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UTSTÄLLNING

Erik Abrahamsson, Yngve
Gamlin, Erik Jamte. Berndt
Kumlin, Deidameia Kumlin.

Helge Manneberth.

VälkomnaI

Ströms Konstklubb

I Församlingshemmet,

Strömsund

den 'U-u mal kl. 15-19

5iöborns
Kläder

fr. o. In. den 14/5 t. o. m. 22;5.

.Nyhemkommet
i skinn

Utställare sfrömskonstnärerna:

LARSSONS SKRIVBYRA
- Brlttmarle Larsson -

13:50
7:40
2:S0
1:35

11:75 !

3:65
4:95
2:55
~1:85'!

I

0:;95;
,1:~5{!l

~i

1-95 I~
. iii :1

I'

1:85 ::
I

4:65,:
1

1:501
•••I:
l:
I;

il
I:
l.••I•I
I

Nappa~och mockakappor i färg~ :
svart samt flygblå, finnes även :;
med. avknäppbar kap~ong. :!
Pris :. 369:-427:-1

Herrjackor, smedskjorts- samt.:
blazermodell i svart getnappa .:

189:- 198:- •. I
Prisex. C 155 •. .. .. .. .. . . 165:- ~

Modell Bruno. i natUrellt :
sk;iortskinn . • . •• . . . .. . . .. •• 292:-.
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DAMJUMPERS

Vi kan här presentera några
artiklar till pang-priser.

Färger: röd, mi5rkblä, vit, ljung
och . ljusblå.

acryl, setmodell, med kort ärm
14:90

Damkofta i samma kval. •.. 19:75
Polo-modell med lång ärm 19:50

Dito barnstorlekar från •• 15:90

·Strömsunds
VARUHUS

För herrar
Pumpsmodell i brun sportmocca,
tunn g-sula 34:75
Dito i brunt skinn, moccasinmo-
dell med flätning 34:75
Snärmodell i moccasinskärning i
mjukt skinn i brunt 39:75
Bred, rymlig sko, rund tå, i
brunt .... .. .. .. .. .. . . .. .. ... 35:75

Nu är tiden inne att välja en skön
sommarsko - välj den hos

FREDAG

Se på priset!

Proysmak på fredag

till kl.

har

Bogblad
Högrev ungnöt

Fläskfile
Rökt skinka
Rökt medwurst
Sidfläsk
Stekfalu
Frukostkorv
Minestrone-soppa

För damer
Slingbacks i bna skinnkvalitet,
40 mm. modern plastklack, finns i
röd och mörkblå, endast .. 36:75

I Samma modell i nylonnät, färg
mörkblå, snygg klack. Pris 36:75
<Frupumps<, ljus sommarfärg,
rYmlig läst. Endast 32:75

._-....-_..-_......•........•.•..•.....••....••.•
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DET TRETTONDE PARTIET

I VM i schack mellan världsmästa
ren Tigran Petrosjan och utmanaren
Boris Spasskij avbröts på onsdagen i
41:a draget. Spelet återupptas på tors
dagen. Petrosjan leder med 7-5.

-o
Lokstationerna

Till ett vikariatsläneförordnande
som förste driftsingenjör i A 25 vid
Ange lokstation förordar SJ:s drift
distriktschef i Sundsvall bland fyra
sökaIlde i första hand driftsingenjör
J.E. Carlsson, Ange, samt därefter
driftsingenjörerna A.S. Palmqvist,
Göteborg, och J.G. Hårdstedt, Borås.

-o-

Utbildning
Till tandläkarutbildning

tyskland har antagits Hans
Ullånger.

-o
l\1arkförvärven

Lantbruksstyrelsen tillstyrker hos
regeringen att Enafors intressenter
AB, Stockholm, får tillstånd att för
värva fastigheten Handöl 1:29 i Are
socken för att exploatera den för fri
tidsändamål. Säljare är stor-Stock
holm förvailtning AB och priset är
220.000 kr.

F ÄNGELSEMISSIONÄR
Gösta Falk besöker Filadelfiakyr

kaIl i kväll (torsdag) och talar om
sitt arbete bland fångarna på fängel
ser och anstalter. Pastor Bils och för
samlingens strängmusik deltager.

