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Föreningens
Postgiro 86 11 24 - 6
Bankkonto 783f-11-12096
(Föreningssparban ken)

Medlemsavgifterna fiir 1999

Enskild 50:-
Famitj, Riretag, fiirening 752-

Insatsmedlem betalar 100:- vilket är en engångs-

summa + att den är personlig, sen även årlig med-

lemsavgift.
Prenumeration kostar 150:-/år dvs 6 nr.
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INTERNET.. Ljustorps hemsida: l

{ http://www.geocities.com/YosemitelRapids/6009'.i
\ Tips om ändringar och länkar, hör av dig till: \

Lena Liljemark,82222
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Pris: exkl. moms inkl. moms.

Hel A4 600:- 750:-

ll2 A4 300:- 375:-

ll4 A4 150:- 187:50
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I f l- Ni tycker kanske att dertna sida ser lika ut
t 
, varje gång, men det är bara fiir att Ni ska ha

J 2 
möjlighet att snabbt kuntta kolla ev. uppgifter
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\ St ict a in eller ring in ALLT ni

\Marianne Persson

\\\\\\\\\\\\\\\\\
tycker borde vara med i tidningen. Till red: 

\

\ nlo.trm 3154
\reo 33 BERGEFORSEN

\ ooo-sz 4 23,823 23, 010 - 33 66 043, fax 060-823 23 (ring gärna fiire)
\
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STOPPDATUM!
Vore väldigt tacksam
om dessa respektera-
des.

Det går an när underla-
get kommer fixt och
I?irdigt (som hel A4) och
man bara behöver
lägga in sidan i bunten,
men ska det skrivas om
och "fixas" till, då tar
det lite tid. Så snälla..

A nno ns ab b o ne mung s k o stn ader
1999

Hel A4 2.4002- 3.000:-

ll2 A4 1.200:- 1.500:-

ll4 A4 600:- 750:-

@,ä§§å3}}

ft;r Liustorps förenirugar 1999
Hel A4 2.000:- 2.500:-

l/2 A4 1.000:- 1.250:-

l/4 
^4 

500:- 625:-

Gör din röst
hörd i Ljustorps-

bladet
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§ Ljustorps Byutveckling tycker att 1998 har varit ett bra år 3

§ trots dålig väg och dåligt väder. Det kan bara bli till det bättre $? hädanefter. §
s :. r .r ,. §§ Vi hälsar alla och envar en riktig a

3 GoD JUL och Gorr NYTT ÅR. I
Sq
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3 Med risk att få på
aI

nöten, men jag kan inte motstå denna "berättelse" som jag §
hittade på Internet. 

B
g
vTACKGODE GUD FÖRKARLARI $eV
$Xriooor är tråkiga, alltid skall dom städa, laga mat och ta hand om barnen. I
elnte kan dom sitta stilt en sekund. 

r urar ur, .a,artu urtr l"rrtr§'' 
§

3N.j tacka vet jag karlar. Dom kan det här med avkoppling. Dom kommer hem W

§ f.ao ;obbet, kastar sig i soffan och rör inte ett finger, ftirrän slrorten på w bör- I
I iar.
§"
s
n{2Kvinnor är trångsynta. Dom bryr sig bara om bagateller, var man ska

Ygenhet eller villa, hur många barn man ska ha.

§ facm vet jag karlar, dom engagerar sig i de stora frågorna.

V med till fotbolls VM, vinner Sverige hockey VM?
v

w
B
v

bo, Iä- §
s

Kommer Sverige II
ts

§Xrin.ror är ofiirståndiga, dom inser inte att man är sjuk när man har 39 g.rO.., $
Qfeber, nei dom ska upp i alla fall och laga frukost och se till att barnen kommer W

§ tli dagisich skola. v
$Tacka vet jag karlar. Dom hostar en gång och ligger sedan däckade i sängen en ä
pvecka fiir att bti ompysslade. e
v'---- - 'r Bqpv
{lKvinnor är oekonomiska. Dom kan inte handskas med pengar. Dom sätter in S
§Oom på banken, köper kläder och mat till familjen eller syr gardiner. ?

