Inledning
Nu har vi n1.tt6r och den viirsta vinterminaden har redang6tt sAnu ser vi an virens ankomst
med tillfrirsikt. En del smifiglar har redanb<irjatsjunga"vir" och f<irhopppningsvishar 6ven
vi miinniskor brirjat ana ett slut pi den hiir trikiga "vintem" som inte vet om den ska vara eller
inte vara. Snart blir hela naturenen endabarnkammareoch dAvet viil alla hundiigareatt den 1
mars iir det hundftirbud vilket innebiir att inga hundar fir springalosa i skog och mark,
fcirrestenhundar far endastvara l<isai skog dlir du har jaktr2ittunder <ivriga6ret, si egentligen
fir inte en siillskapshundvara l<jsi skogennflgon del av 6ret.
Om man har tur kan man kanskesi spir efter nigon'Nalle" som snartvaknar,enligt
Bondepraktikan vaknar bjornarnapi Tiburtiusdagen,men hanbjornarkan vakna lite titigare.
I 6r har vi ett flertal ginger haft besok av ett lodjur i niirhetenav huseni byn,
Backg6rdsviigen,Kyrkbacken och gamla stationsomridet,dZirdet dridat ett ridjurskid.
Pi Kuppdammen var det2 vargar som sprangciveren morgon i bcirjanav februari och det var
flera miinniskor som lyckades se dem. Dagen fdre var det ett lodjur som ocksi passeradevir
badsjcisAde vilda djuren har vi runt omkring oss. Den 28 februari var det en varg som pi
morgonen d<idadeett ridjur pi Dormens is. Det gdller attvara uppmiirksamvid promenader
si kan man fA se spir efter b6deklol.vilt, rlivar och rovdjur, det iir ju ett skogslandskapsom vi
bor i och inte nigot storstadsomride.
I sntin pi isen pi dammarnavid viigsk?iletvid Kyrkan har det i 6r ocks6funnits spir frin en
utter.
Vi pensioniirersom passerat65 6r och har postadress776 98 har mcijlighet att dtalunch pi
matsaleni Centrum och det iir flera som utnl.ttjar dennaftirmin ibland. Jiittegodmat (2 olika
rdtter) samt ett flertal olika salladeratt viilja p6.
Pensioniirernahar ocks6 mojlighet till liittare styrketrdningi GarpenbergsAtletklubbs lokaler
pA FolketsHus pi onsdagarkl. 10.00.
Ndsta blad ska helst vara ute i god tid ftire midsommar si material till det vill jag giirna ha
senastden 1 juni.
Glad Pisk och en trevlig var cinskarjag till alla liisareoch ett stort tack till de som l?imnar
material till "Virat eget Blad", det finns plats ftir fler att skriva nigot, samt naturligtvis till
Hans Jcinsson,Boliden Mineral som bekostartryckningenav750ex samtalla de som delarut
bladen p6 ett eller annat siitt och Stig som sertill att bladen kommer ut pa
Garpenbergsbladet.
webs.com
Barbro Jansson,ansvarigutgivare.
barbrojansson@bredband.net
eller vir postlida pi Backgirdsviigen 19