Under veckohelgen hålles bibe~
dium av pastor Bils, som också pre
dikar på söndag förmiddag. På sön
dag kväll svarar sångarna för sång,
musik och vittnesbörd.

HACKAS
Brunflo Godtemplarkör kommer att

medverka vid en musikgudstjänst i
Hackås kyrka instundande helg. Då
kommer att framföras ett rikhaltigt
körprogram, solosång, musik till
blockflöjt, cembalo och orgel. Som
körledare medverkar musiklärare
Lars Risberg och vid orgeln tjänstgör
kantor Sven Erik Johansson.

BEGRAVNINGAR

Fläskkare fryst

Kyckling Findus

Sunkist~ apelsiner
Apelsinmarmelad Findus

Sillfileer c:a 30 st
FRäNSTA-KONSERTEN

Sången och musiken kommer att S.illfileer ASBA 4 st
sätta sin prägel på Torp på söndag.
Medelpads allmänna körförbund, c:a S
150 sångare, kommer då att gästa t ro··m m ,-n'g d
bygden. Det är inte första gången. . rensa
1933 då kantor T.H. Lindström, Frän-
sta, var ordförande i körförbundet Pers,-kor 1/1 br'k
blev det också en konsert i Fränsta.
Vid söndagens konsert i Torps kyr-
ka kommer musikdirektör Lars An- F kt kt -I'
gerdahl, Fränsta, att spela orgelsolo ru coc a I
och att dirigera kören. För orgelac- ••
kom.panjemanget svarar kantor Eva 01 P-
Berge, Ange. Ingela Tallberg medver- . .._ r.pp 45,.. er br.,."
kar med sång. Från Härnösand kom-

~~;~~~?E;:~:~~i1el Tandborstår
grammet upptar verk av Mozart,
Roman, Lillebror Söderlund, Söder- NU d-skme'd I NU med
man och Wikandel'. Vid högmässan i. I . e rabatt·
kommunens kyrkor kommer kören

från Skön att sjunga i Ljungakyr- Vademecum Fluor Ja""e
kan, Ange-Eorgsjö körer i Torps kyr-
ka och Selånger Tuna i Torpsh-'Tl-

mars kyrka. Efter gudstjänsten :e'r- Snabbradar
veras kY'I"kkafie och gemensam mid-
dag kommer att ordnas i centralsko-

lan i Fränsta, Antimal klädpåsar 4 st

- I Trons kapell i Östersund
jordfästes på onsdagen möbelsnicka-
re Reidar Johannesen, Lugnvik,
som avlidit i en ålder av 58 år. Offi
ciant var komminister Gösta Bjerm
qvist som i sitt griftetal anknöt till l
orden i .lob 6:68. Akten inramades
med orgelmusik av musikdirektör
Nils Sanden.

- I Offerdals kyrka jordfästes på
söndagen f. hem.äg. Karl Bergström,
Viken. JOl'dfästningen förrättades av
kyrkoherde Elov Boman, som i sitt
griftetal utgJick från 2 Tim. 1:10, Ak
ten inramades med sång av kyrko
kören under kantor Olof Lidins led
ning. Vid båren talade för de när
maste den avlidnes svärson hr Göte
Bergström, Tulleråsen, för övriga
släktingar talade rektor Birger Ed
holm, Hammel'dal och lantbr. Lars
Larsson, Lien, Aspås, varefter kistan
bars ut till gravkapellet, där den av
lidnes son hr Magnus Bergström,
JämtLÄnge talade. Efteråt hölls en
minnesstund i församlingshemmet,
varvid ytterligare sång av kyrkokören
f"årekom. Kyrkoherde Boman läste
namnen på givarna till olika fonder
samt avslutade med en andaktsstund.
Till sist tackade hr Algot Bergström,
Barkarby alla som velat hedra den
avlidnes minne.

met och tillsanunans med lIin make
fostrat fyra barn.

- Röntgensjuksköterskan Greta
Gille, Sundsvall, har avlidit 56 år
gammal. Hon var :fådd i Stockholm
men växte upp i Borgsjö. Efter att
ha utbildat sig till röntgensjukskö
terska vid Sundsvalls lasarett har
hon, med undantag för en kortare
period i Karlstad, tjänstgjort här.
Närmast sörjande är syskon och sys
konbarn.

