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Funderar du på nya glasögon?
Välkommen till Anderssons optik i Insjön

Vårt utbud av glasögonbågar är varierat
och stort, med över
700 bågar i butiken.
När du kommer till butiken möter du:

Jonas Näs, Djurås (Leg optiker),
Jonas Danielsson, Mora (verkstad),
Veronica Norrby, Mora (Leg optiker),
Ulrica Skantz, Djura (optikerassistent).

Boka tid för synundersökning på

klarsynt.se eller 0247-40121

• Grus av alla sorter
• Sorterad matjord
• Transporter

Transport & grävtjänster

Vi har rätt material för dina projekt!
Sevab AB • Industrivägen, Dala-Järna • 0281-717 33

Frälsningsarmén

Lör 6/5
16.00 Friluftsmöte med Söderkårens
		
musikkår, Stockholm, vid 		
		
Frälsningsarmén/Medborgar-		
		huset.
Sön 7/5 11.00 Gemensam gudstjänst i
		Myrbackakyrkan.
Ons 10/5 11.00 Musiklekis.
14.00 After school.
17.00 Mätt och förlåten 		Familjemiddag.

Välkommen!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Nås Missionshus
Onsdag kl 13.30 - 16.00 Öppet Hus/CofféHouse.
Fredag kl. 14.00-16.00 Barnaktiviteter.
Måndag kl. 18 Handarbetskväll.
Tisdag kl. 19 Möten som berör, samtal
leds av Jenny Uhr.
Välkomna!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Västerdalarnas Friförsamling

Fred 5/5 18.00
			
Sönd 7/5 11.00
			
			
			

FREDAX. Frisbeegolf på
Kämpudden.
Gemensam gudstjänst i
Myrbackakyrkan. Åke
Johansson, barnsamling,
”Källargudstjänst på vinden”.
Kyrkkaffe.
Tisd 9/5 19.00 Bön. OBS tiden!
Varmt välkommen till Myrbackakyrkan!

Källartorpskyrkan

On 3/5
17.00
Fr 5/5
09.30
Lö 6/5
19.00
				
Sö 7/5
11.00
Må 8/5
09.00

Alla Varmt
Välkomna!

Änglabus.
Musikul.
Församlingsmöte med församlingsutveckling.
Se VDF.
Bön.

Gunnar Lindholm
öppnar våra ögon då väggar och arkitektur
i kyrkorummet talar.

VANSBRO BIO

Sleepless

SverigePremiär!
Medborgarhuset
Boka biljett på: bjornbio.se Actionthriller
Sö 7 maj 18.30
Program 6–7 maj

Fast & Furious 8

Kommande film

Actionthriller, Vin Diesel King Arthur: Legend
Lö 6 maj 19.00
15 år of the Sword 12 maj

Nås kyrka
torsdagen den 11 maj 2017 kl. 19.00.

Alla intresserade varmt välkomna!

Räkna med fika!

Motorsåg

Husqvarna från 1990:-

Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan
Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Bli Barnsupporter och
ge 100 kr i månaden.
barncancerfonden.se

En travtränares vardag

Följ med oss på en intressant utflykt till Team Westholm
för att få se den fina anläggningen utanför Sala.
Vi åker 16/5 kl 7:30 från Vansbro. Alla hjärtligt välkomna,
även icke medlemmar i SPF Fyrklövern.
Anmäl intresse snarast till Arne tel.070-393 60 30 eller BengtOlof tel. 070-990 04 04

GÖR SOM ANDRA

SKOGSÄGARE
Kontakta oss för
Fastighetsförmedling
Generationsskifte
Skogsbruksplaner

Värdering
Ekonomi
Juridik

Malung/Dala-Järna
tel. 0280-59 37 83
lrfkonsult.se

Månadsmöte 17/5 hos Pepe, Synsam besöker oss

Ska vi vara rädda för Ryssland?
Årg 64

Vansbrobladet/Järna-Nytt

Utkommer varje helgfri onsdag med en upplaga på ca 5.000 ex.
Eftertryck förbjudes. För insänt, ej best. material ansvaras ej.
Tidningens ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden.
För skada pga uteblivet eller felaktigt införande ansvaras ej.

Ansv. utg. Nils Gudmunds

Expeditionstid:
Fre 8-16 och Mån 8-16.
Tel: 0281-719 88 Fax: 0281-718 85
e-mail: vansbrobladet@telia.com

webb: www.vansbrobladet.se

Om korrektur önskas lämnas manuskripten senast fredag kl. 12.00!