Bolidennytt
vdntar.Metallprisernas
SAvar vi innei ett nyttAr igenoch nyautrnaningar
dn tidigarei
har intevarittillfordelfor vArbransch.En ldgretillviixttakt
utveckling
Kinahar letttill stdrretillgAng
dn efterfriganpAmAngametaller.Dettahar letttill
press
pi
metallpriserna.
Priserna
styrsav denglobalaekonominoch dr ingetvi
en
ochv6rakostnader.
kan p6verka.Detvi kanpAverka
dr vArproduktion
i och medatt vi har
Bolidenharen fordeljaimfort
medde flestaandragruvbolag
oftast
Ndrgruvorna96rsdmresAgir smdltverken
sAvdlgruvorsomsmdltverk.
Totaltfdr 2015blevresultatet
for Bolidentrotsfallande
bdttreekonomiskt.
dr
metallpriser
kronor.Av allaenheteri koncernen
en vinstpAdrygt4 miljarder
1,4
miljarder
till
den mestlonsamma.
Vi bidrogmeddrygt
Garpenbergsgruvan
vinsten.DetvisarocksAatt vi hargodamarginaler
fdr att klaraprissvdngningar.
Fantastiskt
att en gruvasomvar ndstanedlagdfor ca 15 Arsedannu iir juveleni
Bolidenkoncernens
krona.
En anledning
i Garpenberg
dr den hdgaproduktiviteten.
till de godaresultaten
Bolidens
ledstjdrnor
haralltidvaritatt liggai framkant
ndrdetgdllermodernteknik
p6
och att ha fokus kostnader.
I dagefterutbyggnaden
dr Garpenbergsgruvan
den gruvansom harh6gstproduktivitet
av allavdrldenszinkgruvor
(underjordsbrytning).
Denpositionen
harvi ndttbl.a.genomen hoggradav
automation,
menocksAtackvaredet siittvi organiserar
vArverksamhet.
Jdmfdr
manmedgruvforetag
i andraldnderharvi oftasten plattareorganisation
med
fdrremellanchefer.
Vi hari SverigeocksAtillgAng
tillviilutbildad
arbetskraft
och
medarbetare
somvillochfArta ett stortansvar.
gir enligtplan,vilketfor 2015innebarknappt
Upprampningen
av produktionen
2,4 miljonerton malmgenomverket,Under20165r dettankenatt vi skallklaraav
pA2,5miljoner
mAletmedexpansionen,
en genomsdttning
ton malm.
Undersistahelgenifebruarihordesoch kdndesen kraftigbergsmdll
i runtom i
Garpenberg.
Dettaskeddeintei sambandmedsprdngning.
Detvar vad som
kallasen seismisk
hdndelse
ochdenskeddeintei direktanslutning
tillvAra
bergrumutannAgonstans
i sidoberget.
I bergetfinnslagrade
spdnningar.
Ndr
manOppnar
upprumsAomfdrdelas
dessaspdnningar
ochdetkanledatillsm6
rorelser
somkanorsakaalltfrAnknakningar
tillsmdllarsomdenna.Vi har
installerat
ett stortantalmdtutrustningar
sommdterdennatyp av hdndelser
for att
kunnafoljavad somskeri bergetndrvi 96rvidaremedbrytningen
i olika
omriden.Detdr iforstahandvArabrytningsrum
somkanpAverkas
ochfinnsdet
minstaosdkerhetutifr6nriskermedbergrorelser
sAstdngervi av rumeller
brytningsomrAden.
PAnya industriomrAdet
byggsdet igen.Nu dr deten ny "Grindstuga"
somskall
upp.Hittillsharvi haftprovisoriska
utrymmen
f6r attta emotbesdkare.
Till
sommarenskallden nyabesdksmottagningen
stAklar.
Om mandr intresserad
av Garpenberg
forri tidensAfinnsdet en filmsom lagts
upppa YouTube(www.voutube.com).
Om ni gArin ddrochsokerpAGarpenberg
s6 hittarni filmen" Gruvdrift
vid Garpenbergs
odalfdlt".
HansJdnsson

lnfo frdn FolketsHusoch Byologet.
Finnsdet ndgro eldsjalarsom kan tiinka sig att voro med i
en orbetsgrupppd FolketsHus?
Det tir ju mest dagtid det goller,sd det iir bra om du kan dd.
Vi behoverhjolposdt,om vi ska kunnabevoraFolkon.
Det iir bro om vi konfd in lite yngre personerocksd.
Mer info.fdr ni pd tel.nr: 0761-L20L8L.

Voddet gcillervdrmarknaden,sd cirdet inget bestcimtonnu.
Frdno med i dr sd tir det Kommunensom sktiterbadet vid
Kuppen.
HdlsningarStyrelseni FolketsHusoch Byolaget.

Kallelsetill 6rsmiitemed GarpenbergsHembygdsftirening
Itirdagen12 mars kl 15.00i Fiirsamlingshemmet,
Dala-Finnhyttan
Arsmiitesfiirhand
lingar,u nderhAllning,
servering