- Apotekare Ambjörn Lindhe,
Vännäs, har avlidit. Han var född
1916 i Vetlanda, avlade studentexa
men i östersund 1~36, blev farm.
kand. 1939 och apotekare 1943. Efter
tjänstgöring på olika apotek som.
förestångare .fick han 1960 privile
giet på apoteket i Vännäs. Han har
varit lärare för apotekstekniker vid
Hermods i Malmö 1948-1954 och var
från 1957 styrelseledamot i Svenska
kemistsamfundets örnskö1dsvikskrets.
Närmast sörjes han av makan Anna
Lisa, född Berg, farm. kand., tre
döttrar, en son och två mågar.

238.86 -0.12
128.47 -0.21

92.40 -0.14

Herr Sven Olof Bengtsson med ma
ka Ingrid, född GusUrlsson, båda

från Lycksele.
N -L foto, Lycksele

Omsättningen ökade
hos Skånska Cement

KONCENTRANOTERINGARNA:
VANLIG 105 HöG 126 LAG 144,50

JACOBSSON OCH PONSBACHS
INDEX:

Ahlen 43.- 49,-
Götabank. 83.- 86.- +1
Sthensk m-;O.- 61.-
SvHBA 60.- 63.-
D:oB 83.- lW.-
Werml..;b. 65.50 70.- 66.-

- Fru Gerda Brandon, maka till
lantbr. Axel Brandon, Valla, Frösön,
har avlidit efter att hastigt ha in

sjuknat. Hon var
:född 1897 i öster
sund, 'dotter till hr
J..A. Samuelsson
6chhansmaka
Kristina~ Ar 1910
flyttade hon till
Valla, där familjen
inköpte en gård.
Hon gifte sig 1919
och bodde däref

.... ter först i Vagled
~en övertog' senare tillsammans med
sin make föräldragården i' Valla,
Som duktig hu.:.""I1lor har hon helt
ägnat sig åt skötseln av familj, hus
håll och även ladugård innan jord
bruket blev kreaturslöst. Närmast
sörjande är make, barn, barnbarn
och en syster.

- Fru Svea Nygren, Bispfors, har
avlidit i en ålder av 55 år. Hon var
född och uppväxt i Liden om kom i
samband med giftermål 1939 till
Bispfors där maken Vilhelm Nygren
arbetade på kraftverksbygget. Fru
Nygren har koncentrerat sig på hem-

Herr Hans Pålsson, Stockholm son
till fabrikör Holger Pålsson och
hans maka Greta, född Edlund,
Kälan1e, med maka Anita, dotter

till hemmansägare Ingvar Alvebo
och hans maka Line född Forsberg.
Strömsund. Vigsel i Högalids 1Q-r

ka, Stockholm.
Svenska CITY-ATELJEN,

Stockholm.

555.
151.
162,-

'1

MalmÖ ('I'T) Skånska Cement
AB:s koncernomsättning ökade 1965
till 375,6 milj. kr från 348,8 milj.
1964. Moderbolagets omsättning var
245,4 milj kr' (f. å. 238,1). Ratio-
naliseringsverksamheten inom före
taget har givit goda resultat men
inte helt kunnat kompenSera kost-

270.- nadsstegringarna.

651.- Moderbolagets nettovinst redovisas
med 14,1 milj kr <12,9), Bruttovinsten
på rörelsen blev 63,3 milj (69,5). Ut
delningen föreslås till oförändrat 9
kr per aktie med 13,8 milj (9,2) efter
ökning av aktiekapitalet från 102 till

189.- 153 milj kr. I ny räkning förs 13,5
milj <13,2) .

130.- Den i början på 1965 mycket höga
aktiviteten på byggnadsområdet däm
pades efter hand till följd av kredit-
knapphet och restriktivitet vid bevil- Examen
jandet av igångsättningstillstånd för Vid H.A. Läroverket i Nyköping
byggnader. Mot slutet av året blev. har på reallinjen studentexamen av
det genom den ovanligt tidiga vintern lagts av Margareta Gärdin (tidigare
en ytterligare avmattning i byggnads- bosatt i Föllinge).
verksamheten.