$i".f.ä ".r;ug 
karlar. Dom tar pengarna och gåi ut ocr, roaisig med grabbarna $

§eller köper en radiosfyrd bil. IBa
§ Xnirroor inser inte sin begränsning. Först går dom ut och jobbar i åtta timmar, &
§sedan går dom hem och jobbar åtta timmar till och sedan skall dom leka med S
§ nu.rr.o och hinna vara vackra och kanske sova en sfund också. §

§fa.m vet jag karlar. Dom vet vad dom kan och låter bli saker dom inte klarar I
Qav. Som att fiilla ner toalettringen, plocka bort alla saker från bordet efter mid- V

$Ouseo 
eller torka av bordet. i,^ 
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Fritidsgården ffi

Vi fortsätter även nästa år med bara en grupp (finns sedan stort intresse av att göra il
nån ändring, får vi fundera på det då) «

Alla friviltiga vuxna som stdllt upp på fredugarnu ska ha heders g
fit

Nya föräldraansvarighetslistor ska delas ut till tillfrågade ftiräldrar i början av nästa termin. 
"&; ffi

"Gården" startar 15 januari med disco! ! tt!! t! ört H
den 14 februari blir det muskerad!! ! ! !! «

även i mars, april och maj kommer nån extra aktivitet, «
finns roliga förslag ) #
KOM MED DOMI §

sa

Ordf gemensamt ansvar fiir gruppen Anneli Engman 820 95 i{
Sekr " Carina Wallinder 52212 «
Kassör och kommunansvarig Marianne Persson 824 23 

X

@FritidsgårdenönskarGodJulochGottNyttÅr@+till
W ALLA GANILA OCH N}:A MEDLEMMAR TI/ "d

"T;lxi*'i§l**.p^ &
«

e « « « & « « ffi « « « ffi 4 « & & « 4{ 4{ 4( & «,ffi « « «,# « « « « «,« « «
UNGA ÖNNAN

Hej alla medlemmar och icke medlemmar!
Vi ger inte upp... men nu har vi tydligen avverkat all ide6ll medverhan.

Kan det finnas någon att mot betalning vara vår barn- och ungdomsledare på ex

nsdagarna?
romålen är inte alls så betungande, utan snarare väldigt roliga!

Prata med nån av oss.

SEl\.... Har vi ett gäng spelkillar som varje vecka tränar på Byg-

degården. Och dom ser hemskt gärna att det bildas fler band här i Ljus-

torp. Är Du eller Ni spelsugna, har ide6r på att starta ett eget band, hör av dig titl
örgen Här6n eller nån av oss nedan.

Medlemsavgiften fiir 1999 är 140:- och gäller fiir HELA familjen
PG81 3144-3

b*,

Bitte Edström
Marianne Persson

823 2l
824 23
070-660 5s0 9rgen Här6n



rNsANl DAKSTDA @
Vad tänker du på där du sitter

i tysthet och blickar ut
genom fiinstrets smutsiga glas
på det gråa trista vädret.

Din blick är bekymrad och tom
men din skönhet slår igenom
och all den värme du utstrålar
får dig framstå som en sol
en vårdag i april.

Cfrrister 3låren

MOT UNKEN DOFT
Tag I matsked bikarbonat
till 1 liter vatten när du gör
rent i kylskåpet. Det tar
bort den instängda och
unkna kylskåpslukten-

WC.RENT
Toalettskålen får ofta
gula ränder som inte
går bort med wc-
tvättmedel. IIäll på
vanligt bakpulver och
borsta bort ränderna.

Vill ni vara med och skriva i
bladet kan ni även faxa till mig
eller maila.
Fucen iir 060-823 23 men dä
måste ni fiirst slå en signal fiir jag
har den inte alltid på.
Mail adressen är:
bjorkom@Snailbip.net

Glöm inte bort att det går
att sätta in radannonser om
ni vill sälja "småsaker"
Under "Loppis"

Den eller dom som har något att
klaga på eller har åsikter om hur
våra hästar sköts, kan väl fiir om-
växlings skull komma till oss med
era synpunkter. An att gå in på
ex macken och beklaga er.
Dom har inget med saken att göra
+ att dom inte vet något om
hästar.
Mvh Marianne Persson, Björkom
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# Väsverket. Skanska #
ff o.riulla andra inbla 

"- ffiff dade, för vår nva vä9. S
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BLOMSTERFONDEN 
il

PGs69655-4 ]

{

Tel 822 32 ll
ll

Ny sida i bladet: PERSON-
LIGT.
Vill du gratta någon på liidel-
sedag, vid giftermå|, barna-
ftidsel eller bara skicka en
personlig hälsning. CÖn
DET.

