
En tidning för Kälarnebygden årgång 5 nr 1
jan 2009

Kostnaderna för papper och tryckning av detta nummer
sponsras av

Astrid och John Nylén

Gymnastik
Gymnastiksalen
mån kl 18:30

Bad
Familj, ungdom
måndagar 17:30-19:30
motion
måndagar 19:30-21

Slalombacken
Västanede
lör, sön kl 11-15
tis, tors kl 18-21

Söndagsgudstjänst
Hällesjö kyrka
sön 1/2 kl 11

Bio
Australia (11 år)
sön 1/2 kl 18:30

Matdag
Tossengården
lör 7/2 

Söndagsgudstjänst

Håsjö nya kyrka
sön 8/2 kl 11

Bio
Madagaskar 2 (BT)
sön 8/2 kl 15 o 18:30

Söndagsgudstjänst
Hällesjö kyrka
sön 15/2 kl 11

Söndagsmässa
Håsjö nya kyrka
sön 22/2 kl 11

Årsmöte
Ansjö Bygdegårds-
förening
tors 26/2 kl 19

Årsmöte
Sörbygdens
Bygdegårdsförening
tors 26/2

Söndagsmässa
Hällesjö kyrka
sön 1/3 kl 11

Söndagsmässa
Håsjö nya kyrka
sön 8/3 kl 11

Avskedspredikan
Lars Kempe
sön 15/3 kl 11

Årsmöte
Svedje-Västanede-Övsjö
FVOF
fre 6 mars kl 18

Årsmöte
KIK, Slalomstugan,
Västanede
ons 11 mars kl 19

Årsmöte
Kälarnebygdens ek
förening, Östjemten
tors 12 mars kl 19

Rotharrys
Tossengård
ons 11/3 kl 19:00

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

Den sista juni i år går kontraktet ut för
Birgitta Eriksson som driver Östjem-
ten. Hon har förberett detta genom att
säga upp hyreskontraktet (30/6 2008)
och i december varslade hon sina an-
ställda om uppsägning per den sista
juni i år.
Vill du inte fortsätta driva Östjemten,
Birgitta?
Jo, jag fortsätter gärna om de nya ar-
rendevillkoren blir acceptabla. Men
ännu, 5 månader innan kontraktet går
ut, har Bräcke kommun inte inbjudit
till anbud för nästa kontraktsperiod. Så
jag vet inte vilka villkor som kommer
att gälla för framtida drift av Östjem-
ten.
Hur ser verksamheten ut idag?
Vi är 10 sysselsatta som hyr ut hotell-
rum, lagar och serverar mat och hyr ut
lokaler. 

Vi ansvarar för att laga mat till skolan,
dagis och äldreomsorgen. På Östjem-
ten serverar vi dagens alla måltider.
Totalt serverar vi 300 – 350 portion-
er/dag.
Hotelldelen består av 3 dubbelrum och
4 enkelrum.
Dessutom är vi ombud för Bräcke
Begravningsbyrå och paketutdelning.
Hur mycket omsätter Östjemten?
2008 var omsättningen 5,3 milj kr.
Hur vill du sammanfatta de 10 år som
du drivit Östjemten?
För mycket arbete och för lite ersätt-
ning.
Hur ser du på framtiden för en fort-
satt drift av Östjemten?
Äldreomsorgens behov av mat är täm-
ligen konstant men antalet skolelever
minskar och med det behovet av skol-
luncher. Serveringen på Östjemten tror

Vad händer med Östjemten?

KälarneNytt kan Du också läsa på
www.kalarnenytt.se

Nästa nr av KälarneNytt, nr 2, utkommer den 25 feb.
Manusstopp: 18 feb.

Redaktör: Christian Sundin, 0696-40 138; chr.sundin@bredband.net

Årsmöte
Ansjö Bygdegårdsförening håller årsmöte 

torsdagen den 26 febr kl 19:00.
Efter årsmötet blir det naturligtvis fika och “eftersnack”.

Styrelsen



forts från första sidan
jag kommer att stå sig i volym.
Hur ska det gå att klara ett nytt kon-
trakt?
Arrendevillkoren måste förbättras ge-
nom lägre hyra alt mindre lokalutrym-
men. Vi hyr t ex källarplanet som är
alltför lite utnyttjat. Dessutom behöver
vi höja intäkterna genom höjda priser
på hotellrummen och maten.
KälarneNytts utsände tackar Birgitta
Eriksson för samtalet och hoppas att
kommunen hittar en lösning så att
driften på Östjemten kan få en stabil
fortsättning.