Totala cementförbrukningen inom
194.- landet beräknas ha uppgått under

1965 till 3.703.000 ton (3.566,000> vilket
innebär en uppgång med 3,8 proc. Ce
mentas försäljningsvolym inom lan
det steg under året med 2,1 proc.
(13,6). Den tidiga vintern medförde

80.- ett leveransbortfall under slutet av
året, beräknat till 2 proc av års
kvantiteten.

Industrier
145.- Banker
321.- Rededer

125,50

130.:
458.
287.-

j
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i68,- - +2
129.- 130.
457.- 460.
286.- 287.--1
286,j7 290.--1
115.- 119.-
50.- 51.- +0.5

123.- 126.-
63,- 64.-

127.- 128.- - 128.
157,- 164.--3
135.- 150.
145.- 147.- +5

321:- -3
196.- 202,- 
198.- 199.- -5 200.
19,.- 140.- lMJ.-

226.- 235.- +1
110.- 115.-
167.- 169.- -2 168.-

167.- 170.- ,Ee,V2.- 21
248.- - +1
260.- 270.-
107.- 108.- -1 108.
400.- 465.--5
440.- 455,- +4
440.- 460.-
230.- 240.--5
265.- 270.
650.- 652.
251.- 260.- +1
100.- 130.-
101.- 104.- -3 103.
275,- 278.--1

Billackerare Evert Larsson, öster
sund med maka Anna Lena dot
ter till frisörmästare Curt Klang
och hans maka Doris,Östersund.
Vigsel i östersunds gamla kyrka av
kontraktsprost Nils Ariors. Brud
näbb var Annika och Anna Lena
Larsson. Efter vigseIn gavs middag

i öSK-stugan.
Foto-Pose

Bank- och försåkringsaktier
Gbg stam 189.- 190.- +1
Skandinav 157.- 158.--2
Skaraborgs 129.- 131.--1
Skånska 58.50 59.-
Smålands 86.- 95.-
Sth ensk st 552.- 560.- +2
Sundsvalls 150.- 151.-
Sv HB st 161.- 163.--1
Uplands 145 - 150.-
Werml. st 147.- 150.-
östgöta 115.- 117,-
Atlantica 400.- 420.-
Skandia 192,- 194.--2

Preferensaktier
Gunnebo 65.- 70.- +1
Höganäs 69.- 71.- +1
Korsnäs 65.- 70.-
Marabou 78.- 82.-
Saab 65.- 72.-
Transat1. 71.- '. 75.-.+.1

- Fru Anna Häggmöm, Mora än
ka efter kontorist E10v Häggström;
har avlidit 80 år gammal. Hon var

född i Älvkarleö
men uppväxt i
Mora; Där utbilda
de hon sig även

till sömmerska
000 blev egen fö

retagare. Hon
bodde under

många år med sin
make i Hallstavik
och drev där dam
skrädderi i tjugo

två år. Ar 1943 flyttade makarna till
Frösön och byggde egen villa i Mjäl
le. Hon var. änka sedan 1949. Så län-

D:ostB
Socker
Superfosf.
Stora K
D:ofria
Ström-Lj.
Svea
SAL
Sv. Lloyd
Transall.
Trelleborg
Trikåpref
D:ostam
Turitz
Tändst, A
D:oB
Uddeholm
Wikmansh.
Wirsbo
Volvo
D:ofria

D:oBfria
Fannyudde
Företagsf.
Industriv.
Investor
D:ofria
Kinnevik
Promotion
Provident.
Ratos
Sanna
Säfveån
Öresund

- Fru Kristina Mårtensson, född
Ward, östersund änka efter lantbr.
Gustav Mårtensson har efter lång
sjukdom avlidit i en ålder av nära lW
år. Hon var född och uppväxt i Kall.
Tillsammans med sin make drev hon
jordbruk i Gråsjön och när makarna
avvecklade jordbruket för 23 år se
dan flyttade de till en son i Kall.
Hon blev änka för nitton år sedan
och bodde :fårst kvar i Kall, och där
efter hos en son i Duved· för att
de senaste sex åren bo i östersund
där hon fick hem och vård av sin
dotter. I :femton år led hon ;,,; led
gångsreumatism och blev med åren
svårt invalidiserad. Närmast sörjande
är barn, bantllbarn och barnbarns-
barn. .

gen i östersund - och åt friluftsliv, Ige hon var vid god hälsa var hon
bland annat är han en intresserad or- aktiv inom Röda korset och lottakå-
nitolog. ren. Närmast sörjande är syskon.