BIBLIOTEKET HAR ÖPPTT MÅNDAG OCH OI{SDAG 17.00 - 19.00 1rJI82I47

BOK-TIPS FRÅN STINA
DECEMBER. JANUARI

LIN|{EA FJÄLLSTEDT Årsringarna Vi har hunnit till 1941, Linn6a
fortsätter med sirt serie minnen

Thrillermästaren är tillbaka med en
brännande aktuell skildring av gen-
manipulationens skrämmande
konsekvenser

En ung flickas längtan efter frihet

KEN FOLLET Den tredje tvillingen

C.P. ROSENTHAL I hästars ögon
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\:. LJUSTORPS IDROTTSPLATTS
Nu är det ett bygge På gång vid
idrottsplattsen, men vad ska det
bIi.Jo, vi bygger ihoP serveringen
med omklädningsrummen och där ska
det b1i ett pannrumr en bastu' ett
föråd och en entre in titl server-
ingen.Våra förhoppningar är att det
ska b1i klart ti11 sommaren-
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ORTENS FÖRETAGARE JULHÄTSAN

Ljus t ory s 9{ande [s tr ri{g fur d
ser fram mot en ljus och GOD JUL samt

ett GOTT NYTT ÅR, med
mycket blommor, Bod mat, samt
trevligt sällskap.
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Ep§v§?

tsre[sjö ?ersienrt
önskar alla gamla som nya kunder,

samt övriga Ljustorpare en
GOD JUL

och ett
GOTT NYTT ÅR

SvlACJ<r5{
Snart har vi funnits här i tre år (1" dec) och

vi hoppas att det flyter lika bra i fortsätt-
nrngen

GOD JUL
&

GOTT NYTT ÅR.

ruNB OD A$|^{AS E J(O LO E I S KA
oDLINq

önskar alla en

HI" GOD JUL & Hi:
GOTT NYTT ÅR */*\....

Vi ses igen till sommaren

Tiviarlrle }r{yman

önskar alla sina kunder en
GOD JUL

och ett riktigt
GOTT NYTT ÅR

fl, tackan alla våra kunder rrir I ggffi
och önskar Er

En trevlig jul- och nyårshelg !

Ct:s *{ems{iijd

-C.justorys S{andef
önskar en
GOD JUL

och ett
GOTT NYTT ÅR

^c.Jusrok?s (nxt
ALLA Ljustorpare gammal som ung

tillönskas en riktigt
GOD JUL
och ett

GOTT NYTT ÅR

(o*t-nr-As
önskar alla gamla och nya

kunder en riktigt
GOD JUL OCh Ctt GOTT I\TYTT ÅR

SvlALfRr
5{f,icgjv DA3{-|IN

tillönskar alla sina kunder en

FRÖJDEFULL JUL OCh Ctt

GOTT NYTT ÅR

S:AE tsrK"E S tYt'ttR-AR"S ENv I Cr,
En skorsten med glid uti tomtetid

GOD JUL
&

GOTT I{YTT ÅR

Ttny Dafrfin
Ke{ovisningsbyrå

önskar sina kunder och övriga
Ljustorpsbor en riktig

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

6 BV§§e§SVtsVrySV§WW§VqSS€BWW?§SVBS€|89@V§9q9§B



PETERS EL.MONTAGE
Bredsjön

Erbjuder dessa produkter till fiirsäljning (och ev. montage)

Mjukviirnrefrån LW
Vegetabiliskt o§ efyllda
elradiatorer och hand-

dukstorkar.

Ger en jämn och skön
värme, som både blom-

mor och människor
trivs i.

2 års garanti

.l /,1 evqqegqnpsssct?sv§qsssqsvspseryssss

trffif § 
y; *r*tr *ä å$å r$J{s{§l*'*i* ., * * §

W Ring ftir information och pris 845 03

gärna kvällstid 010-246 64 90
010-662 0422

GOLV TILL BRA PRISER!

AIIa typer av golvmaterial:

Linoleum
PIast
Textil
Trägolv
Cork-O-Plast
Våtrumsväggar

*oty.VMiug.*r

*$.tr*§i#räffi,§

Givetvis hjälper vi till med inläggningen!
Hör med oss om offert!

Golvslipning utftires
Uthyrning av golvslip
Gångmattor
Balkong/altanmattor

Terminalvägen 6, 861 36 TIMRÅ
Tel. 57 50 88, 010-333 9L 84, Fax 57 31 60

Öppet månd - fred 9.30 18.00

ffiffiffiffiffi,-q
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Röda korset Ljustorp

BabySömnad - Syjunta Har Du lust att hjälpa --- sticka, virka el sv?