En av Sveriges främsta
Rysslandskännare, förre diplomaten

Sven Hirdman

föreläser om Ryssland under Putin

Hulåns ordenshus torsdag 4 maj. kl.19.00

Inträde 50 kr. Fika ingår

UTHYRES

2 rum o kök, 51m²
Järnvägsgatan, Vansbro

Ring. 0761-099292

Kostföreläsning

med Tomas Bylon
Pelarsalen 12 maj kl. 18.00
Arr: Vansbro Ryttarsällskap

INSTALLERAT-OCH-KLART!
BEULCO INSTALLATIONSSATS

0281-71733
TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER
Grus & Matjord

TE RÖJ & PLÅT AB
Bygg, Plåt, Tak mm.
Gratis offerter

Vattenmätarkoppel
inkl. backventil.

Fredag den 5 maj har vi
personalkonferens. Kontor och
kundservice håller stängt.

Installerat-och-klart-pris!*

2 995:-

Kontoret stängt 5 maj

*IOK priser gäller om ROT-avdrag medges.
Se generella villkor på www.bad-varme.se

Ord. installerat-och-klart -pris 3820:Följ oss på Facebook för senaste nytt

Återvinningscentralerna har
öppet som vanligt.
Ej brådskande ärenden kan skickas till
info@dvaab.se.

Malung | Installationsgruppen | Källvägen 15 | Tel: 0280-130 75
Malung
Sälen
Sälen | Installationsgruppen | Sälenvägen 15 | Tel: 0280-207 75

Vid akuta VA-ärenden då kontoret
är stängt ring 023-133 08.

076-277 41 15, teroj.se
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♪ Allt inom bilvård
♪ Stenskottslagning
♪ Matt o Möbeltvätt

Vi förbättrar din dag!

Funktionärsträff!

020-200 210 www.dalavattenavfall.se

Tisdag den 9 maj kl. 18.30 på Flottaren.
Klubbrepresentanter/funktionsansvariga inbjudes
till planeringsträff inför årets Vansbrosimning.

All ev. uppvaktning undanbedes på födelsedagen

Bronco

Dala-Järna 0281-211 20

Ålandsresa med Fixarns Buss
23-24 maj Sist
a an

Åk två betala för en 695:Anmälan: Birgitta 073-0270513
Hillevi 0281-13098

KTJÄNST
Då har du hittat rätt!
Behöver
du nya däck?
har du hittat
rätt!
Behöver
duDånya
däck?

Jag erbjuder dig full däckservice med nya däck,
omläggning och balansering! Och till ett bra pris dessutom!
Ring
eller
för jag digSkiftning
Har
du redan
köpt mejla
egna däck hjälper
gärna att montera och balansera!
F-skattsedel
finns! Öppet både kvällar och helger!
mer information!

har du hittat rätt!

150:-

eller mejla för mer information!
Peter
Johansson, 0730 312682
ce med nya Ring
däck,
Peter Johansson, 0730312682, nasdacktjanst@gmail.com
nasdacktjanst@gmail.com
Och till ett bra pris dessutom!
jälper jag dig gärna att montera och balansera!
kvällar och helger!

Erbjudande!

mäln
in
16 ma gsdag
j

All uppvaktning undanbedes
Bortrest
J.Brant

NÅS DÄCKTJÄNST

Är det slut med respekt och hänsyn?
Vet ni föräldrar vad era barn gör om dagarna?
Gäller både skoltid och ledig tid!

Erbjudande!
Däckskiftning
150:-

till de
flesta fordon
0281-20220

Anna-Lenas Delikatesser AB
vansbrosimningen.se

köper du hos

Däck

FISKBILEN

Hjärtligt välkomna!

Tel. 070-6560396

reservdelar
och tillbehör

Bilreparationer, däck
och fordonsdiagnostik

Kommer fredagen den 5 maj att stå vid:
Tempo i Björbo, kl 11.00-12.00
Gulfmacken i Nås, kl 12.30-13.30
Hemköp i Dala-Järna, kl 14.00-14.30
Kroons torg i Vansbro, kl 15.00-16.30
Mobil 070-685 53 51
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T.o.m augusti
Träolja 45% 3L Traditionell
färglös o
gyllenbrun RÖDFÄRG
10L
med linolja

189:-

Tvätthink

NU!
99:-

Ord.pris 300:-

Öppettider:
Vard 08.00 - 17.30
Lörd 10.00 - 13.00
www.adbildelar.se
0281 - 104 60
Bussgodsombud i Vansbro

Provkör NYA Ford

189:- Transit
Connect

Öppet Vardagar 7.30-17.00

Uppsälje-Rutåns Samfällighetsförening
kallar till årsmöte
Söndagen den 14 maj kl. 15.00 i Bystugan Uppsälje
Ärenden enligt stadgarna / Styrelsen

Dala-Järna 0281-211 20

Spelning på restaurang

VECKANS RADANNONSER
Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Distrikt Dalarna 0707-52 06 14

Torsdagen den 4/5

kommer vi till
ICA i Vansbro,
kl 11.00-18.00

Vi utbildar inom:
• Arbete på väg • Fallskydd
• Terränghjuling • Grävmaskin
• Hjullastare
• Truck
• Liftutbildning • Travers
• Fordonsmonterad kran
• Teleskoplastare
• ESA-14/ESA-röj/EBR

Kontakta oss för mer info!
0281- 200 50 • info@samu.se
www.samu.se

6 maj kl. 21.00-01.00
Inträde 100:inkl. 1 öl, 1 cider
eller 1 glas vin.
18 år.
Vecka 19 & 20 håller vi restaurangen
STÄNGD p.g.a renovering. Välkomna åter!

