GUNNARSKOGS BYGDELAGS TIDNING
FÖR ALLA MED KÄNSLA FÖR BYGDEN

Pris: 35:- NR 1:2015

Reportage från Skogsskolan Södra Viken i Sunne. Jörgen Nilsson, Bortan Gunnarskog i simulatorn. Se sidan 14

Vårnummer
Vinternummer

Ordförarn har ordet
Vintern börjar släppa sitt
grepp om Gunnarskog,
känns att våren är på väg!
Bygdelagets arbete rullar på,
inget revolutionerande sedan
förra numret. Funderingar
runt framtiden har tagit upp
en hel del av vår tid i
styrelsen på sistone, hur gör
vi för att få med alla
intressenter? Känns som vi måste bli bättre på
detta med långtidsaspekt på det vi gör ....
Speciellt vill vi ha med våra politiker mer, en
fördjupad diskussion och ett regelbundet
arbetssätt, vi tycker att idén med ett
Landsbygdsråd borde provas!
I den traditionella verksamheten i
Gunnarskog så har vi startat upp arbetet med
den 20:e Gûnnerskemarten, Team Treske har
haft rallytävling, pingis, fotboll och innebandy
pågår parallellt med GIK och BIK och skidspår
har faktiskt funnits i ganska god tillgång för de
som motionerar. Järvenskolan jobbar på och
från och med detta nummer kommer de berätta
lite om vad som händer varje Gûnnerskenytt.
Hembygdsföreningens program börjar ta form,
ja det mesta är sig likt.
Lite nytt finns dock! Bortans IK har satsat
och fått till möjligheter för de som gillar
styrketräning, det finns nu ett hyfsat gym i
Tväruds Gy-sal om man inte vill jaga en boll,
köra hårt i skidspåret eller springa mycket.
Bygdelaget har stöttat detta med bidrag från
Gunnarskogsfonden, detta är ett initiativ som
breddar aktivitetsmöjligheterna i Gunnarskog,
det gillar vi! En loppis kommer också att köras
på prov om intresse finns i Larstomtaparken i
juli, 20-22/7.
Bygdelagets styrelse önskar er alla en
trevlig vår!
Ronny Olsson
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Evenemang m.m.
CAFÉ - ANTIKT
LARSTOMTA
ÖPPET Vår & sommartid
fr o m 15/3
MÅNDAG – FREDAG
10.00 – 17.00

Välkomna till Gunnarskogs
hembygdsgård 2015
Valborgsmässofirande
Gûnnerskemârten
Friluftsgudtjänst i
Lafallhöjden

30 april
30 maj
14 juni kl. 11

Hembygdsföreningen

HARVÄGEN 1 GUNNARSKOG
Tfn: 0570-32616
Kondoleanser
Kondoleanser kan beställas genom
Gunnarskogs bygdelag. Ring Ronny Olsson,
tfn 0570-322 28. Bg 471-5405
Överskottet går till Gunnarskogsfonden.
Redaktionen

BIKs tipspromenader 2015
19/4
26/4
3/5
10/5
17/5

Bergatorp med start hos Lena & Patrik
Bortan med start vid Bygdegården
Treskog med start hos Yvonne & Håkan
Allstakan med start vid Kolstadvallen
Tvärud med start vid Gymnastiksalen
(Obs! Dragning på BIK’s vårlotteri)
Start sker mellan kl. 11-12
Kaffe, saft och fika finns på plats!