Vi åir en liten gfupp som tråif[as, har trevligt, pratar, fikar och forenar nytta med nÖje' Kom

giirna in, vi Uehover fler "flitiga fingrl". Vi bjuder på \utrb'
Vi mrnraigar s.k. babypaket-O-tg mån. Dessa p{et skallinnehålla I kofta, 1 mössa,

Z rgo.tor,i par byxoi,-2 tygbltijor, i handulq 1 filt: virkad, stickad t ex rutor av restgamer

eflei bitar a, filt 80x100cm som kantats på något sätt osv'

paketen skickas till RK- s centralforåd i ilalmstad. Delas ut till behövande mödrar vid

naturkatastrofer, krig och andra svåra situationer'

Vi är tacksamma fiir: Filtar, lakan, tyger, frotte handdukar, tråd, garner, små knappar till

koftorna, band osv.

Har någon en symaskirL strykbräda och strykjärn att skanka till verksamheten?

Vem kan vara med ? Alla som tycker om att handarbeta eller sy på maskin och som vill

göra en insats for sina medmänniskor är välkomna. om Du hellre vill sitta hernma och arbeta går

äet naturligtvis bra. Hämta material, mönster och idder hos oss'

Vi finns i Bygdegården lilla salen 18'30 - 21'

Torsdag +ti,-fin, 4.p,, 1813, Lst4,2914, onsdag 1215,2615

Kul om Du tittar in' Har Du några frågor?

Ring Birgit 83037 Paula 82319

Bidrag titl babysömnaden kan även lämnas på Ljustorps IP

ToMtELANIi zgtll 15 - 18. vi linns på plats'

Första hjälpen - Barnolycksfall (steg 2) rhneras under vårterminen.

Kom gärna rnäd O^nst.rål: kurskvåill .t. aug. MOjlighet§nns t ex att göra hela kursen en

söndag em. Lärare: Gun-Britt LÖfroos intensiwårdsavdelningen Sundsvalls sjukhus'

Ring: Lillian 83015

BlomsterfOndelll Minnes- och hyllningsadresser i hela Sverige. Pengarna går till vår

besöksverksamhet och katastroftrjalpen. Ring: Britt-Mari Nordin 82232 Pg: 569655-4

Kontakta någon av ovannämnda om Du vill stödja vår verksamhet'

^ *HI]MANITET*OPARTISKHET*NEUTRALITET*SJÅLVSTÄNDIGHET,'.
8 * FRIVILLIGI{ET * ENmr * UNivERSIALITET *
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BREDSJÖN - SLÅTTMOI\S BYALAG

Här kommer en enkel sammanfattning över aktiviteter under 1998.

Året inleddes med fiirberedelserna tilt Skidtevtingen, Classic ski, där var det mycket

som skulle fiirberedas, iordningställande av parkeringsplatser, planering och inköp,

fiirsäljning och servering.. Tävlingen och dess genomfiirande gick mycket bra och vi
tackar åter alla som ställt upp med sin insats. Och hoppas fiir kommande år att dom är
lika hågade då.

Vid årsmötet i april avtackades Katrin Ås[n som varit ordfiirande sedan starten och

till ny ordfiirande valdes Kent Berg, samt några andra fiirändringar kom till stånd. In-
tern information med namn och telefonnummer lämnas inom byalaget.

I övrigt har vi haft en strandstädardag, där vi städade och röjde upp vid stranden,
grillade korv och hade trevligt.
Nya bryggor har satts ut, samt bord och bänkar vid stugan vid sjön.

I september kallade vi till surströmming för hels byn, som det visade sig att Håkan

och Stefan Andersson bjöd på, och det Tackar vi alla fiir.

Vi fortsätter med nya friska tag och hoppas på bred uppslutning även i fortsättningen

kring våra möten och aktiviteter.

Sfyrelsen

Ås. LAGFORS BYALAG

positiva händelser i sommar trots allt regn. Bagarstugan vid dammen har fått ett stort

lyft, och ett delmål är nått. Alla ruttna stockar är bytta och taket är på. H U R R A
!!!!!
En stor ära titl det trogna gäng karlar som jobbat med detta. Vi kvinnor har mest stått

vid vägkanten son tittat på. Men vi hoppas göra mer nytta vid nästa etapp. Golv ska

läggas och panel spikas på väggar och talc På s§relsemötet beslutades att ett möte fiir
atla blir 23 november på Lagfors missionshus. Där får du veta mer om våra nya id6er,

kom och tyclq delge oss dina funderingar och synpunkter.