Kom och hjälp oss räfsa på
hembygdsgården i Dala-Järna.

Den 8 och 10 maj

från kl. 17.00
Medtag räfsa.
Vi bjuder på kaffe och korv.
Hjärtligt välkomna! Järna hembygdsförening

Favorit i repris!

Bakluckeloppis vid Bumerangen i Vansbro
Lördagen den 6 maj kl.10-14
Anmäl ditt deltagande till Bumerangen
Tfn. 0281-75243 eller via facebook.
Ingen avgift!

VÄLKOMNA!

Torsdag 4 maj

kl 09.00 Järna kyrka Mässa, Torbjörn Axelson.
Kl 14.30 Bergheden Andakt, Sune Ek.

Fredag 5 maj
kl 12.00

Nås kyrka Sopplunch.

Lördag 6 maj
kl 18.00

Järna kyrka Konsert med Söderkåren,
Ludwig Fontanac – sång.

Söndag 7 maj

Säljes: Nya mjärdar
Tfn 070-654 27 37 Äppelbo
Säljes: V70 D3 -11 Buissness
momentum. Pris 110000:- el bud.

Tfn 070-601 25 52

Radannonsera i
Vansbrobladet/Järna-Nytt
För endast 20kr/raden!

TILL SALU

Vansbro kyrka Familjegudstjänst,
Torbjörn Axelson.
     Medtag egen fikakorg.
Familjeverksamhetens avslutning.
kl 16.00 Äppelbo kyrka Gudstjänst med nattvard,
Torbjörn Axelson.
kl 11.00

Tisdag 9 maj
kl 18.00
ge.
kl 18.30

Järna församlingshem KyrkofullmäktiJärna Lillkyrka Veckomässa,
Torbjörn Axelson.

”Utsikten” onsdagar kl 10.30

Församlingsgården, Vansbro.

11-kaffe torsdagar i Församlingshemmet, Järna.

Nyinkommet i Nås

Fritidshus på 3 rum och kök. Varsamt
renoverat. Gäststuga med badrum. Uthus,
jordkällare. Avskiljt läge.
Träffas på kontoret i Dala-Järna. eft. ÖK
Fler fastigheter önskas för försäljning.
Utställning av fastigheter i skyltfönstret,
Swedbank och Handelsbanken Vansbro
och kontoret Dala-Järna
Alla objekt på internet: www.hemnet.se
och www.dalafastigheter.com

FASTIGHETSMÄKLARE
LARS-ÅKE JOHANNESSON

0281-133 68, 213 38, 070-654 54 62
e-post: info@dalafastigheter.com
OMBUD FÖR DALARNAS FÖRSÄKRINGSBOLAG

Sommarjobb
ÅRSMÖTE
Gensen Skramsens samfällighetsförening

Kallar till årsmöte den 17 maj 2017 kl. 19.00
Plats: Församlingshemmet Dala-Järna.
Ärenden enligt stadgarna.

Styrelsen
Bland dam(m)vippor
och göktyt(t)or

Hulåns Ordenshus

lördagen 6/5 kl 18.00

Robin Brorsson

Rösta på Lenas och Östens pöjk Robin Brorsson
som är i final i Talangtävlingen SelfMade!!
Två röster per dag via goselfmade.com samt SMS via
koden 251AD1 till +46 769 44 65 55 (gratis)

Järna kyrkogård

2 veckor under perioden v 25 till v 30,
för skolungdomar födda åren 2000 och 2001.