För dem som inte vill/kan gå finns tipspärmen.
Alla är hjärtligt välkomna!
Bortans IK

– Service med garanti–
TV, stereo o hemelektronik
parabol o antenn
Lars-Erik Persson
Fallängsvägen 39
67151 Arvika
Tfn. 0570-71 14 70
Mobil: 070-650 99 29

Loppis och vårbasar på Feja den 21/3 10-16.
Med vänlig hälsning/Helena och Catrin
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Glimtar från Järvens lågstadium och Fritids
Varje läsår har vi ett gemensamt tema
som vi jobbar med på olika sätt. I slutet
av vårterminen bjuder vi in till en
Vårfest där vi redovisar vårt arbete för
släkt och vänner.
Årets tema ”Vänskap” valde vi med
utgångspunkt från Järvenskolans plan mot
diskriminering och kränkande behandling. Där
står att ”vår vision är att arbeta målinriktat för att
främja, förebygga och förhindra diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling.”
”Vad det är bra att jag har dig! Vad det är bra att
du har mig! Vad det är bra att vi har oss!”
Basen för vårt temaarbete är vårt
”faddersystem”, där åk 2 är faddrar till
förskoleklassen och åk 3 är faddrar till åk 1.
Hittills har vi arbetat med temat på lite olika vis,
dels varje klass för sig, dels i faddergrupper. Vi
har bl a gjort vänskapshalsband, vänskapspussel,
vänskapsdikter och kompisaffischer.
På musiken har eleverna komponerat en egen
Vänskapslåt och som julpyssel gjorde vi tavlor
med Tomtekompisar.
På Fritids kommer eleverna att tillverka
armband med texten Happy Kids. Dessa ska vi
sen sälja på Vårfesten för en liten peng och
pengarna skall vi skänka till SOS barnbyar.
I åk 3 jobbar man med arbetsområdet
Forntiden och här är några bilder från
Stenåldersbyn som eleverna har tillverkat.

Stenåldersbyn

Text och foto: Inskickat av Carin Gannholt

Vassvikens Motorservice
Service o rep av allehanda småmaskiner
som motorsågar, gräsklippare,
utombordare etc. Även försäljning av
nya maskiner och tillbehör.

Så här kunde köket se ut på stenåldern. Maten
förvarades i sten- och lerkärl.
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Slipning av motorsågkedjor o svärd.
För er som inte har möjlighet att komma
med era maskiner så kan jag hämta upp
mot en avgift.
Ring Stefan
0570-33126 070-2415602

Festligt på Larstomta
Bygdelaget avslutade 20-årsjubilerandet
med en festlighet på Larstomta med
särskilt inbjudna gäster i slutet av 2014.

Hedersgästerna var ledamöter ur den första
styrelsen för 20 år sedan och Kerstin Seleskog. I
festligheterna deltog även representanter för fem
olika föreningar i bygden som bedriver barn- och
ungdomsverksamhet på ideell basis. Bygdelagets
nuvarande styrelse, som genom ordföranden
Ronny Olsson hade arrangerat det hela, var
också på plats.

Hedersgästerna, eller ”grundarna” som de
kallas, delgav var och en minnesbilder från
föreningens 20-åriga historia. Maja Olsson är
den av grundarna som fortfarande är aktiv i
bygdelagets styrelse. Kerstin Seleskog kallad
”The founding mother” berättade hur det hela
startade som ett projekt med eleverna på
Järvenskolan, ”Gunnarskog – framtidsbygd.”

Gunnarskogsfondens stipendium
Bygdelagets styrelse har velat uppmärksamma
20-årsjubiléet genom att via Gunnarskogsfonden
avsätta 20 000 kr till stipendier för värdefullt
idéellt arbete i bygden. Som stipendiater utsågs
fem ideella föreningar (se bild och bildtext), som
fick 4 000 kr vardera för sitt arbete bland barn
och ungdomar i bygden.
Det är en stor ära för bygdelagets styrelse att
få vara med och stödja en sådan god sak genom
Gunnarskogsfonden.
Stöd gärna Gunnarskogsfonden genom Ditt
bidrag på Bankgiro 471-5405.
Det bedrivs ett mycket omfattande ideellt
arbete bland barn- och ungdomar i bygden. Här
gör ledarna ett mycket gott arbete. Stor heder åt
dem och stor respekt för deras uthålliga insatser.