Rapport *an TffA

MJÄLLÅOATENS BYALAG

Kommer med sina rapporter i fiirsta tidningen



53(/Aff\fEN{
Skinnenstugan
har fått ett lyft i sommar, tack vare frivilliga. Golvet på plats, panel i tak och p

väggar. Muren är putsad och några justeringar är giorda. I allra sista stund innan

sista ösregnet och §lan, kom muraren Håkan med hink och spade och slut fiird
denna viktiga detalj. En annan viktig sak hade ftirberetts innan det var den platta

som spisen skulle stå på, den hade giutits i form. Det jobbet giorde några grabbar

som gick upp titl stugan en dag, hur många det var vågar jag inte uttala mig om.

Tackar alla å fiireningens vägnar. Vad som inte har kunnat utföras i sommar är att

tjära taket, det har som bekant inte varit uppehåll så många dagar i sträck att vir-
ket fått torka, men vi får tro på en bättre vår, när snön smält undan och vårsolen

lyser, då blir det tjärande! Snart kommer snön och skoter och skidfolk är ute, av

erfarenhet från fiirra vintern vet vi att många kommer att besöl<a stugan, fast inte

någonting var riktigt klart, fiirra vintern var flera hundra besökare där, så kom-

mer det även att vi i vinter, §värr har vi inte fått några möbler dit ännu men dom

är beställda så till våren blir det möblemang.

Hoppas att du som gör ett besök tänker på att ta med dina sopor hem ftir allas

trevnad och inte minst fiir din egen, när du komtner på besök niista gång.

Till sist önskat vi i Ljustorps Byutveckling en angenäm utflykt.

Var rädd om mig ->

P.S. Mycket arbete återstår särskilt ute, känner du fiir att hjälpa till någon dag i

vår, så ser vi fram emot det.

Elln,Dahl(,w

Vem gillar vad??
DOMHERRE:
TALGOXEN:
BLÅMES:
ENTITA:
TALLTITA:
cnÖNrrNr:
GULSPARV:
cnÅsp.tnv:
PILFINK:
NörvÄcxa:

hampfrön, solrosfrön, havre.

talg, ost (helst mild), kokos, hamp- och solrosfrön, hasselnötter-

samma som talgoxen.
samma som talgoxen.
samma som talgoxen.
hamp- och solrosfrön.
hampfrön och havre.
hampfrön, bröd, sångfågelfrön och ogräsfrön.
samma som gråsparv.
hamp- och solrosfrön, hasselttötters.

talg och kokos.STÖRRE HACKSPETT:

10
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VÄSSA NÅLEN
Ibland kan symaskinsnålen hli slö. Vässa den

genom att sy med nålen utan tråd genom ett
fint sandpapper.

REN KöKSTLÄKT
När jag rengör köksfläkten sprutar jag lite av-
fettningsmedel, avsett fiir bilar, på gallret och

sköljer sedan med hett vatten. Smuts och fett
fiirsvinner lekande lätt.

SAruA' KÄRLEK
\ /ackrast är det i gryningen när allt
V väcks till liv igen.

Q olen stiger upp i horisonten för att
Dsäga god morgon, här kommer jag med
ljus, värme och kärlek åt alla och envar.

C! måfåglarna tävlar i vem av dom som 
i

Dn". dän ljuvaste skönsången, samtidigt I

som dom äter frukost och gör morgontoa-
letten vid tågelbordet.

lp ådjursmamman puffar lite på sitt barn
ll\där det har sovit tryggt under hennes
vakande ögon, stapplar upp på lite osta-
diga ben för att dia.

lflf ankatten kommer hemsmygande i di-
l[ llfeskanten med en sork i munnen.
Stolt som en vaktsoldat under vaktpara-
den träder han in på gården med den lilla

I
I

röda stugan, för att visa hur duktig han va- |

rit. 
i

l[\imman har börjat rulla in sitt ljusa 
i

nJ Auntäcke i från den lilla skogstjärnen 
I

för att bereda plats år skogens konung,
när han kommer i sitt majestäts prakt med
krona likt två stora skovlar, för att dricka.
lI) arnen blir väckta, lite trötta och mor-
JDgon"ura en liten stund, men när sko-
lan startar för dagen är väckningens be-
kymmer över och leken, skratten samt
stojet tar vid.
lfgryningens timma tar kärleken vid och i

Itkartekens timma bjuder gryningen till-
baka med ett sällan skådat skådespel.

låt oss få uppleva gryningen tillsam-
mans min kära.

