
Stavgång
Ånäset
onsdagar kl 18:30

Söndagsgudstjänst
Hällesjö kyrka
sön 3/9 kl 11

Pub
Tossengård
lör 9/9 kl 19

Söndagsgudstjänst
Håsjö nya kyrka
sön 10/9 kl 11

Grundkurs i
Zhineng Qigong
Västanede försam-
lingshem
tors 14/9  kl 18:30

Matdag
Tossengård
lör 16/9 kl 15

Högmässa
Hällesjö kyrka
sön 17/9 kl 11

Bio
Pirates of the

Caribbean - död mans
kista (11 år)
sön 17/9 kl 18:30

Musikgudstjänst
Archi Jamt stråk-
kvartett
Håsjö nya kyrka
sön 24/9 kl 11

Gemensam fotbolls-
avslutning för alla
Ånäset
sön 24/9 kl 15

Bio
Da Vinci-koden  
(11 år)
sön 24/9 kl 18:30

Jazz&Blues
Magnus Lindgren 
Östjemten
sön 24/9 kl 19

Musikkafé
Marie Källström och
Lars Berglind: Livets
väg genom ord och
ton, Västerövsjö
bygdegård
ons 27/9 kl 19

Söndagsgudstjänst
Hällesjö kyrka
sön 1/10 kl 11

Bio
Gustaf 2 (sv. tal)
sön 1/10 kl 15

Bio
Beck - skarpt läge (fr
15 år)
sön 1/10 kl 18:30

Gospelmässa
Gospelgrupp fr Ö-vik
Håsjö nya kyrka
sön 8/10  kl 18

Söndagsgudstjänst
Skogs kyrko- o
hembygdskör
sön 15/10  kl 11

Jazz&Blues
Rigmor Gustafsson 
Östjemten
män 16/10 kl 19

Matdag
Tossengård
lör 21/10 kl 15

En tidning för Kälarnebygden årgång 2 nr 7
sep 2006

KälarneNytt finns på vår hemsida: www.kalarne.jamtland.nu.
Nästa nr av KälarneNytt, nr 8, utkommer den 18 okt. Manusstopp: 11 okt.
Kontaktperson: 
Christian Sundin, 0696-40 138; chr.sundin@bredband.net

Mot evigheten!
Har ni sett installationerna i
Badhusparken på Västerövsjö?

De är verkligen värda ett
besök!

Där kan du titta på Västerövsjös
sista Monark eller ta ut riktningen
mot Evigheten.

Runt det gamla badhuset vid Öv-
sjöns västra strand finns nu en park
fylld med tankeväckande ”installa-
tioner”, och även om det i en av
installationerna ingår elkalbel och
en elkontakt (Grön el) så betyder
installation i det här samman-
hanget konstverk. Och inte vilka
konstverk som helst. Alla är produ-
cerade av övsjöbor, nuvarande
eller f d.

Berit Källström tog initiativ till
utställningen  i våras och uppma-
nade bybor och medlemmar i By-
föreningen att bidra med ”installa-

tioner”. Det gick trögt i början
men när det lossnade några dagar
före den planerade invigningen
lossnade det med besked. Parken
är fylld med bidrag, det ena fyndi-
gare än det andra.

En del av konstverken kommer,
av naturliga skäl, att försvinna
eller plockas ner under hösten,
medan andra kommer att klara
vintern utan problem. 

Om du vill se alla ograverade, åk
dit innan hösten kommer!

En av höjdpunkterna är installa-
tionen “Förtidspensionerad, 55
år”.

Vill du vara med nästa år?
Kontakta Berit Källström, nybliven
Kälarnebo.

Christian Sundin

På gång
Kalendern är en sammanställning av de uppgifter vi fått från resp
arrangör. För närmare information: kontakta arrangören direkt.

Föreningsnytt - HÅSJÖ SK
Styrelsen 2006: ordförande Anders Byh, sekreterare A-K Dahlqvist,
kassör Martin Nilsson, övriga ledamöter M-B S Sandelin och Nicke
Amrén



Centerns löfte till innevånarna i Kälarne kommundel
Vad vore Kälarne kommundel utan människor med idéer?
Vad vore Kälarne idag utan stolpfabriken? Vad vore Kälarne kommundel utan
sina övriga småindustrier? Vad vore Kälarne kommundel utan sina idérika och
idoga entreprenörer? Samhällets framsteg kräver sanningar och tankar i nya
tankebanor – och som kan omsättas i nya tankar och handlingar.
Hur skulle samhället se ut utan entreprenörer? Hur skulle vi ha det utan männi-
skor som satsar allt på att förverkliga affärsidéer, som tar risker, investerar sina
pengar och som jobbar ibland dygnet runt? Det är tack vare entreprenörer som
samhällets resurser kommer till och används så effektivt som möjligt.