ÖPPET HUS

FÖR ENTUSIASTBILAR

Upplysningar om arbetet lämnas av
pastorsexpedition, tel 0281-20458.
Ansökningshandlingar sändes till:
Järna med Nås och Äppelbo församling
Strandvägen 1, 780 51 DALA-JÄRNA
senast 23 maj 2017.
Järna med Nås och Äppelbo församling

Göt Holger Anderssons gåva

Ändamål: Järna kyrka och kyrkogårds förskönande

LÖRDAG 6 MAJ
kl. 8.00-13.00

Ingen tidsbeställning

Vansbro
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Koj Karigården och
Hagens Gårdsbutik Äppelbo
Fårskinn, hantverk
i skinn och ull.
Ring för Öppettider
070-6552608 Ingrid
073-0332183 Barbro

hagenshantverk.webs.com
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070-6560396

Vi är ombud för:

Äppelbo

F:a LB skogstjänster

Tar upp/märker upp gamla rågångar
Tel mobil 0706 031645
larsbang2@hotmail.com
Innehar f-skatt, Lars Bång

Patrik Theander Bygg o Inredning
Tfn 22105 Hjärtligt Välkomna!
www.appelbovardshus.se

Äppelbo

Tfn. 070-6823769

symtom, KOL m.m

Transpo
rter
utföres!
Vi har Äppelbo
även
Tak & fasad
– allt inom målning –
Pellets!

ad

Tel 0281-71784

www.vansbrosparkfabrik.se

ng –

070-5598615

♥ Massagebehandlingar
♥ Avslappningsmassage
♥ Laser: Inflammationer,
munherpes, akne
♥ Rehabtejpning-Kinesiologtejpning
♥ Lotorpsmetoden:Astmalika

M. Berglunds Skogsentreprenad

MATTSSON´s
Öppet

månd och torsdag
17.30-19.00

Tfn. 070 6790609

Äppelbo

Tak & fasad
FISKE
Tak & fasad
Äppelbo
– allt inom målning –
– allt inom målning –

Tfn 070-6500976

Äppelbo

Tak & fasad

Äppelbo

– allt inom målning –

Tak & fasad
– allt inom målning –

Äppelbo

Tak & fasad

Äppelbo

– allt inom målning –

Tak & fasad

Äppelbo

Äppelbo

– allt inom målning –

Tak & fasad

Tak & fasad

Äppelbo

– allt inom målning –

– allt inom målning –

Tak & fasad
– allt inom målning –

LANTLIGT BOENDE • tel 070-537 49 21

C KAR
N
SNI
På väg till eller
Äppelbo

Tak & fasad

Äppelbo

Tak & fasad
– allt inom målning –

Äppelbo

Tak & fasad
– allt inom målning –

– allt inom målning –

från Malung-Sälen?
Övernatta i Äppelbo!

Vill eran verksamhet synas här?
Denna annons 1 gång/månad kostar bara

250kr

Friggebod•Lägenheter•Hus
Husvagns och tältplatser
- 10 mil till Sälen -

Kontakta Vansbrobladet för mer info!
Bryggeripubar i maj:
5, 19 och 27 från kl. 18.
Se mer info på hemsidan
www.appelbobryggeri.se

Allt inom golv
och vägg,
kakel och klinkers

•Gräsklippning
•Häckklippning
•Plattläggning

•Beskärning av prydnadsträd och fruktträd mm.

Per-Arne Hallqvist 073-9311214

Äppelbo

Äppelbo

Tak & fasad
– allt inom målning –

Tak & fasad
– allt inom målning –

Äppelbo

Tak & fasad
– allt inom målning –

85

463
Tfn. 0709-1

Äppelbo

Info om sortiment, kurser för enskilda
och grupper, samt öppettider
Ring 070-2855672

Västerdala MC klubb
Varför inte ringa Sveriges
största mäklare?

Inbjuder ALLA MOTORCYKLISTER
till vårens AVROSTNING
En mycket trevlig och lärorik dag
med utbildade MC-instruktörer.

Söndag 7 maj kl.10.00
Flygfältet Dala-Järna
Vansbro | Vansbro
Folketshusvägen 22
Utgångspris 750 000 kr
Rum 4 rum, varav 3-4 sovrum
Boarea 125 kvm + 50 kvm Tomt 5 538 kvm
Visas Sön 7/5 12.00-12.30
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

VÄLKOMNA!
vmck.se

Pistolskytte

PK Pricken har träning på tisdagar kl. 18.00-19.30
vid skjutbanan, Snöå skidstadion.
Lägsta ålder 14 år

Nya och gamla skyttar Välkomna!

Vansbro | Vansbro
Tallvägen 19
Utgångspris 975 000 kr
Rum 4 rum, varav 3-4 sovrum
Boarea 108 kvm + 136 kvm Tomt 991 kvm
Energiklass C
Visas Sön 7/5 13.30-14.00
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

Restauranger
i Vansbro kommun

i samarbete med
SMC Dalarna

Vi välkomnar alla som vill att träffa kaniner, höns, getter
hästar, åka häst och vagn, få sig en tur i raggarbil mm.
Vi bjuder på kaffe/saft och något att äta.
Gården är rullstolsanpassad. Info 072-572 05 90