Cfrrister 3lärdn

B4i;1yi*-1y"rt*t:t-t;x::t:rlt:y"r!!J{§§J/N!)r/lJ*)g)tF/r}iif

€tt* r*, ll

Juffian[ta yå hemmayfan

Skyltsöttdag 29lll
har vi öppet

12- L7

Vi bjuder på glögg och pepparkakor

)d( Paketen får ni inslagnaw NYHEMKOMMET!
Mockakängor och stövlar från 480:-

ofitffi§
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Köpmangaffiax: sto? Bo *

Förena nytta med nöje, några mörka
höst och vinter kvällar.

* fiirbered nästa sommar och semester,
läs spanska, fortsättning i Söråker med

Luz Näsström
. siitt fiirg på tillvaron, måla akvarell med

Kristina Wallin Timrå
. slöjda dina egna julklappar!

Träsnideri med Ulf Palo
* underhåll dig själv och andra, Iär dig

spela gitarr med Henrik Flyman i Timrå
* vi har också en grupp på gång i släkt-

forskning i Bergeforsen

Orn något av detta är intressant ftir
Dig så ring Oss

Elsic Dahl
Ingrid Eriksson

58 04 66
58 l1 25

Fax 57 25 43
även vårt övriga kursutbud gäller



TammÄ @ LusaaÄsrtrmo AB
?OD J'11.C. och

Eorr Nyrr AR"
önskar personalen

Timrå Glas
byter din ruta

snabbt - billigt - säkert

EN SPRUCKEI{ VINDRUTA
ÄNEN FARLIGVINDRUTA

ffi
För din egen säkerhet anlita

A.KTORISERAD BILGLASMÄSTERI

TerminolvÖgen 6, 861 36 TimrÖ

Tel 06G57 6494,-57 6420 , O1G254 4325

Hö gt virkesPris!
Vi b eb öu er köp a rotp o ster, auu erkni'ngsupp drag

satnt leueransuirke! Ta kontakt med"'

VirkesköPare
Lars Stefansson, Sundsvall "" """""""" '060-1I34 68

070-319 34 68

0690-610 22

o7a-378 98 27

0691-103 52
Thord Hedman, StÖde

SCA FOREST AND TIMBER AB

MedelPads skogsf örvaltnin g

85'1 88 Sundsvall
Tel 060-19 30 00

Fax 060-19 34 40

- Hur lång semester har du?

- Två månader.
- Hur kan det vara möjligt?
- Jo, ftirst har jag en och

sedan har chefen en....-
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Efter skolresan skulle det skri-
vas upPsat§ om re§an-

Lille Olle skrev:
- Vi åkte buss till Värnamo.
Där köpte jag en sockerbricka

som jag drack ur- Sedan rninns

ag inte mer.



JA6 KöPTE DEN BILLIÖT'
NU ÄR, DEN 5NART KLAR

ATT SE6LA }1ED IEEN !
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LJUSTORPS HÄSTTÖNEI{rNG@

IIär i Ljustorp finns det måssor av hästintresserade
barn- och ungdomar, det borde vi ta vara på.

Skulle ni vara intresserad av att göra nåt fiirutom att
rida? T.ex köra, ha teori, lära och läsa om speciella de-

lar inom HÄST?
Fundera och skriv ner dina id6er och önskelttål, liinlna
det eller ring till nån av oss. Kanske kan vi fixa efter
ERA önskemål.

Anneli Engman 820 95

Marianne Persson 823 23

Körskoleläraren till eleven:
- Vilket däck belastas minst om
man gör en högersväng?
Eleven:
- Reservhjulet!

Läkaren till patienten:
Ni måste promenera minst en

timme om dagetr fiir att hålla er i
form.
- Ska det vart löre eller efter jag
bär ut posten?

Har M inget roligt att bidra
med???

En rolig historia ur verkiiga livet
kanske eller niit ni hört bara.

AKTA TUMMEN
En fingerborg är ett bra skydd fiir tummen när nrln ånvänder rivjärnet.

ENKELT OCII GOTT
ättegod glass till barnen får man genom att vispa vatten och snabbkrärnspulver till en

tjockllytande massa och häller den i istådan. Låt den frysa några timmar.

EGEN KOKBOK
ner recepten på barnens favoriträtter och bröd som du giort under åren. Det blir en

bra receptbok som det kan vara roligt f?ir dem ått få när de flyttar henrifrån.
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