vAlrouruRt

fi

Planeradeaktivitetervid Gammelgirden2016
30 april kl 20.30Tal till viren p6 tunet. Ddrefterfackelt6gtill brasan
21 maj kl 19'30Samlingvid Gammelg6rdenfiir bilfdrdtill Trefaldighetskiillan
6 juni kl 13-15Nationardagsfirande
med fragghissning
och servering
24 juni MidsommaraftonpA Gammelg6rden
kl 10.00Barnen6ker traktor fiir att plockablommor
kl 14.00Vi binder kransartill majst6ngen
kl 16.00Danskring st6ngensamt uppvisning
25 juni kl 15.00Friluftsgudstjdnst
p6 tunet
Stindagarnai juli serveraskaffe kl 13_1G
6 aug kl 12.00Hemvdndardagen
inledsi kyrkan.
.iLSaug kl 14.00Surstriimmingsfest
1 9 a u g k l 1 0 . 0 0M i l a n t d n d s
2 0 a u g k l 2 0 . 0 0K o l m i l e k v d m
ll edunderh6llning
15 okt kl 15.00Hiistmijte i Fiirsamlingshemmet
M a i l ag d r n ad i n m a i l a d r e stsi l l K e r s t i nG a s s l a n d ekr e
, r s t i n g @ h o t m a i l . c o mo,m d u v i l l h a m o j l i g h eat t t f i
a k t u e l il n f o r m a t i o n .

Britta Jakobsson fiidd Riinnegird diid
Garpenberghar fcjrlorat en varrn viin i och med Brittas bortging. Jag kan fbrtfarande hora
hennesblida stiimmasom med humor och klarsyn over sakerstillstind kommenteradeett och
annat.Garpenbergsbladet
foljde hon med intresse.Sommarstiilletvid Gruvsjdnsstrandvar
under minga ir en viktig retriittplatsfrin vilken hon kunde Aterknytatill barndomensoch
uppviixtensplatseroch vtinner.Garpenbergs
kyrka var viktig. Under mlnga 6r smyckade
Britta altaretinfor Hemviindardagen
som en servicetill Hembygdsforeningen,
menjag tror
ocksi som en efterliingtaditerkomst till sin barndomskyrka.
Minga med mig kommer att saknaBritta och vi siinderdeltagandetankartill maken Sture,
barn och barnbarn,syskonoch niira vdnner.
Birsitta Bloom

;

Viilkommen till Garpenbergskyrka i vir!
Piskveckan
Inftir pisken finns fler sakeratt uppmiirksamma.Det ena
iir att vi har bytt dag ftir vir piskmlssa. Tidigare har vi
haft m?issapi piskdagen,men efter dnskemil har vi nu
justerat till Annandagpflsk kl. 17. Vi hoppasatt den
dagenoch tiden skapassafler.
Pi Annandagenkommer vi ocksi att hdgtidligtta emot
och visa upp den matta som Doris Ruth har vdvt till
orgelliiktaren.Varmt v?ilkomna!
Gruvkapellet
Under hdsten2015 kontaktadesvi av iittlingarnatill Per
Vilhelm Villner som var bergsingenjdri Garpenbergs
gruva pL 1940-talet.De ville skiinka sin samling av
tavlor med gruvmotiv, samt lite gruvlyktor och
gruvkapell.
kompasser
mm, till Garpenbergs
Vir ftirhoppning [r att vi nigon ging under viren eller
sommaren ska kunna ha en vernissagemed enkel
gudstjiinsti gruvkapellet.Det finns iinnu inget datum ftir
detta, di vi hoppas att familjen som skiinkte samlingen
ska kunna medverka, och vi planerar di efter deras
mdjlighet att komma till Sverige (de dr bosatta i
Frankrike).
Familjegudstjiinstm ljustiindning fiir nyfiidda 17l4
Alla, oavseff ilder, dr varmt vllkomna till
familjegudstjiinst
den 17 april. Vi kommeratt tiindaljus
ftjr de barn som ftitts sedanftirra viren, och gudstjiinsten
?iranpassad
ftr de minsta.

Tisdag22 marskl.12
Piskdramaftir alla 6ldrar,i kyrkan
Torsdag24 aprilkl. l8
Skiirtorsdagsmiissa
Mindag 28 marskl. l7
Piskmdssa
Garpenbergskdren
Mottagandeav matta
Sdndag17 april
Familjegudstjiinst
medljustiindningftr nyfddda
Torsdag5 maj kl. 8
Gdkotta
Thomastorp/Bensisen
Sdndag29 majkl. l7
Kdrmusikgudstjiinst
Garpenbergskdren
Hedemorakyrkokor
Sdndag5 juni kl. 1I
Cruisinggudstj[nst