Brainstorma med Äppelbo hembygdsförening

Med dagens rätt blir du god glad och mätt

0281-103 33

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00
Tor: Kaffefläsk & potatismos.
Ärtsoppa.
Pannkaka, sylt & grädde.
Fre: Nötstek, gräddsås & potatis.
Moussaka med potatis.
Mån:Varmkorv & potatismos.
Skinkfrestelse.
Tis: Fiskgratäng med räkor &
potatis.
Köttfärslimpa, sås & potatis.
Ons: Flygande jakob med ris.
Kalops & potatis.
Saltviksvägen 1, 78050 Vansbro
Öppet:
sön-tor kl. 11-22, fre-lör kl. 11-01

0281-109 55

Tor: Raggmunk med fläsk &
lingon.
Lasagne.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt pot el pommes.
Stekt strömming, potatismos, dillsmör & lingon.
Mån: Fiskgratäng, potatismos &
citron.
Kebabgryta med ris.
Tis: Stekt fläsk med löksås.
Pasta med kycklingsås,
gorgonzola.
Ons: Pulled beef, coleslaw,
pommes & BBQ-sås.
Stekt fiskfilé med vitvinssås.

Husmanskost - Buffé
mån-fre kl 11-14
lör-sön kl 12-15

Menyn finns på www.dalajarnahotell.se

Tel 0281-20698

Norra Allégatan 23
Öppet: Mån: stängt.
		 Tis-Tor & Sön: 11-20
		 Fre-Lör: 11-21
076-918 31 59

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00
Tor: Raggmunk, stekt fläsk &
lingonsylt.
Torskfilégratäng.
Fre: Grekiska köttfärsbiffar, stekt
potatis & tzatziki.
Kaffefläsk med husets potatismos

Vecka 19 & 20 håller vi

restaurangen

STÄNGD
p.g.a renovering!

89:- inkl. sallad,
bröd, dryck och kaffe
0281-100 35

BROGRILLEN
GRILLKÖK & PIZZERIA

Sågvägen 1 Tfn 0281-71354
Sommaröppet varje dag 11-22

Har du tankar och idéer om hur Äppelbo
hembygdsförening borde verka och fungera?
Styrelsen bjuder in till ett öppet möte för alla intresserade,
gammal som ung, medlem eller ej, för att diskutera vad
hembygdsföreningen gör idag och vad den skulle kunna
göra i framtiden.
Vansbro | Vansbro
Tallvägen 6
Utgångspris 575 000 kr
Rum 4 rum, varav 3-4 sovrum
Boarea 101 kvm + 101 kvm Tomt 1 093 kvm
Visas Sön 7/5 14.30-15.00
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

Välkommen till Rågsvedens bystuga söndag den 14 maj
kl: 14:00
Vi bjuder på fika!
PS! Har du idéer men inte möjlighet/lust att komma på mötet?
Maila till hembygdsforeningen@appelbo.net eller ring Erik Gyllenvåg
tel: 070 – 661 28 76.

Dala-Järna Östra Jaktvårdsförening

håller årsmöte torsdagen den 18 maj 2017 i Järna
Församlingshem klockan 19.00.
påminnelse! Glöm inte att skicka in skottlistan.
Varmt välkomna!
Styrelsen

Redan då insåg jag att jag hade
tagit fel beslut
Med lapp runt halsen och tårar som rinner
ned över kinderna, blev de tvungna att
lämna sitt hem och tryggheten. Allt som
de höll kärt var helt plötsligt bara borta,
deras föräldrar, familj och hem. De skulle
bli tvungna att starta om sitt liv, även om
de flesta inte var speciellt gamla.
Det var under andra världskriget som
mellan 70 000 och 80 000 barn skickades från sitt hem i Finland för att överleva kriget efter två bombattacker mot
Helsingfors. De flesta utav barnen kom
till Sverige, men det var även några som
skickades till Danmark, närmare 4000
barn skickades dit. Barnen som kom
till Sverige placerades i hela landet, hos
familjer som hjälpsamt valt att ta emot
dessa. I vissa hem kanske man inte var
riktigt förberedd på att ta emot ett barn
som flytt kriget, speciellt inte när det gällde det psykologiska.
De flesta utav barnen som kom till Sverige var friska, men det fanns även de som
inte var det. Drygt 5000 barn flyttades
över till Sverige p.g.a. sjukdom för att få
vård och behandling vid bl.a. sanatorier,
eftersom att många barn hade bentuberkulos eller annan tuberkulos. En mängd
av barnen var även undernärda.
Ett utav barnen som kom till Sverige under denna tid var Anna Takanens pappa,
Timo.
Jag har träffat Anna som bl.a. berättar
hur hon själv upplevde det hela. Anna
berättar bland annat att det inte var ett
lätt val för hennes farmor, att ta det där
beslutet om att skicka iväg sin son, som
endast skulle fylla 5 år.
- Men efter att min farfar hade stupat i
kriget, så beslöt hon med stöd från sina
vänner för att skicka min pappa till Sverige.
Vet du varför din farmors vänner stöttade
henne till att göra det val hon gjorde?
- De stöttade henne till det valet eftersom
att min pappa hade lunginflammation och
var sjuk. De sa till farmor att, “skicka iväg
Timo så får han hjälp, du kan ju alltid ta
tillbaka honom efter att kriget är slut”.

