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Redaktörens rader 

 Nu går 2021 mot 

sitt slut och  det är 

dags att summera 

året men även titta 

framåt 2022. I 

förra årets  julnummer skrev jag att hösten 2021 

kan nog tävlingarna komma tillbaka och så sked-

de ju också men nu ser det ju lite dystert ut igen. 

Vi har många tävlingar som vi skall arrangera, 

bl.a. Skärmenträffen till våren och flera DM-

tävlingar till hösten så nu  får alla influensava-

rianter göra halt. Vi får väl se hur det går. 

I förra numret informerade jag om att källaren i 

Allégården var ur funktion. På grund av att  vat-

ten kommit in genom avloppsbrunnar och för-

stört golven i princip hela källaren. Även väggar-

na har tagit stryk så det är stora skador. Nu är allt 

uppbrutet och avfuktare och värmefläktar går för 

högvarv.   

Tyvärr så är det inte det enda problemet vi har att 

tampas med. Kommunen kontaktade oss den 24 

september med beskedet att nu tänker man sälja 

fastigheten och om vi var intresserade att köpa så 

ville man ha svar senast 6 oktober. Representan-

ter från Skärmen och Högsäters Skidklubb har 

träffat  tjänstemän från kommunen vid två olika 

tillfällen och dessemellan haft telefon- och mejl-

kontakt för att försöka få klarhet i olika drifts-

kostnader, bidragsmöjligheter, köpeskilling  mm. 

Vid mötet den 8:e november fick vi beskedet att 

nu måste föreningarna bestämma sig. Man ville 

ha ett svar före november månads utgång.  Vi 

meddelade då att vi måste ha ett extra årsmöte 

för att kunna fatta beslut och det hade vi den 7:e 

december.  Vi hade ett gemensamt informations-

möte tillsammans med skidklubben före årsmötet  

där vi presenterade fakta som vi lyckats få fram 

av kommunen.  Det innebar att vi får köpa Allé-

gården för 1 kr, vi kan få ett årligt driftsbidrag på  

35 000 kr om vi även fortsättningsvis hyr ut loka-

ler till andra föreningar, organisationer och pri-

vatpersoner. Vi får inget bidrag vid övertagandet 

för att åtgärda det bristfälliga underhållet som. 

t.ex. ett nytt yttertak. Man kan inte svara på om 

man tänker återställa källarplanet så att det går 

att använda. Vi fick uppgifter om kommunens 

driftskostnad för  årets första 8-9 månader  och 

när vi räknade om dem till vad föreningarnas  

kostnader troligtvis blir inklusive  moms och 

högre elpriser så landade vi på en trolig kostnad 

på ca 115 000 kr plus underhållskostnader.  

Både Skärmen och Skidklubben beslutade på sina 

respektive årsmötet att vi inte har någon möjlig-

het att köpa fastigheten. Vårt hyresavtal går ut 

den 31 december 2022  så nu får vi vänta och se 

vad som händer.  För vidare information kan ni 

läsa protokollen som finns med i detta nummer.  

En mera positiv sak är att Skärmen fyller 70 år 

2022 vilket även ett gäng trogna medlemmar. 

Vem som är piggats i förhållande till sin ålder 

vågar jag inte uttala mig om men förhoppningsvis 

kommer både klubben och medlemmarna vara 

verksamma i många år till. 

 

Hälsningar redaktörn 

 

 

 

 

Planerade utgivningar 2022 

      Manusstopp Ute ca: 

Nr 1  28 feb   14 mars 

Nr 2  2o juni    4 juli 

Nr 3   5 sep   19 sep 

Nr 4  12 dec  23 dec   

Redaktör: 

Peo Johansson  0528—71515 

johansson.peo@telia.com 

Distributör: Mats Lindström och Thomas Glue 

Tryckare: 

Bengt Zetterberg 0530—92313 

bengt.zetterberg@nb-konsulter.se 
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OK Skärmens 70:e 

ÅRSMÖTE 

Torsdagen den 10 februari 2022 

Klockan 18:30 i Allégården, Högsäter 

Årsmötesförhandlingar: 

Dagordning, verksamhetsberättelse och ekonomisk redogö-

relse medföljer inte detta utskick utan kommer att delas ut 

på årsmötet. 