Främre raden fr v: Kerstin Seleskog, Maj Berglund,
Gunnar Lidberg och Alf Danielsson. Bakre raden:
Maja Olsson och Rolf Nordling

Text och foto: Willy Ekmark/Märta-Lisa
Magnusson
På bilden nedan radar stipendiaterna upp sig.
Främre raden från vänster: Knöppelåsens
Ryttarförening, Equmenia Gunnarskog, Team Treske.
Bakre raden: BIK och GIK
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Rävjakt i Stommen
Den 7 februari bjöd Stommens jaktlag på
rävjakt. Det har blivit ett återkommande
fenomen varje år där intilliggande jaktlag
och bekanta bjuds in för att gemensamt jaga
räv. Kafferasterna och dess samtalsämnen
sätter lika mycket färg på dagen, som
färgbanden i mössorna.
En skara på tjugo personer slöt vid åttatiden upp i
Timmeråsen, där vi välkomnades av en eldstad
och en munter stämning. Oavsett jaktlycka skulle
det bli en trevlig dag i skogen och en chans att
träffa bekanta som man bara ser vid dessa
Deltagare i rävjakten Fr v Karl Olofsson, Marcus
tillfällen.
Amundsen, Christian Andersson
Speciellt inbjudna gäster varje gång är Christian
Andersson och Karl Olofsson vilka vi aldrig
skulle klara oss utan i dessa sammanhang. De
båda jägarna är att anse som proffs och deras
hundar lika så, även om jag tror att Karl ibland
når längre in i gryten än sin terrier och inte allt för
sällan håller jämna steg med stövaren i löpan.
Solsken, regn, blåst och snö - ja dagen bjöd på
Landsbygdsföretagare i samverkan
växlande förhållanden och belöningen för mödan
Vi
utför
Byggarbeten, anläggningsarbeten,
var korv och bröd och aldrig smakar det väl så
målning, skogsarbeten, flyttning,
gott som i skogen.
gräsröjning.
Hjälte för dagen blev Marcus Amundsen som tog
Vi
har
traktorer,
grävare mm.
chansen på en räv och gjorde oss alla nöjda när
Farmartjänst gör tjänst i stort som smått.
han ledigt på radion ropade att vi lyckats med
Behöver du hjälp – ring Farmartjänst!
vårt uppsåt och fällt en räv.
Ett stort tack till er som var med och till er andra
Per-Axel Adolfsson
77 01 06
som visar hänsyn när våra fyrbenta vänner
Rolf
Nordling
325 45
springer över trafikerade vägar.
Anders Bäcklin
342 49
Vi kommer att jaga igen den 1 mars och hoppas
Bo Ericson
070 308 2950
att det blir lika lyckat.
Text och foto: Anders Bergfjord

Thybergs
Årbotten TEL. 320 43

VÄLKOMMEN
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Öppettider:
Måndag - fredag
Lördag:
Söndag

9–19
9–15
12-15

Notiser m.m.
Folkmängd och förändring under 2014 .
Gunnarskogs befolkning hade minskat med 29
personer till totalt 1985 personer vid årsskiftet.
Födelseunderskottet var 13 personer medan
flyttningsnettot blev minus 16 personer. Men det
är ändå bra fart på barnafödandet i socknen med
19 barn födda under året. Vi toppar statistiken i
kommundelarna utanför stan.
Arvika kommun hade minskat med 46
personer vid årsskiftet.
Redaktionen

Gunnarskogfonden
Fondens behållning är 112 861 kr den 11 februari
2015.
Sedan senaste redovisningen i förra numret av
tidningen har följande hänt.
De fem idella barn- och ungdomsföreningarna i
socknen har till Julen 2014 fått en gåva till sin
verksamhet om 4 000 kr var, sammantaget
20 000 kr ur fonden. Likaså har BIK vid
Bygdelagets första sammanträde i år, efter
ansökan erhållit ett bidrag ur fonden till
delfinansiering av en styrketräningslokal med
9 644 kr.
• Återbetalning av lån
• Privata gåvor
• Kondoleanser
• Ökning fondplacering
• Rättelse