Fick din farmor tillbaka honom efter kriget?
-Nej, hon lyckades aldrig med det, något
som hon aldrig kom över.
Har du känt av att din pappa var ett
krigsbarn?
- Jag tror att om man är uppväxt med en
förälder som varit med om något så drabbande och traumatiskt, då känner man
det som barn.
Anna berättar att hon förstår sin farmor,
och att hon gjorde det som många mödrar gör även idag. Att om man skickar
iväg sina barn gör man det mot sin vilja
och man gör det för att man tror att barnet får det bättre någon annanstans.
- Jag tror även att hon gjorde det med
kärlek, för att min pappa, i det här fallet
inte skulle dö i lunginflammation. Det var
både praktiskt och fattigt. Och självklart
gjorde hon inte det för att hon ville bli av
med honom. Hon offrade sin egen kärlek
för att han skulle få det bättre.
Annas pappa kom för att han var sjuk och
för att hans mamma hoppades att han
skulle få det bättre någon annanstans.
Ett annat barn som kom till Sverige under
denna tid var Sinikka Ortmark Stymne.
Sinikka kom i februari 1944 och var åtta
år och ville själv komma. Jag har träffat
Sinikka, som berättar lite mer om hur det
var att komma till Sverige som krigsbarn.
Vad var det som gjorde att du själv ville
komma?
- Jag ville komma till Sverige eftersom att
jag trodde att man skulle kunna återvända hem om man inte trivdes, men det
gick inte för sig.
Du som själv var med om resan hit till
Sverige, hur var den?
- På resan hit var tågen fulla av barn
somsprang runt, vissa av dem grät.
Redan då insåg jag att jag hade tagit fel
beslut.
Sinikka berättar att när de passerat gränsen så stannade de på olika ställen och
det kom vuxna människor som tog med
sig barn. Tågen stannade flera gånger och
släppte av barn till de som ville ha dem.

Men det var aldrig någon som tog Sinikka.
Vad tänkte du när tågen stannade hela tiden, men det var ingen som ville ha dig?Jag trodde att Sverige skulle ta slut och
började tänka på vad som skulle hända
med mig då, om ingen ville ha mig.
Under 11 månader hann Sinikka byta
familj tre gånger och hon berättar att hon
försökte vara duktig och inte klaga, men
sen kom saknaden och hon grät på kvällarna, Sinikka ville hem.

henne: “Mamma, jag vet.”
- Tyvärr pratade vi inte mer om pappas död. Mamma hade redan sörjt och
jag hade inte kunnat visa min sorg. Den
varkvar inom mig. Det blev ingen gemensam sorg, och det var nog det som gjorde
attvi inte pratade mer om pappas död,
berättar Sinikka.
Trots denna rörande historia är Sinikka
idag känd som både författare och journalist. Hon har skrivit flera böcker och har
idag både barn och barnbarn.

Vad var det som fick dig till att börja tänka på att du ville hem?
- Allt kom omkring mig. Jag var bl.a.
rädd för att min familj skulle dö i bombningarna. Sen fick jag berättat för mig
av dottern i den tredje familjen att min
pappa hade dött. Men hon sa att jag inte
fick säga att hon hade sagt det.
Sinikka tar en djup suck och fortsätter
“den känslan jag fick då försvann med
tiden, då jag hela tiden skickades till nya
platser och inte fick komma hem.”
Hade du någon kontakt med din mamma
där hemma i Finland?
- Ja, jag skickade brev till mamma, den
tiden jag var i Sverige.
Och hur länge var du i Sverige?
- Jag stannade i Sverige i ungefär ett år.
Min mamma ringde på julen och sa att
jag skulle komma hem.
Vad kände du då?
- Jag märkte att jag inte kände den där
glädjen som jag hade burit i hjärtat
utan…..
Sinikka blir tyst en stund men fortsätter
“ Det apatiska tillståndet gjorde så att
glädjen inte kom fram så som jag hade
hoppats.”
Hon berättar att på vägen hem funderade hon på om hon skulle känna igen sin
egen mamma. “Har hon förändrats mycket?” Och hur hon skulle berätta att hon
redan visste att sin pappa var död, då
hennes mamma inte hade skrivit om det.
När Sinikka kom till stationen och såg sin
mamma märkte hon direkt att hon såg
annorlunda ut.
- Där och då tänkte jag inte på att hon
först skickat iväg mig och sen att pappa
hade dött, att hon var en ung kvinna som
hade sörjt mycket. Och så sa jag till