Kiirmusikgudstjiinst 29l5
Precis som ftirra viren avslutar Garpenbergskdren
och
Hedemorakyrkokdr sin termin med en musikgudstjiinst
i
Garpenbergskyrka. Kl. 17 pil Mors dag ses vi vid
Stockenstrdmska
gravenfdr traditionsenligsamling,och
sedanfortsiittervi med musikgudstjiinstinne i kyrkan.
Cruising 5/6
I griinslandetmellan vir och sommar?irdet iintligen dags
fdr Cruisinggudstjiinsti Garpenberg.Det blir mycket
musik, fina bilar och ftirhoppningsvis hiirligt
sommarviider.Mer information om vilka som deltar.
finns pi affischernanlr det niirmar sig. Viilkomna!
En fin pisk och en hiirlig vir dnskarjag er!
Anna Jonsson,prdst i Garpenberg

Med resewationfi)r rindringar.
Fiir aktuell info om varje gudstjiinst:
seAnnonsbladet,h€msidan
eller vira affischer.
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Pf,skafron
peslottet
26 mars
Eftermiddagsfika15.00
Vi serverarkakfat och kaffe i salongenen trappa upp.
fl

"ry

Guidad slottsvisning16.00

Vi mots i salongendir guiden sedaninformerar om vad som ska ske.
,.4i

+;i?
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Storpiskbufft
kl. 17.00-19.00
Senreras

Dessertbordoch kaffe finns en trappar.rppi Blisalongen. Sitt garnaner i salongernaoch
pi sammavining finns baren oppen for den som onskarni.got att dricka.

For information och bokning kontakta oss!
T eI:0225-22207, info@garpenbergsslott.
se

Garpenbergs Vdvstuga, liggeri Folketshus Garpenberg.
Dit dr du si vdlkommen!Vitrdffas mindagskvdllar,
vdver och 16rav varandra,fikar och har trevligt!
Kontakt:DorisRuthtel: 073-941.9904

at

MUSIKLARARE
ANNASKOLAN
50KE5,,'.'.
Annaskolanvdxer for 4:e iret i rad och 6r over 70 eleveroch 16
medarbetare.Men vi saknaren musikldrare.
Ar du musikaliskoch bra med barn eller kdnnernfrgonsom dr det Wekainte
att kontakta kansliet pfl 0225-23110 eller kansli@annaskolan.se

I'lfllifriri
,W!r;trt
j,11rii:.5

' r ' t , . ' , : t f f i 45 min 400 kr

jt ,
lui:,

medeteriskolja
Helrenovering
65 min 600kr
Pensiondrsrabatt
LOOkr
Htijen13,Olshyttan
,
Mbria Erik55on
a72-566AO66

')?hni"a,
9tr;|ren
SuA,

hos Hembygdsforeningen.
sockenfilmkommersnartatt finnastill forsdljning
Garpenberg
m ater ial
VH Sk o p i a ns o m fu n n i tsa tt ko p ah a rtagitslut.Pi den fannsdvennypr oducer at
frin 2003som ocksi kommeratt finnasmed,nu dd filmengdrsom till DVDformat.
i ng/ Doris Ruth
Dokumentationsgruppen GarpenbergsHembygdsforen

www.slutagrav.se
Fredrik Eriksson
072-526 61 05
f redrik,eriksson@slutagrav.se
Af 1 Dalarna

Hej,hiir pi Asylboendethdnderdet mycketroligtfor gdsterna.
Enav vira giisterhar kartlagt
ldrare,
kompetenserna
hosde som bor pi Asylboendet,
det finnsm6ngahantverkare,
kockar,chaufforer.Det finnsdventandldkare,
arkitekter,
filmregissorer
och labanalytiker.
V i h a r f i t t f o r std rkn i n g
i d e t g ymso m i nr eddesihostasnu finnsdet skivst6ng
m ed vikter
. ko mme rd ve nfAti l l e tt gr uppr umm ed pingisoch biljar d.
o c h h a n t l a rVi
grillplatser
med hjdlpav
Till viren tdnkerSgarnatill Asylboendet
anldgga
och kokstrddgSrdar
p r a k t i k a n t esro m h a rsi n p ra kti kh o sH edemor Gar
a penber gs
for sam ling.
KontaktaLarsBrandtpii telefon022525707Lfdr
mer info.
Fr i n o c h m e d 2 9 /2 ko mme rH e d e mo r Gar
a penber gs
for samling
huser ai en del av gam l a
f6r mer info.
skogismed GronKraftundertre 5r.KontaktaKarinByl6npAO225257076