PS Läs mer om Östjemten på
www.ostjemten.se DS

Bengt Eriksson, Chef för Näringsliv
och Utveckling i Bräcke kommun,
säger på tel att nytt upphandlings-
underlag kommer att finnas inom de
närmsta veckorna. Kommunens ambi-
tion är att det ska föreligga ett nytt av-
tal med entreprenör till den 1 juli då
det gamla avtalet upphör att gälla.

Redaktörn

Guds frid.
Skriver några rader om det som hän-
der i Hällesjö-Håsjö framöver.
Stiftsstyrelsen i Härnösands Stift har
beslutat att Hällesjö-Håsjö, Borgvatt-
nets och Stuguns församlingar ska
bilda gemensamt pastorat fr o m 1/1
2010. 
Under 2009 kommer representanter
från de olika församlingarna att ge-
mensamt diskutera och besluta om hur
det nya pastoratet ska vara organiserat.
Frågor som ska beslutas om är antalet
tjänster, öppettider på expeditionerna,
datahantering, verksamhetsinriktning
m m. Förhoppningen är att de flesta av
dessa frågor ska vara klara för beslut
under våren 2009. Alla som har
synpunkter omkring hur samarbetet

mellan Hällesjö-Håsjö och Stugun-
Borgvattnet ska se ut är välkomna att
höra av sig till expeditionen i Kälarne,
ledamöterna i kyrkorådet eller till
kyrkoherden i Stugun.
Det finns ett förslag om att namnet på
det nya pastoratet ska vara Håsjö pas-
torat, men beslutet om detta tas av
Stiftsstyrelsen.
Kantor Astrid Blomkvist har sagt upp
sig från sin tjänst i församlingen för att
börja i Ragunda församling.
John Strandin från Revsund kommer
under våren 2009 att vikariera på kan-
torstjänsten. Under våren kommer
också Hällesjö-Håsjö tillsammans med
Stugun och Borgvattnet att diskutera
kantorstjänsternas innehåll. När det är
klart kommer kantorstjänsten att

Nytt från församlingen

annonseras. Förhoppningen är att
annonsen ska komma under februari-
mars och att tjänsten ska vara tillsatt
före sommaren.
Kyrkoherde Lars Kempe har sagt upp
sig för att börja på en ny tjänst i Sjösås
i Småland. Kyrkoherdetjänsten kom-
mer inte att tillsättas igen. Istället kom-
mer en tjänst som komminister att an-
nonseras. Kyrkoherdefunktionen kom-
mer att köpas från Stugun. Skälet till
detta är att det, i det nya pastoratet, ska

finnas en kyrkoherde och en kommin-
ister. Komminstern kommer att ha an-
svar för Hällesjö-Håsjö församling i
första hand, men kommer också att
kunna finnas i Stugun och Borgvattnet
ibland. På samma sätt kommer kyr-
koherden att finnas i Hällesjö-Håsjö.
Annonsering om komminister kommer
att ske under februari eller mars. Även
här är förhoppningen att tjänsten ska
kunna tillsättas före sommaren.

Lennart Raswill

Röda Korset
Den 25 juni 1859 kom Henry Dunant
vandrande vägen mot Sorferina i norra
Italien. Han gick förbi ett slagfält där
dödade och sårade låg överallt vid
vägen och ute på fälten. De fältläkare
som fanns räckte inte till och sårade
dog på grund av att de inte fick någon
hjälp. Dunante försökte få kvinnor från
trakten att frivilligt hjälpa till, de
gjorde vad de kunde. Det var nu som
han började tänka på att bilda en hjälp-
organisation som i krigstid skulle ge
sårade vård men som i fredstid skulle
vara passiva, för att ingripa när det
behövdes.
För att starta en ideell organisation
måste han skaffa sig myndigheternas
godkännande, därför måste han ta kon-
takt internationellt. På kort tid lyck-
ades han få 14 regeringar att komma
till en konferens i Genève. Där bil-
dades den 20 okt 1863 Röda Korset
och året därpå undertecknades kon-

ventionen som innehåller bestäm-
melser om behandling av sårade och
sjuka soldater. Den 13 dec 1864 anslöt
sig Sverige till Genevekonventionen
och den 24 maj 1865 bildades det först
Röda Korset i Sverige som startade sin
verksamhet med sjuksköterskeutbild-
ningar.
Idag finns det 160 nationella förening-
ar i världen som arbetar med ”Att för-
hindra och lindra mänskigt lidande,
hjälpa människor i nöd, behandla alla
lika och föreningar emellan bistå
varandra.”
Låt mig berätta om projekt vi sysslat
med vi som utgör Kälarne Röda Kors-
krets (en av fem i Bräcke kommun).
I Afrika är det krig mellan stammar
och milis; i ett område som heter
Garissa hjälpte vi till med c:a 5.000 kr
om året för att bygga upp en Röda
Kors-krets där. Det lyckades bra, det
byggdes ett sjukhus, ett barnhem och