Även Centerpartiet värnar om tryggheten för dig som bor i
Kälarne kommundel..
Centerpartiet värnar även om din trygghet i vård och omsorg, om tryggheten att
vistas i våra hem och på gator och torg. Om rättvisan. Om skolans utveckling
samt att skolan bidrar med utbildning som möjliggör vidare utveckling för
kommunens näringsliv.
Får vi möjlighet att påverka kommer vi att se till att äldreboendet återföres till
trivsamma Hemgården.
Får vi möjlighet att påverka kommer inga skolor under mandattiden att läggas
ner.
Får vi möjlighet att påverka kommer vi att verka för flera rehab-platser vid
Tallgläntan.

Men vi vill mer än så om Du ger oss Ditt förtroende..
För att utvecklas vill vi verka för att det görs satsningar och tas risker. Ingen
utveckling utan att man inte tar en risk. Det finns möjligheter trots allt.
Alla har vi varit små. Volvo började i ett garage på Hisingen i Göteborg. Kappahl
startade i en källare i Kållered. IKEA började med ett litet utbud på postorder m.
fl. exempel.
Vi ska se till att vi får hjälp av villiga risktagare (entreprenörer) och dom finns.
Och vi skall få dem att bidra med idéer och uppslag och verka i vår kommun.
Vi vill verka för att entreprenörskap blir ett obligatoriskt ämne i skolan.
Vi vill verka för att företagen får bättre tillgång till riskvilligt kapital samt att
resurser skapas för garantier och satsningar genom samarbete med lokala
föreningar.
Vi vill verka för ett bättre samarbete med Campus (Universitetet) och våra
småföretagare.
Vi vill verka för klara framtidsinriktade mål som även Du kan ta del av.
Vi vill verka för bättre kommuninformation till innevånarna före beslut i styrelser
och fullmäktige.

Ty endast med flera arbetsgivare och flera i arbete kan vi vända den
nedåtgående trenden.

Man vet vad man har men inte vad man får..
Så tänker Du kanske. Men är Du nöjd med vad Du får och den utveckling som
är?
Gammal vana kan bromsa utvecklingen och vi behöver en ny anda.
Vi i Centern vill göra gamla saker på nytt sätt och skapa framtidstro.
Offensiv satsning i stället för nödbromsning.

Och de nominerade är

Eddie Backlund Dan Forslund Jan Danielsson

Berit Eriksson Per-Erik Eriksson



Välkomna till Västanede, fam
Günther-Hundertmark!

I början av augusti fick Lek och
Bus i Västanede nya grannar. En
3-barnsfamilj från Berlin flyttade
in i f d Konsum. 
Hur kommer det sig att en barn-
familj väljer att flytta från Berlin
till Västanede?

Vi har rest mycket och bott på
många platser runt om i världen,
bl a i Israel, Mexiko, USA och Ka-
nada. När vi besökt Sverige har vi
”falled in love with Jämtland”, det
är så vackert här i Jämtland och
Västanede. Vi beslöt att flytta från
Berlin och bosätta oss här och när
vi sedan hittade ett lämpligt hus att
köpa var det inte svårt att slå till.

Familjen består av Katrin Gün-
ther, 38; Ralf Hundertmark, 41;
Michael, 16; Till, 5 och Marie, 4
år. När jag träffar Ralf vid köks-
bordet så är de två små på dagis i
grannhuset och Katrin och
Michael är i Berlin. 
Vad ska ni leva av i Västanede?

Katrin är f d jurist och jobbar nu
som språklärare i Berlin. Den äld-
ste sonen läser in gymnasiet på di-
stans. De kommer till nya bosta-
den i Västanede så ofta som de har
möjlighet. Kanske kan hon så
småningom fortsätta sin lärargär-
ning i Kälarne?

Ralf har många strängar på sin
lyra. Han behärskar tyska och eng-
elska och pratar ryska och spanska
när det behövs. Helst vill han job-
ba med filmproduktion och under-
söker möjligheterna att producera
reklamfilm, gärna för turisföretag,
Han har den utrustning han behö-
ver och kan leverera resultaten
både i form av DVD och webbsi-
dor. Han har också jobbat med
webbdesign och åtar sig sådana
uppdrag. Han har en gedigen erfa-
renhet av IT-utbildning  för både
ungdomar och vuxna och kan tän-
ka sig en fortsättning inom det
området. Skulle önskemål dyka
upp så kan han hålla kurser i dyk-
ing, han har dykcertifikat och är
godkänd dykinstruktör.
Hur har de första tre veckorna i
Västanede varit?

Vi har fått ett fantastiskt mottag-
ande. Västanede och Sverige väl-
komnar verkligen barn och vi får
tips och hjälp av grannar och vän-
ner. Ralf håller nu på att bygga
upp ett kontaktnät för att undersö-
ka vilka arbetsuppgifter han kan ta
för sig. 

KälarneNytt hälsar familjen väl-
kommen till bygden och hoppas
att de ska trivas här och hitta sin
försörjning.

