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 Annonsering i Lönnlövet
Finns önskemål om annonsering med lokal
anknytning i Lönnlövet skall ni meddela detta
till Birgitta Johansson, tel. 0570-195 49.
Utforma gärna annonsen själv.
Manusstopp för utgivning av nästa Lönnlövet
är 3 januari 2003.
Nästa nummer av Lönnlövet beräknas
utkomma 15 januari.

TACK!
Från Lönnskogbygdens Byalag till

WCT Teknik, Karlstad

Löfbergs Lila, Karlstad

Konsum Palmviken, Arvika

som sponsrade vid byavandringen i Elovsbyn,

samt till

Carin Säveland

som sponsrade lotterierna vid byalagets
årsmöte.

Lönnskogbygdens Byalag

Byalagets nästa möte

Lördag 12 oktober kl. 14:00 i Lönnskogs
Folkets Hus.

VÄLKOMNA

 JULMARKNAD i
Lönnskogs Folkets Hus
Lördag 23 o söndag 24 november mellan
12.00 - 17.00
Försäljning av hantverk. Tombola.
Kaffeservering

Välkomna

Lönnskogslöjdarna
Lönnskogs FH förening
Lönnskogs Vävkollektiv

         nr 3  2002
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ASKBACKENS

       i  FJÄLL     

                  Legosågning utföres.
                     Även viss försäljning
                av färdigsågat och hyvlat virke.
      Tillverkning av stockbord på beställning
                   för leverans till våren

                        0533-520 92

I SÄFFLE-TIDNINGEN, under ORDET ÄR FRITT,  den 13 juli 2002 kunde vi läsa följande
artikel:

En byavandring vi minns

Alla med någon anknytning till Skogmarka måste vara av en sju särdeles sort. En del av
Lönnskogbygdens byalag, de som tillhör Elofsbyn, hade länge planerat gjort kartor,
dokumenterat, gjort en fotoutställning, röjt, bakat och skaffat sponsorer, till vår byavandring.
Allt hade vi under kontroll – men inte vädret. Vi skulle starta 10 juli klockan 16.30 vid
skolan. Regnet startade på samma plats klockan 16.25 och åskan mullrade lite på avstånd.
Men ……… Vi var en tapper skara  mellan 60 och 70 personer, några iförda regnkläder och
paraply, resten sommarklädda, som vandrade vägen ner till Nystuga, Väststuga och Hagen
och vi fick höra lite historia om dessa gamla gårdar. Här tog regnet vid på allvar, men är det
byavandring i Elofsbyn, då är det vandring som gäller. Vi gick genom skogen ner till Piggen,
Älven och Släperud. Då ösregnade det så att ingen kunde höra vad Harriet försökte berätta om
knekt-bostället. Men vi gick vidare – nu hade åskan hunnit ifatt oss. Några vände om och gick
tillbaka till sina bilar och till Folkets Hus, vi andra gick till Rörmyra och intog verandan där.
Vi stod säkert 20-30 personer där i ett oväder vars like vi aldrig upplevt. Det ena
blixtnedslaget efter det andra runt omkring oss i skogen, det osade svavel från Kniphöjden
och regnet ÖSTE ner. Många av oss var rädda, men i rätta ögonblicket började Hans att
sjunga och alla vi andra stämde med i: ”I sommarens soliga dagar” och ”Ju mer vi är
tillsammans”!! Ovädret höll på länge, men så småningom började de som gått till sina bilar att
hämta hem oss andra till Folkets Hus. Där var kaffebordet dukat i skenet av levande ljus.
Elljus finns ju aldrig i skogsbygden när åskan går. Ett varmt tack till er alla som var med.
Vädret rår ju inte ens en skogmarking på och på skogmarkingen råder knapast heller inget
väder. Vi träffs och fullföljer vandringen en annan gång.

Gertrud på Hagen

SÅG