Tänk vilka historier och bakgrunder vissa
människor har. Hur fruktansvärt det måste
ha varit för både barn och föräldrar, men
ändå så är det så här som verkligheten ser
ut än idag. Barn från olika länder kommer
till ett främmande land, helt ensamma och
vet inte vart de ska ta vägen och då är det
viktigt att det finns hjälpsamma människor
som vill ta hand om ett ensamkommande
barn, precis som man gjorde förr i tiden.
Namn: Anna Katarina Takanen.
Ålder: 49 år.
Yrke: Arbetar som skådespelare och regissör.
Bakgrund: 1968 föddes Anna i tätorten
Kungsbacka i Hallands län. Vid sju årsålder flyttade hon till Falkenberg, och det
var även där som hon växte upp, på en
bondgård. 1985 började hon studera på
ett teatergymnasium i Halmstad. Under
gymnasietiden startade hon en teatergrupp tillsammans med Anna Pettersson
och Victoria Olmarker. 1991 började hon
på teaterhögskolan i Malmö.
Anna har regisserat en pjäs vid namn fosterlandet som är hennes
egen historia om hur hennes pappa kom
till Sverige.

Text: Alma Larsson, Vansbro utbildningscenter

“Redan

Sportsidan
DJIK

DJIK

Dala-Järna IK Fotboll

DALA-JÄRNA IK—
SKIDAVSLUTNING

Fredagen den 5:e maj
Kl 18:30, F div. 6, DJIK - Öna SK
Lördagen den 6:e maj
Kl 11:00, P div. 3 DJIK - Dalkurd FF
Kl 13:00, P div. 5, DJIK - Leksands IF
Kl 15:00, Div 4, herr
DJIK - Svärdsjö IF

Söndag 7 maj.
Skidstugan vid Grötholn
14.00 lekar, hamburgare mm
för aktiva
15.30 prisutdelningar och fika
för alla
Alla aktiva, föräldrar och övriga
intresserade hälsas välkomna!
DJIK/Skidor

Dala-Järna IK anordnar
Söndagen den 7:e maj
Kl 13:00 P div. 2 DJIK - Orsa IF FK

Varmt välkommen till IP!
Följ oss på facebook för ev. ändringar

Snöå GK

UPPSTARTSMÖTE

för Snöå Golfklubbs damer
äger rum torsdag 11 maj
kl. 18.00 i klubbhuset.

Vi bjuder på fika. Välkomna!
Se kommande
annons ang.

På
Snöå Golfklubb
Lördag 20 maj

v.25, måndag till torsdag
www.landslagetsfotbollsskola.se

Torsdag 4 maj kl.18-20
utlämning av beställda kläder
Söndag 7 maj kl.17-20
utlämning av beställda kläder
Kontant betalning el. swish

Onsdag 10 maj kl.18-20
nybeställning av kläder
Söndag 14 maj kl.17-20
nybeställning av kläder
DJIK-Fotboll

Säljes

Trinettkök bra skick, sparsamt använt, kylskåp med frysfack,
2 kokplattor, diskbänk med blandare.
Finns på Vansbrobladet.
070-538 76 10

0281 - 719 88

Konvertera dina

VHS-Kassetter
hos oss!

2kr/minut.

Prisexempel: 60min kassett på DVD-Skiva

179:-

Vår älskade

Folke
Samuelsson
* 18 juli 1918
har idag stilla insomnat
Uppsälje den 22 april 2017
ELISE
Bernt och Ingegerd
Magnus och Ulrika
Agnes, Viktor

Erik och Marie-Louise
Wilma, Malin
Övrig släkt och vänner

Vad kan vi mer
erbjuda dig?
• VHS-Kassetter
• VHS-C Kassetter
• Video-8
• Hi8
• Kassettband (Ljud)
• Vinylskivor
• Fotografier
• Diabilder
• Fotonegativ
• Inscanning upp till A3
Besök våran hemsida för att få mer
information om våra tjänster!

www.nostalgiverkstan.se

Så vandrar våra kära
genom evighetens dörr
Och ingenting på jorden
kan riktigt bli som förr
Men tacksamhet skall följa
dem som stjärnorna i rymd
Visst unnar vi dem vila,
fast blick av tår är skymd
Tack för allt
käre Make och Far.
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Järna kyrka fredagen den
12 maj kl. 13.00. Efter akten
inbjudes till en minnesstund i
Församlingshemmet. Svar om
deltagande till Begr. byrån
Brandser tel. 0281-14036 eller
begravningsbyran@brandser.se
senast måndagen den 8 maj.
Tänk gärna på någon fond.