brunnar borrades (innan hade de flera
kilometer att bära vatten) och när flyk-
tingar från grannstammar kom kunde
de ta hand om dem. Naturligtvis var
det inte bara Bräcke kommuns Röda
Kors som bidrog med pengar utan det
var kretsar från hela Jämtlands län. 
Efter Garissa blev det Pskow i
Ryssland. Där hjälpte vi, tillsammans
med andra kretsar, deras Röda Kors att
bygga upp en bra fungerande hjälp för
sjuka (mycket TBC och AIDS fanns
där), äldrevård, handikapphem, barn-
hem och flyktingcenter för flyktingar i
eget land. De har även med vår hjälp
kunnat ordna arbeten utanför centret
samt lokaler för snickerier och lokaler
för handarbete. Jag har tillsammans
med andra besökt området som är stort
som Jämtland och med egna ögon sett
vad de gjort för de små summor som vi
bidragit med. 
Röda Korset har flera insamlingar
varje år som går till olika projekt,
julinsamlingen går alltid till hjälp i
Sverige. Dessutom har vi akuta

insamlingar vid katastrofer i världen. 
I Kälarne har vi en egen samlingsplats:
Kupan.Den är omtyckt; att ha något
ställe att gå till, dricka kaffe och prata
bort en liten stund eller en timme eller
så. När man är ensam kan det vara
tryggt. 
För att finansiera verksamheten för
våra projekt och Kupan har vi Second
Hand-försäljning av kläder, böcker och
diverse prylar. Vi får också in pengar
via lotterier och insamlingar.
Nu är det nödvändigt att vi får flera
medlemmar om vårt Röda Kors skall
kunna fortsätta. Vi behöver också bli
fler som jobbar ideellt på Kupan och vi
behöver en billigare lokal.
Tänk på att vi behövs!
Vi har öppet 
mån, ons, fre kl 10 – 14.

Titta in och se hur trivsamt
vi har det och välkommen att
bli en Röda Korsare, Du
behövs!

Lizzy Larsson

Årsmöte
onsdag 11 mars kl 19

i Slalomstugan, Västanede
Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Stipendieutdelning
Avtackning

Fika!

Vi har sålt julkakor, marschaller, un-
derkläder, kakburkar, plastpåsar, godis
och vi har tiggt.
En luciarevy har skapats och framförts
för ca 300 Kälarnebor. 
Nu kanske ni undrar vad vi svamlar om
egentligen? 
Detta är vad klass 9 har gjort under 4
år i högstadiet på Kälarne skola.  Men
varför ägna tid åt försäljning när sko-
lan är så viktig just under dessa år?
Vårt mål är att ta oss ifrån lilla Käl-
arne, även om det är en mycket vacker
by, och se vår världsdel, Europa.
Resrutten planeras i detta nu, alldeles
intill flickorna vid pennan. Länder som
eventuellt kommer att besökas under
vår underbara resa är; Tyskland, Polen,
Tjeckien, Slovenien och Italien.
Tjeckien är givet, eftersom vår vänsko-
la i Frýdek-Místek är belägen där. Våra
tjeckiska vänner är inbjudna och
kommer att anlända någon gång i mars
till oss i Kälarne. Under visiten kom-
mer vi att inackordera dem i våra hem
och visa hur man lever i Norrland.
Pimpling, skoteråkning, vi kör förstås
aldrig, alpin skidåkning, sparkåkning,
pulka-race och grillning ute i det fria är
några av de saker vi kommer att visa
dem. Språkkurser på respektive språk
skall utbytas och läras in till båda
besöken. 
Vår resa kommer att äga rum under
maj-juni och resan kommer att ta ca 2
veckor, det beror på hur vi vill bo, hur
mycket pengar vi får in och hur lång
resan blir. Resan kommer att fyllas

med undervisning på bussen. Vi kom-
mer nämligen åka buss neråt och flyg
hemåt. Många timmar kommer att
spenderas på bussen. Åtskilliga tusen-
lappar har tjänats in, men många fattas.
Reskassan beräknas vara fylld med
200.000 kronor innan avfärd. Vårt
saldo är nu ca 170.000 kronor och då
inräknat ett bidrag av Programkon-
toret. 
Med denna resa och dessa upplevelser
vill vi skapa och har som mål att se vår
egen livssituation i ett mera inter-
nationellt perspektiv, skapa ett lång-
varit nätverk mellan skolorna och att vi
elever skall tränas i att våga och vilja
använda främmande språk och modern
teknik och därmed stimulera vår
kompetens inom dessa områden. Flera
klasser innan oss har gjort liknande
resor och det har varit många nervösa
nior inför resorna och besöken men har
oftast slutat med att alla varit nöjda,
glada och innehavare av höga betyg.
Vi hoppas på en trevlig resa, många
skratt, minnen för livet, upplevelser
som berör och fina betyg!