- Änkefru Hilma Söderström, Ede,
Delsbo, har avlidit 73 år gammal.
Hon var född i Skön. I unga år flyt
tade hon till Umeå och gifte sig där
med fabrikör J. Söderström. 1924 flyt
tade makarna till' Helgum, där ma
ken hade snickerifabrik. Efter hans
död 1951 bosatte fru Söderström sig i
Delsbo. I Helgum var hon lottachef.

DÖDSFALL

203.
193.-

74.50

88.50

99.-

210.-

220.-

320.
168,
118.-

96.-

247.-

14-9.-

220.
119.
310.""
313.-

271.-

115,
210.
251.-

92.
162.-

Film 95.- 97.- +3
Fläkt 220.-
Fqrd 810,- 816.-
Fosfat . 525.- 600.- +5
Garphytte 275.- 300.-
Gränges 269.- 270.--3
;D:ofria 270.-- 275..- -3
Gunneob st 180,- 200.--5
Götaverken 92,- 96,- +2
HolmenA 160.- 162.- +2
D:o B 154.- 159.- +2
Hufvudst. 176.- 185.- +1
D:o fria 176.- 185.- +1
Hylte 114.- 117.- -1
Höganäs st 208.- 210.- +1
Iggesund 251.- 253.- -1
Jungn. st. A 160.-
D:o st B 136.- 139.-
D:o st B fr 136.- 142.-
JvgvE!rkst. 99.- 100.-
Kilsund 95.- 98.-
Klippa 275.- 285.-
Kohlswa 155,l!. 159.--1
Kopparf. 218,- 221.- +1
Korsnäs st 118.- 120.-
KulagerA 309.- 313.--1
D:o B fria 312.- 313.- +1
Linoleum 475.- 500.- -m5
LME A 237.- 240.-
D:o A fria 240,- 248.g7
D:o B 24+.- 248.- +1
Ma1cus 215.- 240.-
Marab. st A 201.- 215.- +1
D:o st B 201.- 220.- +1
Metall A 148.- 150.- b
D:o B 150,- 160.-
Mo o. D. A 217.":" 220.-
D:o B 219.- 220,-
Monark 74.- 75.-
Munksjö A 65.-
D:o B 146.- 160.-
D:o B fria 146.- 160.-
Mölnlycke 128.- 135.-
Nitro N. 265.- 280.- +5
Nordarm. 112.- 120.- -10

<Utan kupong 7.-)
NK 88.50 89,.- +1
PLM 453,- 460.--2
Pripp 219.- 220.- -2
Saab stam 189.- 195.--7
Sandviken 201.- 203.--5
Scania-V. 192.- 194.--2
D:o fria 195.- 225.-
Skånska C. 315,- 32.- +5
SLT pref 167.- 170.- +2
D:o st A 16.7.:-..169.- +1

- 50 år fyller den 13 ds fru Maja
Eriksson, maka till hr Anders
Eriksson, Nordanede. Hon är född i
Strandåker men uppväxt i Ljungå.
Före giftermålet 1941 hade hon plat
ser bl.a. som kocka vid kraftled
ningsbygget i Ljungå och vid grön
staanlägget i Torp. Makarna bosatte
sig efter giftermålet i Nordanede, Un
der de två senaste åren har hon
sommartid arbetat på Hemgårdens
barnkoloni i Stöde. Dessutom arbe
tar hon sedan en del år tillbaka någ
ra dagar i veckan vid ett tunnbröds
bageri i Nordanede. Hon är en in
tresserad medlem i Gimåfors husmo
dersförening och dessutom en av Nor
danedes flyglottor.

- 50 år fyller den 13 ds arbetaren
Karl· Edvin Holmberg, Björkberg,
Hamra.

- 60 år fyller den 13 ds kyrkoher
de Olle Sivertsson, Njurunda. Han är
jämte till börden, född och uppväxt i

Oviken, tog stu-
dentexamen i
Lund och studera
de teologi i Lund
och Uppsala, blev
teol. kand. 1935 I
och prästvigdes
samma år för Här
nösands stift. Ef
ter kortare för
ordnanden bl.a. i
Stigsjö kom han

som komminis
ter och blev församlingens kyrko
herde 1947. S. tog aktiv del vid den
senaste restaureringen av Njurunda
kyrka, han är ordlförande i kyrkorå
det och fungerar som kyrkobokfö
ringsinspektör för Härnösands stift.
Under många år har han nedlagt ett
intresserat arbete inom scoutrörelsen
000 varit kårchef i Njurunda under
ett tjugotal år.