Christian Sundin  

5!! nya Västedebor

KIK:s Seniorlag

Hur har ni haft det på tomte-
museet i sommar? frågar jag
Solveig Nässlin i Ansjö 
- Vi har haft ett rekordstort antal
besökare, så det har varit mycket
bra. Vår tomtesamling har utökats
med ett hundratal nya figurer un-
der sommaren. En del har jag köpt
på auktioner och andra har jag fått
som gåva. Vi har också medverkat
i ett TV-program som By-TV var
här och spelade in. Nu är museet
officiellt stängt, men många ringer
fortfarande och vill komma hit.
Om vi är hemma så får de gärna
komma..
Alla souvenirer vi hade till försälj-
ning gick åt som smör i solsken.
Tomteklockorna var populärast.
Jag har just fått hem en sändning
nya.
Solveig är tacksam för att Kälarne-
Nytt uppmärksammade deras mu-
seum tidigare i sommar. Det har

bidragit en del till publiktillström-
ningen.
Vilka kommer till museet? undrar
jag.
- Alla kategorier. Det är folk i alla
åldrar och från hela Sverige. De
flesta är på något sätt intresserade
av tomtar.  Många som själva är
samlare har varit här, men mest är
det barnfamiljer som kommer.
Barnen brukar aldrig vilja gå
härifrån.   
I den gamla folktron var gårdens
välgång och lycka till stor del be-
roende på om gårdstomtarna be-
handlades med aktning och vörd-
nad. Solveig säger att hon och
hennes familj har haft mycken
tröst och hjälp i svåra stunder av
sitt intresse för tomtarna. Vi behö-
ver alla något bortom det vardag-
liga som lisa för själen.  

Runa Westman

Rekordsommar

Det är drag runt Kälarnes A-lag.
För inte så länge sedan kunde man
läsa i tidningarna att KIK förlorade
med tvåsiffrigt i fotboll så när vi
berättade att vi skulle satsa togs
det av många med en fnysning. Vi
har tränat hårt i vinter, släpat bil-

däck, sprungit i snö och kyla, slitit
som djur tre-fyra gånger per vecka
för att åstadkomma något. Spelar-
na skall ha mycket beröm för att
de har underkastat sig all träning
utan att ge vika.
Resultaten kom redan på vårsä-



songen och vid sommaruppehållet
ledde vi serien trots svåra konkur-
renter. Publiken har strömmat till
våra matcher och vi har ett högre
publiksnitt än de flesta lag i länet,
oavsett division. Vi har även fått en
del nyförvärv: Henke, Jocke och
Crille från Östersund, Anders och
Skogis från Hammarstrand och
hemvändande Jocke Persson från
Sörbygden som har gett laget en ny
dimension. Har även i dagarna kon-
trakterat Rickard från Sundsvall
som skall hjälpa oss i slutspurten
(gör debut mot Strömsund) så vi

når den åtråvärda kvalplatsen till
division fyra. Lägg där till våra
inhemska grabbar och vi har inte
bara en bred trupp på tjugofem
spelare utan ett slagkraftigt lag som
skulle hävda sig mycket bra i en
högre serie. Vi har ett fåtal matcher
kvar och seriesegern i egna händer.
Jag vill uppmana folket i bygden
att komma på våra återstående
matcher och med ert stöd hjälpa
oss att vinna för KIK:s A-lag har
aldrig varit bättre.

Coachen



Besök våra kvarvarande hemmamatcher
på Ånäset!

Heja fram alla KIK-lag till segrar i år!

P 12

11/9 –06  kl 18,00 KIK  –  Sundsjö IF Crocodile
23/9 –06 kl 15,00 KIK  –  Ope Arsenal

F 15
3/9 –06   kl 12,00 KIK  –  Rätans IF
10/9 –06  kl 15,00 KIK  –  Krokom/Dvärsätt IF

A-laget

3/9 – 06  kl 15,00 KIK – IFK Östersund U19
24/9 –06 kl 15,00 KIK – Alsens IF

Det här blir spännande, ska A-laget vinna
serien?

Kom och kämpa med grabbarna, vi vill väl
vinna???!!!
Så klart!

Och så avslutningen för alla som varit
involverade inom fotbollen 2006.

Vi startar direkt efter derbyt den 24/9!
Varmt välkomna! 

Sport-kikaren



Positiva effekter på stress, oro, ångest samt viss
smärtlindring, men framför allt en stund för dig.
Regelbunden massage förebygger stress och
förslitningsskador.

Jag erbjuder
Taktil massage, en massagemetod  med lättare
beröring.
Klassisk massage, en massagemetod  lite dju-
pare på muskulaturen.

BOKA EN TID redan nu....

Grundkurs i Zhineng Qigong
Torsdag 14/9 kl. 18.30
Västanede församlingshem
8ggr, 1000:- inkl CD värd 200:-

Zhineng Qigong är en form av kinesisk gymnastik med rel-
ativt enkla rörelser som stärker kropp och själ. Du rör dina
leder, stretchar muskler, tränar balansen och tillför energi.
Du kan genom Qigong öka ditt välbefinnande, minska/före-
bygga stress, förbättra balansen, få bättre sömn, höja energ-
inivån, öka koncentrationsförmågan, lindra/läka vissa sjuk-
domstillstånd.

Ring om mera info och anmälan 

MASSAGE

Hyr nu in mig hos Ingelas
Hårvård, Stationsvägen,

Kälarne.

070-277 74 80 

QIGONG

Sista anmälan 6/9
miniantal 10 personer

070-277 74 80
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