Vill Du/Ni hjälpa oss på vägen till
vår drömresa?
Alla bidrag tas emot, stort som litet.
Tack på förhand, 

Clearing nr: 8147-1  
Konto nr: 983 234 736-4
Klass 9, Kälarne skola,
Genom 
Amanda Lundin och Karin Jonsson

Vår drömresa



Inger Landerberg

KälarneNytt ber att få framföra
våra gratulationer.
Tack för det ! Det var riktigt roligt och
jag fick ett fint bemötande vid
utdelningen
Hur ”känns kulturklimatet” i vår
kommun?
Det värmer när jag tänker på kom-

munens omorganisation som medfört
en mycket intresserad kulturchef samt
en rejäl ökning av kulturanslaget.  Ett
grått moln är att jag ser ett minskat be-
söksantal vid arrangemang samt att det
blir färre människor som vill ta på sig
föreningsuppdrag och ideellt arbete.
Och hur går det med Ditt ”sköte-
barn” Kälarne Jazz&Blues-
klubb? 
Föreningen är tyvärr vilande, få besök-
are är en anledning. Dessutom behöver
vi få få ökat stöd från kommunen. När
vi får rapport från Statens kulturråd ser
vi att andra jazzklubbar får medel
därifrån. För att få stöd krävs en eko-
nomiskt insats från kommunen. De
bidrag vi fått från kommun är vi tack-
samma för men det räcker ej som mot-
prestation.
Du säger att besökarantalet min-
skat vid arrangemangen ?
Vi har alltid haft lite ”lokalbor” i publi-
ken. De flesta har kommit från Ham-
marstrand med omnejd. Vi har haft
besökare från Östersund och  Sund-
svall. Några har t o m övernattat på
hotellet.
När jag besökte en konsert hörde
jag att det finns artister som själv
önskat komma till Kälarne ?
Ja, så är det ! Ryktet har gått i landet
och det ringer ofta förmedlare som
vill sälja in artister/ konserter p g a att
klubben fått så goda rekommendation-
er.

KälarneNytt möter
Bräcke kommuns Kulturpristagare

Utbildning: Lärarexamen, Lilla
kantorsutbildningen, Special-
lärarutbildning, Balettakademin,
Dramapedagogutbildning.
Uppdrag: Bräcke teaterförening,
Hällesjö hembygdsförening,
Hällesjö Folkets Hus- förening.
Driver företaget Glädjehuset:
utbildning, kurser, koreografi-
uppdrag och andra uppdrag
inom teater och dans.

Hur tror Du det går för klubben?
Den är ju vilande men vi lever på hop-
pet! Vi kommer i vår att tillsammans
med och tack vare Estrad Norr ha en
konsert med Maria Kvist Kåse.
Jag såg att Du är engagerad i ”Allt
för byn del 2”
Ja, jag har gjort en ”kommungräns-
överskridande” resa. Inget konstigt för
jag har tidigare arbetat med kulturpro-
jekt i Ragunda kommun. 
Vad består Ditt arbete i ”Allt för
byn” av?
Jag har varit med och skrivit, koreo-
graferat och så står jag på scenen. Det
är vansinnigt roligt, vi har gjort allt
själva utan stöttning utifrån. Jag ser
fram emot premiären den 14 februari.
Har Du något förslag på hur få
bättre ”fart” på kulturlivet?

Ett kulturnät i varje kommundel bestå-
ende av förenings- och bygrupps-
representanter som bl a informerar i
sitt närområde om arrangemang i kom-
mundelen men även i resten i kom-
munen, En spindel i nätet mottar och
registrerar arrangemang som är på
gång. Detta för att få framförhållning
och överblick så att arrangemang inte
kolliderar. 
Det borde gå att ordna då det finns
fler som har liknande ideér. Har Du
något ledord i Ditt arbete?
Ett skulle kunna vara ”Där kulturen
drar fram sker mirakel”.
Tack för att du tog Dig tid för denna
intervju och lycka till med pre-
miären och med Jazz&Bluesklub-
ben! 

Gunhild Björk

Rödingpremiär
Gastsjötjärn

Lördag 7 feb kl 9.00
Kortpris: 100 kr
Fritt antal fiskar

Servering
Välkommen!

Gastsjö FVOF
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