Motioner till årsmötet skall skickas in till styrelsen senast 

fyra veckor före årsmötet d.v.s. 12 januari. 

Vi bjuder på kaffe eller saft med tilltugg. 

Välkomna till årsmötet 

Styrelsen 
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Valberedningen meddelar att man 

inte fått in några avsägelser från styrel-

sen eller övriga kommittéer och an-

svarsposter varför man förutsätter , om 

ingen hör av sig före 1:a januari att alla 

ställer upp för omval ytterligare en 

gång.   

Funktioner och kommittéer som kan 

behöva  ytterligare  förstärkning är  allé-

gårdskommittén, ungdomskommittén, 

valberedning och  lotteriansvarig.    

Inför årsmötet  i februari behöver valbe-

redningen i god tid få veta om det finns några övriga intresserade som vill vara med och ut-

veckla  Skärmens verksamhet.    

Roland Mattsson, valberedningen  070-546 22 06,  rolandm1952@gmail.com  

 

                     

 

Grattis på födelsedagen 

70 år   Mats Bäckström      18 januari 

60 år   Sanna Zetterberg       7 mars 

40 år   Ida Källén                     4 mars 

10 år    Ellie Samuelsson       21 februari 

 
PRECIS DÄR JAG BORDE VARA 

Värmen från elden når ända in i kväll. 

Omringad av grönskande blåbärsris och väderbitna 
granar. 

Levande ting som inte kan tala, 

men som jag litar på mer än människor. 

När jag somnar till knaster och fågelkvitter 

väcks frågor som kräver mod att besvara. 

Hur viktiga är mina påhittade milstolpar, 

som jag arbetar för att betala, 

när det här är enda stunden på veckan 

jag känner att jag är precis där jag borde vara? 

Dikt av  

Sune Hallsten 
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I Juletider.............................. 

 
Har julstressen smygit sig på hemma hos dig eller är  
allting lugnt, förberett för en alldeles strålande, underbar jul med allt som hör 
till denna fina högtid i vår mörkaste tid. 
 
Julen kommer till oss oavsett var vi befinner oss på må-bra-skalan. I dessa pandemi-
tider får vi försöka att göra det bästa av situationen. 

Lite om julfirande och traditioner från förr........ 

Ljusstöpning 

Det fanns en hel del skrock kring att stöpa ljus. Om stöpningen skedde vid nymåne 
skulle ljusen brinna med ett klarare sken, trodde man. Inga tårar fick fällas för då 
skulle ljusen komma att rinna. Pruttade någon vid stöpningen skulle ljusen spraka 
och osa. 
Lutfisk och gröt var obligatoriska rätter och julgrisen som slaktades förstås. 

Alla tog julbadet efter att det städats och fejats. 

Juldagen åkte man till julottan och efteråt var det kappkörning hem, den som vann 
fick först in skörden, sas det. Sen fortsatte man att äta. 
På annandagen skulle man gå till grannen med glögg och sen var det lekar och slags-
mål hela dagen. 

 

Julklappsrim 

Julklappsrimmens syfte var från början att vara skämtsamt elaka. De förekom på 
den gåva som allmogen kastade in hos varandra, men även i en elegantare form 
hos högre samhällsklasser på 1700-talet. De senare innehöll oftast riktiga julklap-
par, men överlämnades likaså anonymt och var försedda med en elak vers. 

Glögg 

Idag dricker vi i Sverige närmare 7 miljoner flaskor glögg per år. Men denna popu-
lära juldryck är inte ett svensk påfund, utan har medeltida anor och en motsvarighet 
i många länder. Redan de gamla grekerna och romarna kryddade sitt 
vin på olika sätt och drycken ansågs i det medeltida Europa inte bara vara hälso-
bringande, men kunde också dölja dålig smak på vinet. 