3000 kr
680 kr
450 kr
1241 kr
254 kr

Vill du skicka in en gåva är du välkommen att
sätta in beloppet på BG 471-5405 (Swedbank)
Styrelsen
– Service med garanti–
TV, stereo o hemelektronik
parabol o antenn
Lars-Erik Persson, Fallängsvägen 39
67151 Arvika
Tfn. 0570-71 14 70
Mobil: 070-650 99 29

Reparerar alla bilmärken, traktorer och släpkärror.
Utför service, kamremsbyte, läser och släcker felkoder.
Jag finns i Lilla Årbotten, Dammlyckan. Skyltat från Bygdegården i Årbotten.
Nya som gamla kunder hälsas välkomna.
Lars-Erik, Arvika Bilverkstad
Tfn. 070 632 07 50
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Belönad ungdomsverksamhet
:

En av de fem föreningar som strax före jul
fick en gåva på 4000 kronor från
Gunnarskogsfonden var Equmenia
Gunnarskog. Liksom de övriga
gåvomottagarna arbetar Equmenia ideellt.

Intill för cirka ett år sedan hette Equmenia
SMU Gunnarskog (Svenska Missionsförbundets
Ungdom). GN skrev om namnbytet i en artikel i
nr. 3. 2014.
En onsdagskväll i början av februari besökte
GN Årbottens Missionshus, där Equmenia driver
en väsentlig del av sin ungdomsverksamhet. Det
är här Gunnarskogs scouter samlas till olika
aktiviteter under höst- och vårterminerna. De
yngsta, motsvarande årskurs 1-6, samlas varje
onsdag. De lite äldre, från årskurs 7 och uppåt,
varannan måndag. GN besökte också
Missionskyrkan i Tvärud. Det var en fredagkväll.
Då hade Equmenia, som man brukar, ordnat
Fredax trivsel för ungdomar i åldern 13 år och
uppåt. Equmenia har också ungdomsverksamhet i
Bortans Missionshus. Där samlas juniorerna
(fr.o.m klass 3) till aktiviteter varannan onsdag.
Allt i allt deltar cirka 60 ungdomar i Equmenias
aktiviteter för scouter, juniorer och tonåringar.
I Årbottens Missionshus togs GN emot av
Lena Angleborg, kårchef och samordnare av
Equmenias scoutverksamhet. Scouterna är
organiserade i patruller och dem finns det hela sex
stycken av. Varje patrull har en eller flera vuxna

Viltspårarna bakar ”stompabröd”
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Lena Angleborg, kårchef

ledare. Det är sammanlagt 14 ledare. En del av
dessa följer med patrullerna på läger och/eller
förbereder dem praktiskt inför lägervistelsen.
Scoutpatrullen Älgtjurarna, som består av barn
födda 2002, leds av Elin Olsson och Anders
Barth; scoutpatrullen Viltspårarna (födda 2003)
leds av Lena Angleborg; Smurfarna (födda
2004) leds av Putte Ålander och Alexander
Gannholt; Ekorren (2005) leds av Ann-Sofie
Sällström och Eddy Alexandersson; Aporna
(2006) av Tina Olsson, Solveig Algesten och
Annika Strandberg; Rävarna, de yngsta (födda
2007), leds av Linda Hådén och Marianne
Jaspers.
När scoutpatrullerna samlas i Årbottens
Missionshus fördelar de sig på olika rum och
ägnar sig åt aktiviteter de själva valt. GN hälsade
på hos fyra patruller. Viltspårarna, som höll till i
köket, bakade ”stompabröd”. De brukar också
sjunga, spela brännboll, leta efter spår, göra upp
eld och grilla korv. Älgtjurarna hade just
planlagt vårens aktiviteter, fikat och tänkte spela
ett spel. Smurfarna, som också hade planlagt
kommande aktiviteter var i färd med att göra
fruktsallad och vispade grädde. Smurfarna
sjöng en rocklåt för GN och Putte Ålander
ackompanjerade på gitarr. Aporna satt på golvet
och gjorde knep och knåp.

