringsutredningen" DSFI 19BGt
26.

Huvudordet innehåtler inte mind-
re än 49 bokstäver. Ar det ett
svenskt@sta vi för-
söka att slå det.
GI.

KOI{TAKTANNONS

Färgstark målare med paste'llfärger
yi'!] gärna- stryka omkring med dig,kritvita olje-mi ljonärsdötter meO
kol-svart hår.
Gillar du att teckna avtal och qöra
tavlor, skriv ti I l

" Under tec k rr ad "

BRI DGE!
Har du spelat

du pröva på att
Välkommgn ti11

kIubb. 0nsdagar
I{edborgarhus et .

Anmä1 dlg tilI

förr, eller viII
spela bridge.

S. P. tr'. -s bridge-
kI 1, i D-sa1en

Sven tel 50248.
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Våren

Efber vinter kon:er vår
Så sant son det är sagt

Så sked,de även cletta år
Krrng Bore aist sln.makt

IIan abillkerat vlllkcrslöst
Fir vårens vama vincl

].len återkculer nog I höst
Ifiir lcyIan btter t €r ktnd

ifu sätter alla blon:or knopp

f ynra.ken rabatt
Och gan:aLt skrip sl"all eld.es opp

t valbcrgsrässonatt

Frå,n skogens snå.r hörs fink och spanr

Och a.ndra fåglars kir
Då tager bcnd.en fran sln hani
Och sit'-er traktcrrr fcir

Så tar han fran sin så:raskin

Oeh jcb,:ar dagen Iång
Tills tegen lig3er jdun och fin
Soa krattad tndgård.sging

I tiippan l-ä,3ger nan s:i frön
Och Linglar efter skörcl

åTge:r blivit hdrligt gnin

Av sc1 cch nederixird

Och sor:argister::a frin sta'n
TiIl lc.nd,et sig begett

De sitter rnr p'i sin alian
Och äter o:e1ett

Till garrleroben na jag Så

Och titta c: där fin:rs
:l!.'t tjusigt vå.rplag; hiinga på.

Ett ;redel-ilders kvinns

Ja, si cl.et hän,l.er varJe är
aid iinnlskcr och cljur
Sig gI':icls å.t varje nyfcidd. vir
I unCerbar natur

A1.IA T öR T EA T E R GR UP P E N

önskar kontakt med flera intres-
serade medlemmar. Har Du lust
att försöka??
Lämna också in ett,som Du tycker,
passande namn Förslag för grup-
pen.
Ett inlämnat försIag är t. ex.

X SCENGANGARNA "
Fram För Flera Friska Förslag.

Jag har nu åter valorat efter den
1ånga vintersömnen och är fortfaran-
de lite slö, då jag ger mlg ut 1

naturen för att skaffa mat. fbland
måste jag passera någon större e1ler
mlndre landsväg för att hltta de
rätta jaktmarkerna. Försök då akta
mig och ta det förslktigt, för jag
kommer lnte undan så fort på mina
korta små ben men viII ändå överleva.

Teek för hJä1pen "Pigget'.

Det var a1lt vi fick plats med

den här gången, nu tackar vl för oss
och tar ledigt över sommaren. Men tro
inte nl sllpper oss för gott. Oavsett
om nl vil1 e1ler lnte är vl tillbaka
ti1I hösten.

Ha en trevlig sommar önskar.
Redaktlonen.

K. Sn