När jag läser om julfirandet förr slås jag av en salig blandning av kristna och hed-
niska traditioner från Tyskland, USA och många andra länder som vi tagit hit till 
vårt land. 
Med hopp om en fröjdefull jul till er alla och en snäll tomtefar, likaså ett gott slut 
och ett gott nytt år önskar jag er. 
                           
            May 
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  Tredje lördagen i november. Jag svek traditionen, att vara med på 

Dalslands Skogskarlars årliga blot, med brasa och trevlig samvaro ute i 

skogen. Detta år i Högsäter. 

  I stället satte jag mig på tåget i Vänersborg, för att ta mig till Sollen-

tuna. Vilken klassresa. Från den djupaste skogen i Rådanefors till ett 

flådigt Scandic hotell norr om Stockholm. Ja, för mig är allt däruppe 

ett enda Stockholm. 

  Jag hade blivit inbjuden av självaste förbundschefen att närvara på 

en ceremoni, i samband med ordförandekonferens, där det skulle de-

las ut några förtjänsttecken till trotjänare inom orienteringen. 

  Ja, Herre Gud, vad mycket folk det är i huvudstaden. Tåg som går i 

alla riktningar och så stora hus de har där. När jag kom fram till hotel-

let och skulle checka in, så hamnade jag efter Ulf Kristersson (en 

längre kopia) i kön. Med sig hade han en redigt stylad kvinna med 

krullat hår. De önskade en taxi omgående, för de skulle till Strandvä-

gen. När jag efter en stund kom ner igen för att ta en öl i baren, var diskussionen igång 

kring taxin som hade varit där, men det var inte Ulf. 

   Stärkt av ölen, det var i nivå med vad jag tål, så letade jag mig upp till tionde våningen där 

konferensen huserade. Och när de var färdiga för dagen, så startade en ceremoni för 

nämnda utdelning. Jag erhöll förtjänsttecken i silver. En snygg medalj och  medföljande 

märke att ha på rockslaget. Det ingick också kram (eller det blev så i alla fall så) med för-

bundschefen och SOFTs ordförande Maria Krafft Helgesson. De var både snygga och väldigt 

trevliga. 

   Tacktalet hade jag förberett i 1,5 år. Det skulle ju först ha delats ut på förbundsmöte 2020, 

men pandemin satte stopp. Jag försökte att vara tydlig med att inte vara otacksam, (jag ser 

ju ganska allvarlig ut oftast, men satt med ett inre leende, hela vägen upp till Stockholm) 

men ville framhålla att det finns så många eldsjälar ute i orienteringslandet som behöver 

uppmärksammas minst lika mycket som jag och de skulle också vara förtjänta av en medalj. 

Men att jag har suttit som sekreterare i BDOF i 18 år är väl inte så märkvärdigt. Jag passade 

även på att överlämna en bok om orienteringen i Dalsland, utgiven av Skogskarlarna. 

   Tycker att efter att ha arrangerat ca 130 omgångar av Skärmen-Cup i ock för sig är något 

som jag är stolt över. Så då kan jag snegla lite på medaljen och vara nöjd ändå. 

   På efterföljande middag så sa min bordskamrat, en gubbe, förlåt man, från Blekinge som 

var trevlig och jag tyckte jag kände igen honom. Han sa att jag hade det enda tacktal, som 

var roligt. Ja, vi intog  en god middag och efter en god natts sömn, så tog jag tåget hem till 

Dalsland igen. Med ett inre leende inom mig.     

            Mats Hallsten 

Förtjänsttecken i silver 

Mats tar DM-silver 

H55, långdistans 
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Tipspromenad hösten 2021 

Vi har arrangerat 8 tipspromenader under hösten från 3 oktober till 21 november. Alla promenader har utgått 

från Allégården med en runda på ca 4 km. Sträckning från Allégården, Ljungbacken, Rösäter, Grind, Banvallen 

till Högsäter och Kyrkbacken upp till Allégården. Frågor för vuxna och barn med utslagsfråga har skapats av 

ansvariga för promenaden;  Tomas Johansson, Lars Lindström, Mikael Johansson, Bengt Zetterberg, Eva Ols-

son, Linda Eriksson, Mats Hallsten och Peo Johansson som vi tackar för hjälpen!  