Syftet med Fredax-kvällarna i Tväruds
Missionskyrka är att ”ge ungdomarna en plats där
de får vara sig själva, utan någon som styr, där de
bara får vara tillsammans och känna gemenskap.
Vi är inte föräldrar, vi är inte skolan”. Så säger
Ann -Christin Årlen, som tillsammans med Ulla
Cajdert, Eddy Alexandersson, Tore Sylvén och
P-O Ålander håller i Fredax. Aktiviteten startade
för 10 år sen och Ann-Christin, Ulla och P-O har
varit med från början, varenda fredag. De ca. 40
ungdomar GN träffade på Fredax verkade
stortrivas. -Vi får träffa kompisar och umgås, fika
tillsammans och prata, sa några av de som GN
pratade med. -Vi är skolkamrater, men det är
ändå lite skillnad från i skolan. Här umgås vi utan
att tänka på om det är 7or, 8or eller 9or. Ledarna
här är också mera kompisar än lärare.
-Vi har inget fast program, ungdomarna får
själva planlägga, säger Ann Christin, Ulla och PO. Det enda stående inslaget är en kortare andakt,
där ungdomarna får höra tankeväckande ord om
mycket tacksamma för Märtas insats, säger
ett allvarligt ämne. Den kväll GN var på besök
läste P-O Ålander en berättelse om en pojke som Ann-Christin, Ulla och P-O.
misstänkts för narkotikabrott och hur hans familj
Fler reportage om belönade föreningar i
upplevde detta. Efter andakten var det fika. Alla
rusade ut till kafeterian, där det serverades dricka kommande nummer av G-Nytt.
och Märta Nilssons hembakade frallor. Märta har
bakat frallor till Fredax varenda vecka i 10 år. De Text: Märta-Lisa Magnusson
är oerhört populära bland ungdomarna och vi är
Foto: Willy Ekmark

Per-Olof Ålander i berättartagen.
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Vårkryss 2015
Vågrätt

Lodrätt

1. Brukte di kalle ôss i denne sockna för.
13. Gjorde väl Richard ett när han skrev . ”Jag
minns min gröna dal” mm.
14. Sela, sadla och ge dig iväg!
15. Fin festklänning.
16. Änglastaden ” där over.”
17. Är väl kloka som ser bra??!!
19. Framställde ett ljud.
20. Kan vara förlorad. Pressfel.
21. Torsdagar kan innebära ett sådant.
23. Gunnar Viktorsson
24. Gränsmarkering med stenar.
26. Lätt morrning
27. Som en ny spik.
29. Kapad.
30. Gör både mat och elever.
32. Förenklad form av esperanto.
33. Böjlig linjal.
34. Reningsverk inombords.
35. Bor kanske i Belgrad.
37. Finns för både häst och barn.
39. Bättre än att ta.
40. Visar gott sätt i umgänge.
42. Iakttar.
43. Arvika Nyheter.
44. Är väl den som bara arbetar i mörker.
47. Di bor västom ôss sôm va kalla så.

1. Brukte di kalles sôm va västom
Glafsfjorn.
2. Ä fell skogen i Värmland numera
3. Är han som bor väster om Kölen.
4. Tunna sådana är inte att lita på.
5. Svordomsgyttja. Kan han heta.
6. Rolf Svensson.
7. Vägrade att ta emot Nobelpriset.
8. Kan den som bor i Balkan vara.
9. Förekommer i havet och kassan.
10. Nils Eriksson.
11. Ä felle den sôm jämt sjukle
lägger sä i dä som han inte skulle.
12. Är väl publik nedom scenen ibland.
18. Svarar kanske fräckt.
19. Kan vara både bra och illa att ligga i.
22. Lineär.
25. Har vått omkring sig.
28. Fotografera.
30. Börjat.
31. Ett par.
36. Gör arga hundar ibland.
38. Konstnärligt utformad uppsats.
41. Ser tandläkare rätt ofta.
45. Kan ses på lottsedel.
46. Västgötaväl.

Allt från grund till tak

Mangskogs Bygg och
markprodukter AB
Tfn: 0570-910 11
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