Mo b i l aH i i l s n i n g a r
LarsBrandt
" N d rd u f u n n it sti g e nb a ko msn S re n .
Beriittaom den, Inte vart den leder
b a r aa t t d e n f i nn s."
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Lite smitt och gott frfln SvenskaKyrkans unga i Garpenberg
Solen strilar och virfbglarna sjungervacket och det dropparfr6n taken. Det andasvir iiven
fast jag iir fullt medvetenom att det kommer bakslag.
Tycker att jag knappt hunnit ta bort julen innan pisken iir strax hiir.
Gruppernarullar pi och fcirraveckan aktejag och virpriist Anders Berglund och Garpenbegs
Juniorgrupptill Asylboendetpi studiebescik
och samvaro.
Jag hade bakat en massabullar och det var si uppskattatbide bland flyktingarna och
Junioernasom tyckte att vi skulle 6ka dit varje onsdag.Vi ska i alla fall 6ka dit ett par ginger
per termin.
Att jobba pi Asylboendet iir jiitteroligt och sAgivande iiven fast min arabiskafortfarandeiir
lika med noll.
Snart ii det dags for virt AterkommandePflskdramai vara tre kyrkor. Hiir i Garpenbergblir det
tisdagenden22 mars kl. 12.00i kyrkan. Se de hoppasjag ni som kan, kommer och tittar.
Det 5r mycket spiinnandepi gangoch gemensamavslutningfdr terminenden22 maj kl.
14.00i HedemoraKyrka med bl.a. hoppborgoch korvgrillning.
Vi komme iiven att ha en vardagsgudstj?inst
hiir i maj, se kommandeinfo.
VAr populiira Crusinggudstjiinst
blir den 5 juni kl. 11.00i Garpenbegs
Kyrka. Varmt
viilkomna!
Sommarkollotblir som vanligtv.25-26 och man kan anmiilasig direkt till mig pi mail:
elisabeth.hedlund@svenskakyrkan.
se
Rockmiissanbokar ni in redannu i almanackan,fredagenden I juli kl. 18.00!
Med hopp om en riktigt Glad Pisk med tid ft)r gliidje, gemenskapoch eftertanke!
Manga kramar fin Bettan! Barn&Ungdomsledare
och Husmori Hedemora-Garpenbergs
ft)samling.
Jesussa: Lit barnenkomma till mis!

Ki5pdina vdrblommorhos

Frisilrboa
ningen tippnar fi5rsdsongen
BlomstertiSrsdlj
ndr vdrendr hdr ochjag bi5rjarmed att ta hem
pensder.Vdlkomnade!
Marianne
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GIad,Peskalla gcdaldsarcl
Julgransplwrdringen hade vi som varje hr i anslutning till trettonhelgen med
shvaI tomtebesok,
dockspeloch dans kring granen.
Fisketiivlingen pa Dormen gick battre i hr an
forra iret. Isen bar och solen lyste pd ivriga
prmplare. Man grrllade och ht matsd"ckmed god
aptit.
Storst fiskelycka hade Karin Gruvsjo. Hon
belonadesmed Toblerone.

Arsmotetblir sondag13 mars, 1O.OO.
Yr rapporterar dadfrhn i nd.stanummer.
Vhren hiilsasvrdvalborgsmdssoelden
i Ingelsbo,litrdagendenSOapnlr 19.30.
Traute och Gunnar, 0225-230 23, vlll garna att man forbestiillerkorv till
grillning. Brasantdndsklockan27.00.
Vill du delta i Dalkaflsvandringen, I maj, mellan Fline och Folkdrna, ta
kontaktmedUlla-BrtttAura,0T0-26931 14.
Midsommardagen, 25 jwti 16.00, reser vi majsthng, dansar och leker. Ta
gdrna med blommortill stAngen.
Bitutflykten till Hiilsingbo holme sker sondagenden 3 jtAr, l2.oo. Ta med
lunchkorg, sh dter vi och leker lite tillsammans.Grillplatsfinns. Vi samlasvid
Hzilsingbobrygga.
Sommarkrziilli Ingelsboblir fredagen den 29 juli, 19.00. Forfattaren och f d
kommunarkivarien Leif Olofsson kdserar om ortsnamn I tr akten.
Mer om sommarensaktiviteter (bl aTrubadurkveilloch Speedwayafton)
r ndsta
nttmmer av Garpenbergsbladet.
Ha en skon virl
Om du vill veta mera) ring gdrna