- 50 år fyller den 14 ds fru Svea
Eriksson, f. ~inda1, Färila.

- 50 år fyller den 14 ds evange
list Karin Hans
son, öjarn, Ström
sund. Hon är född
och uppvuxen i
öjarn. Sedan 1947
har hon verkat
som evangelist

. inom olika
pingstförsamlin
gar i Norrland, de
senaste åren inom
Strömsunds
pingstfårsamling.

- 50 år fyller den 14 ds länsassessor
Daniel Notfors, östersund. Han är
född i ocIh uppvuxen i

Skara, där han
tog studentexa
men. I Uppsala
studeracle han se
dan juridik och
blev jur. kand.
1941. Sin tings
tjänstgöring full
gjorde han i Ska
ra och efter något
års anställning
vid ett statligt

StclckJb.61m kom han till läns
i Östersund 1946 och har

alltsedan dess varit verksam där.
Sin fritid ägnar han åt sina frimär
ken - han tillhör filatelistförenin-

126.
126.-

+- Bet.

8
232.-

FONDBöRSEN
den 11/5 1966

Köp. Sälj.

Industriaktier
Addo 232.- 235.-
Aga 192.- 195.- +2
AlIlsellågren 275.- 300.--2
Alfa-L. A 307.-
d;o B 312.- 320.- +2 320.-
Algot 205. a7wm.- +5
Asea 375.- 377.- -2 376.-
D:o fda 388.- 392.- +3 390.-
Astra 780.- 790.- -13 790.-
Atlas C. 166.- 167.- +1 166.
Bahco 207.- 225,- +2
Becker 105,- 108.-
Bergv, o. A. 242.- 250.- +1
Billerud 144.- 145.- -1 145.-
Billman 05.- 223-- +5
Bofors 149.- 150.- +1 150.-
Boliden 305.- 308.- -3 308
Borås W. - 100.-
Brygg:er . 210.- 212.-
Cellulosa 175,- 177.- 176.":'"
Cement 380.- 381.- +5 380.-
DN A 335.- 340.- -5 .
Drott 670.- 700.-
Electroi. A 250.-
D:o B 178.- 180.--2
Elvcrk 195.- 210.-
Esab 210.- 220.-
Fagersta A 125.- 127.
D:oB 125.- 127.-

AKTIER

STOCKHOLM (TT)
Tendensen på onsdagens aktie

börs var oregelbunden. Omsättning
en var måttlig och uppgick till
sammanlagt 2 855 541 kr, varav i ak
tier 2444655 kr.

Sänkningar och höjningar av köp
kurserna fördtlade sig ungefär li
ka. Alfa-Laval A betalades över ti
digare toppkurs med 312 liksom
d:o B med 320. Tre papper betalades
lägre: Skånska Cement 318, SLT pref
168 och Zander och Ingeström 300.
Utan kupong värd 7 kr noterades
Nordarmatur.

Grängesberg omsatte 400 aktier,
LME B 500, NK 430, Saab stam
310, Scania-Vabis 400, Tändstickor
B 460, Uddeholm 355, Volvo 500,
Skandinavbanken 440 och Handels
banken stam 495.
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FÖDELSEDAGAR IBergman inixoducerade han i mitten I
. ..: på 3O~talet slalomsporten här i landet.