Totala antalet tippstalonger som såldes var för Vuxna ca 190 och barn 36 st. Det har även sålts Tipsbingo som 

med rätt rad ger en penningvinst. 

På hemsidan har vi redovisat rätta svaren och de som har haft flest rätt under höstens prome-

nader är följande: 

3/10 Flest rätt: 

Vuxna: Sofia Anderson 10 rätt, Else-Marie Robertsson 9 rätt 600g, Per Abrahamsson 9 rätt 422g. 

Av barnen hade Melker Johansson 10 rätt och Casper Drottz 9 rätt. 

10/10 Flest rätt:  

Vuxna: Berit Gustafsson 10 rätt, Daniel Lundgren 9 rätt, May-Lis Olsson 8 rätt. 

Av barnen hade Ella Johansson 12 rätt, Irma Johansson 11 rätt 340 och Faith hade också 11 rätt 523. 

 

17/10 Flest rätt:  

Vuxna: Frida R 10 rätt, Jennifer A 10 rätt, Tom E 9 rätt. 

Av barnen hade Tove A 12 rätt, Tilde A 11 rättoch Hugo M 8 rätt. 

24/10 Flest rätt:  

Vuxna: 12 rätt Kenneth Olsson, 11 rätt Annika Berntsson och Sofia. 

Av barnen hade Doris, Viktor, Tove A, Tilde A alla 12 rätt. 

31/10 Flest rätt:  

Vuna: Martin Bergström 12 rätt, Inga-Lill Lindström 12 rätt, Petra Nilsson 11 rätt. 

Av barnen hade Sigrid Smith, Victor Fagan och Oscar Fagan alla 12 rätt. 

7/11 Flest rätt : Jennifer Arvidsson 12 rätt, Charlotta Johansson 11 rätt, Rebecka Robertsson 10 rätt. 

Av barnen hade Jessica Eriksson, Ellen Olafsdottir och Rebecca Eriksson alla 12 rätt. 

14/11 Flest rätt: 

Vuxna: Siv Gillenstrand 9 rätt, Göran Gustafsson 8 rätt, Barbro Johansson 8 rätt. 

Av barnen hade Doris 11 rätt. 

21/11 Flest rätt:  

Vuxna: Rebecka Robertsson, 11 rätt, L-O Laxrot 10 rätt, Lillemor Melin 10 rätt. 

Av barnen hade Harry 12 rätt 75 kg och Doris 12 rätt 67 kg. 

Priser är lottade för alla som har deltagare under höstens tipspromenad. 

Vuxna 

Ljusstake fyrarmad Berit Gusteus, Ljusstake fyrarmad Linnéa Nilsson, Present påse Dalsland Hem & Deli 

Malte Pettersson, Packet Elsas Textil Linda Eklund, Presentkort Margaretas Kaffehörna Charlotta Johansson, 

Honung Sannas Bigårdar Astrid Olausson, Presentkort Stegsjön Form & Interiör Lillemor Melin, Presentkort 

172kvadrat Ronny Backlund, Presentkort Högsäterbygghandel  Zyltén, Presentkort Johanssons Lantmanna 

Jeanette Abrahamsson, Presentpåse Laugar of Sweden AB Torbjörn Jenny. 

Barn: Korsordsbok Doris, Bok Spindlar spöken Ella Johansson, Bok Pelle hjälper en ridare Sigrid Smith, Såp-

bubblor Douglas, Hundväska Iminella.  

Prissponsorer: Sannas Bigårdar, Bytt och blandat, Janssons Lantmanna, Högsätersbygghandel, Stegsjön 

Form & Interiör, 172 Kvadrat, Margaretas Kaffehörna, Elsas Textil, Dalsland Hem Och Deli, Laugar of Sweden 

AB, Lars Lindström 