Susanne
Sjostrom,
0225-23727,ellerGunnelwaerner,O22|-zgo
rG,rzg oo
Vi sesi sommarl
Hemsida: www.bygdegardarna.se/ingelsbo/

e-post: ingelsbo.bygdegald,@8mail.com

Lilla Vasaloppeteller Barnens Vasalopp genomfor_
des den 3 mars pA Kuppdammeni Garpenberg.
Alla
deltagarefick prissamtdet
var jdttegoda korvar med
brod som Rolandoch Benny ordnademed. Byalaget
ordnadedenna fina Sportlovsaktivitet.
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Hej igen kiire liisare av Garpenbergsbladet,
Ett kvartal har redan svunnit htin och vi drabbasav var, kansketvi minader tidigare iin
vanligt. Talgoxarnaiir iging med virsingen, ljuvligt att h<ira.Dagsljusetger mer energi, det iir
sant.Viivkamrnmaren som legat avgldmd sedani hostas,kiinns iter inbjudande.Fast
bakslagenkommer med en irriterande frekvens.Ena dagensol och faktiskt begynnandegrdna
griismattoq niista dag snilblflst frin norr och landskapettiickt av snti igen. Di lockar det mer
att grotta ner sig i bOckerframfor brasaniin att ge sig ut i naturen.
Just nu studerarjag en "Dagbok cifver en resaigenom de, under StoraKopparbergs
hdfdingeddme lydande Liihn och Dalarne ttr 1757afAbr. Abrah.sonHulphers"Gammalsvenskaoch frakturstil iir en utmaning men det iir m<ijligt att med t6lamod ta sig
igenom och forsti det mesta.Besriket i Garpenbergskildraspi tio sidor med stor noggrannhet.
Fcirstplacerar han Garpenbergi geografin. Sedanf6r jag veta att Garpenbergiir ungel?ir2 mil
i liingd och 1,25mil i bredd.Eftersomhan kommer resandefr6n Avestaiir kungsgirdensom
d& innehadesav baron Gustav Funk och koppartillverkningendet f<irstahan bes<jker.
Beskrivningen av det senareger bilden av en rykande och hamrandeindustri. Reseniirenblir
allt imponerad av verksamhetensom han ser: 3 Suluugnar,Rosthus,Kopparhytta,
Girmakarverkstad och Kopparhammare,i vilka all malm hanterassom bryts i gruvorna. Den
blir inte endastsmiilt till rikoppar utan iiven renad (garad)och utsmidd. Forst smiiltesmalmen
i Suluhyttantill skiirsten,90 till 100 lassper ging. Diireftergir den genomRostugnens"14,
15 eldar" som renar den frin det mestaav svavel och andraorenheter.Sedaniir det mojligt att
smiilta resteni Kopparugnentill rikoppar. En del av dettablir koppar for kopparslagareatt
hanteratill diverse nyttosakermen en del smidesut till plitar som fdrs till Avestafor att
stiimplas.(Sidan kopparplit stiimpladmed Funks stjiirna finns fortfarandeatt sespi
Myntmuseet i Avesta).
Diirefter beger han sig till Gruvsjcinftir att bfltledesta sig till gruvorala.Han noterar att diir
ligger flera flatbottnadebitar som under sommartidenfraktar malmen frin gruvorna till
Herrgirden.
Resan<iversjdn blir dock mindre angeniimeftersomen "Orcan" med storahagel,dunderoch
blixtar drog fram. Vi skulle viil kalla det en kraftig 6skby. Nigon dag senarekunde han liisa i
Posttidningennr 50 att en olycka drabbadeFalu gamlakyrka i sammaovriderden 23 juni
1757.Nairhan senarep6'sommarenkom till Falun fick han detaljernaredogjordafor sig.
Kyrkan hade ett torn mitt pi taket. Tornet triiffades av blixten och fattadeeld. Man lyckades
rlidda sjiilva kyrkan.
Niir jag fir historiska hiindelserberiittadeav en som var diir, blir jag fangad och vill fortsiitta
sammaresa.Hoppas att det kan intresseraliven dig som liisare.
Nu 96r vi med snabbastegmot niistastorahelg sAjag vill onskaalla liisareen riktigt Glad
Pisk!
Skommarboi mitten av februari
Birsitta Bloom