- 85 år fyler l dag f. hem.ag. Per Hans eminenta kunskaper i skid
P~, Bräcke, Al~en. Han är född i sport och hans ledaregenskaper har
Bracke på den gard som han senare gjort att han ofta anlitats sam leda
övertog ..och brukade. Vid sidan. av re för skidtrupper i utlandet, bl.a.
dess.. skotsel arbetade han som tlm- var han olympialagledare för utförs
merman och }lan h~r uppf~rt flera åkning på skidor åren 1948 och 1952.
hus.. U~der ma~a vmtrar ~orde han Under en följd av år har han varit
oc~ tnnn:er l skogen. Garden .har överledare för den jämtländska fjäll
nu overtagIts av en yngre generation. räddningstjänsten. Sportchef för Fjäll-

_ 80 år fyller den 13 ds fru Judit kedjans hotell AB har han varit
Formgren, SalIyhill, Sundsvall. Fru 1950-1966 och sjukgymnast. vid
Formgren är bördig från Torp och RFV:s sjukhus i Are 1962-1966.
än'ka efter hem.äg. och häradsdoma- Han har medarbetat i en rad av
ren Formgren i Torp. Fru Formgren Skidfrämjandets skid- och fjälltek
har varit mycket verksam inom Torp- niska instruktionsböcker samt i fle
Stöde missionsförsamling. Efter sin ra av armens skid- och vinterin
bosättning i Sundsvall för en del år struktioner. Den spänstige jubilaren
sedan, har hon utfört sömnadsarbe- som fortfarande är i full verksamhet
ten av olika slag, främst för Betle- som ledare och instruktör befinner
,hemskyrkan och Frälsningsarmen. sig nu liksom alltid vid denna tid

på året i Lapplandia vid Riksgränsen.
- 80 år fyller den 13 ds fru Ester

Björk, Ängom, Njurunda. Hon är
född i Boda, Torp. Till Njurunda kom
hon 1919 i samband med giftermålet
med hem.äg. Petrus Björk, som avled
för 22 år sed'an. Efter hans frånfälle
skötte hon jordbruket under en lång
följd av år. Fru Björk har neZllagt ett
intresserat arbete inom Vita Bandet i
Njurunda, där hon uncler ett tiotal
år varit ledare för flickgruppen. Hon
tillhör filadelfiaförsanilingen i Kviss
leby,

- 75 år fyller i dag lantbrukaren
Per Liden, Helgebacken, Oviken.
Han är välkänd kanske mest i egen

skap av slaktare
000 torghandlare,
en rörelse som
han med hustrun
Elviras hjälp i rätt
stor omfattning
bedrev under MJ
talet år vid sidan
av jordbrukets
skötsel. Men Per
Liden har även
varit aktiv inom

det kommunala livet i Oviken som
ledamot av kommunalfullmäktige och
kommunala nänmder, bl,a. i skolsty
relse och brandstyrese. Aktivt verk
sam och trogen medlem har han va
rit i logen Fjällblomman. När Ovi
kens hemvärnsavdelning rekrytera
des blev han aktiv i denna rörelse
och under många år var han hem
värnsOOef i området. Numera lever
han som pensionär i sitt ixivsamma
hem i Helgebacken, då han frigjort
sig från jordbruket genom utarrende
:rin~

- 75 år fyller den 13 ds rörarbeta
re Per Vilhelm Ferm, Färila.

- 70 år fyller den 13 ds fru Johan
na Margareta Nybo, f. Björk, Los.

- 70 år fyller den 14 ds f. bygg
nadsarbetaren Erik Färnström, Mör
sil. Han är född i Trångsviken och
har under en lång följd av år varit
bosatt i Mörsi! där han huvudsakli
gen sysslat med anläggs- och bygg
nadsarbeten av olika slag. Bland de
..binäringar< han numera innehar
märkes tjänsten som öP:s uthärare i
Mörsil, ett jobb som han för övrigt
a];:öter med sannna noggrannhet som
allt annat han företar sig.

- 70 år fyller den 14 as f. skogs
arb: 'Olle Petter Jonasson, Gäddede.
Jo:nasson är född i LeipiJkmon. Han
har som de flesta i dessa trakter ar
betat i skogs- 000 flottningsarbete
men har också prövat anläggnings
arbete vid sjöregleringarna i Frost
viken. Sin ihustru fann han i Bygge
där han bodde under en del år. 1936
inköpte han en lägenhet i Gäddede
där makarna alltfort bor.

- 70 år fyller den 14 ds major
Olle Rimfors, Are. Han är född i Vi.
by, Örebro län, 000 var aktiv offi

cer vid .Tåmtlands
fältjägarregemen
te 1917-1950. Aren
1925--1928 genom
gick han GCI.
Känd i hela lan
det är major
Rimfors som
banJbrytare för
alpin skidsport i
Sverige. Tillsam
mans med Sigge

i
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