Kungörelse
Här är det enkelt att leva!

Underrättelse/Bygglovsansökan
Välkommen att
nominera
Inställd telefontid
AkteloNaturpris!
AB ansöker omBiståndshandläggarna
bygglov för uppsättning
telemaster
i sam
i Vansbro av
kommun
har
till Kulturpris och
ingen
telefontid
måndag
och
tisdag
den
8-9
maj
med utbyggnad
• Vansbro kommuns Kulturpris
delas årligenav
ut mobiltelefonsystem (3G).
på grund av utbildning. Välkommen att ringa
till en person eller grupp
som gjort en
Masterna
är förtjänstdimensionerade
att klara
sametablering
med flera
oss övrigaför
vardagar
klockan
10-12 på telefon:
full insats inom kulturområdet.
0281-751
11.
teleoperatörer.
• Vansbro kommuns Naturpris
delas årligen ut
till en person eller grupp som gjort en förtjänstMed hänsyn till att kretsen
full insats inom området natur/miljö.

”berörda” är svår att exakt definiera ske
underrättelse (enl. bestämmelserna
i 8 kap. i22Vansbro
§ Plan- och bygglag
Bo tillsammans
I båda fallen ska pristagaren/na
ha
utfört
något
genom annonsering. Många vill flytta till vår vackra kommun, och
inom sitt område som varit till gagn för kombostadsköerna är långa. För att underlätta på
munen och dess invånare. Priset kan endast
bostadsmarknaden
finns nu projektet
Öppna
Masterna skall placeras
på följande
platser:
erhållas en gång, och den eller de som nomineditt hem. Det går ut på att privatpersoner som
Skålö
42:3, men
ca 370
om sjön Rälgen
ras måste inte bo i Vansbro
kommun,
ska m öster
vill hyra ut hela eller delar av sin bostad enkelt
ha en tydlig anknytningSälen
till kommunen.
Båda
1:1, mellan Opsaheden
och
Torrtjärn
ska matchas
med
sökanden via hemsidan vanspriserna delas ut genom kommunfullmäktiges
bro.botillsammans.nu
48:1, ca 1 km väster om Vansbro
försorg i samband med Järna-Storbyn
nationaldagsfirandet.

Snöån 14:8, ca 200 mOm
öster
Snöå
Herrgård
du om
har ett
boende
att hyra ut, eller om
Skicka din skriftliga nominering senast den
dunorr
är bostadssökande;
lägg in din kostnadsfria
Sveden
7:13,
ca
500
m
om
Utanhed
15/5 till Vansbro kommun, Medborgarhuset,
sajten redan i dag!
1:2, ca 750 m annons
sydostpåom
Vakern
780 50 VANSBRO, ellerBertils
e-posta till
vansbro.kommun@vansbro.se
Haga 24:12, ca 500 mVid
sydost
Flatbyn
frågor,om
kontakta
Elin Israelsson, integraAnge vilket pris det gäller på kuvertet/i ämnestionsenheten,
telefon:
0281-752 72
ca 500 m nordväst om Västerfallet
raden. Mer informationNäveråsen
om priserna 5:1,
finns på
www.vansbro.se
Lindesnäs 9:25, ca 1 km ostsydost om Lindesnäs

Håvberget 3:20, norr om Sormaberget
Morn 47:1, ca 500 m öster om rv 64 i Eldforsen
Dags att ta bort dina gamla stubbar!
Mellanvakern 1:3, ca 250 m från Östra Vakerns nordvästra strand
Med denna stubbfräsen så tar du
Orsala
ca 600 m väster om Närsjö
snabbt och enkelt bort
dina9:2,
stubbar
Rågsveden 24:34, ca 350 m in på väg mot Finnlokåsen
i trädgården!
14:25, ca 250 m från Gänsens nordöstra strand
Stubbarna blir till Myrbacka
spån som man
Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 • www.vansbro.se

avlägsnar och sedan lägger i
Handlingarna finns tillgängliga mellan
matjord om man så vill, lite gräsfrön
och02-05-16 t.o.m. 02-06-05 i:

Foajén på Medborgarhuset, Vansbro, tel. 0281-750 00 samt Biblio
Nås, Dala-Järna och Äppelbo

vipps!
Upplysningar lämnas av:

Puts väck!
Anna Söderhäll, tel. 0281-752 05, Göran Borgstrand, tel. 023-136
Slå en signal för mer info!

Medborgarhuset
Nils 070-538 76 10
Den som har erinringar mot ansökan ska framföra dessa skriftli
780 50 Vansbro
Miljö- och byggnadsnämnden, Medborgarhuset, 780 50 Vansbro
Tel: 0281-750 00
Fax: 0281-750 30 senast den 5 juni år 2002.
E-post:

