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På gång
Kalendern är en sammanställning av de uppgifter vi fått från resp
arrangör. För närmare information: kontakta arrangören direkt.
Bingo
Gastsjö Bygdegård
ons kl 18:45

Gökotta
Håsjö gamla kyrka
tors 13/5 kl 9

Gudstjänst
Tallgläntan
tors 13/5 kl 10:30

Lalla Hansson
Albackens Jakt & Fiske-
camp
lör 15/5 kl 19

Modevisning
Östjemten
tis 18/5 kl 19

Gudstjänst
Håsjö nya kyrka
sön 23/5 kl 11

Skogskväll
Octowood
tis 25/5 kl 18-21

Årsmöte
Hällesjö/Kälarne Jakt-
skytteklubb
Älgbanan Hällesjö
tis 25/5 kl 18

Musikkafé
Församlingshemmet
tis 25/5 kl 19

Öppet Hus
Pastorsexp
ons 26/5 kl 10-12

Kälarne Jazz&Blues
Linda Pettersson
Östjemten
tors 27/5 kl 19

Teater
Målarna känner ingen
längtan, Biosalongen
fre 28/5 kl 19
sön 30/5 kl 15

Kälarnedagen
lör 29/5

Morsdagsbuffé
Östjemten
sön 30/5 kl 15-19

Gudstjänst
Hällesjö kyrka
sön 30/5 kl 18

Gudstjänst 
Håsjö nya kyrka
sön 6/6 kl 18

Öppet Hus kl 12-18
Grease kl 18:30
Kälarne skola 
mån 7/6

Öppet Hus
Pastorsexp
ons 9/6 kl 10-12

Gudstjänst
Tallgläntan
tors 10/6 kl 11

Bio
Julie & Julia (BT)
fre 14/5 kl 18:30

Gudstjänst
Hällesjö kyrka
sön 20/6 kl 11

Badhusparken
öppnar, servering 
Övsjö bygdegård
sön 20/6 kl 14

Jazz&Blues
Rich Harper
Östjemten
tis 6/7 

Ridläger
Mjösjö
Ungdom:tis-ons 6-7/7
Vuxna: lör-sön 10-11/7

Pubafton
Östjemten
lör 10/7 

Vernissage
Övsjö bygdegård
mån 12/7 kl 18

Konstcafé
Övsjö bygdegård
tis 13-sön 27/7 kl 11-17

Allsång
Övsjö bygdegård
tis 13/7 kl 19

Quiz m Quiche
Övsjö bygdegård
tis 20/7 kl 19

Kälarnedagen
lördag den 29 maj

Ett 20-tal 
Försäljare, Företag och Föreningar

presenterar sina utbud och verksamheter

Sång- och Musikunderhållning
kl 11 - 15

Om Du/Ni inte redan anmält er? 
Kontakta Elisabeth B Näslund, 406 19

eller Gunhild Björk, 68 33 36 eller
Michael Löfgren, 070 - 666 56 74 (Sång o Musik)

Meddela kontaktpersonerna om ni behöver el och/eller
bord.

Kälarnedagen arrangeras av Kälarnebygdens kooperativa förening



Det är klart jag läser Kälarnenytt. Det är
numera viktig läsning. Och bilderna är
intressanta. Den senaste från Kälarnes
gamla centrum.  
Trots att det i år är 58 år sen jag flyttade
från Ansjö, en förort till tätorten Kälarne.
Eller kanske just därför. För det var en
tätort i den bästa bemärkelsen. Samhället
hade allt. Det fanns tre livsmedelsaffärer
och dessutom en charkuteriaffär. Den
senaste finns väl inte idag. Tre kaféer,
Lind , Kondis och så Ida's kafé som
öppnade något senare. Då skrev en av
50-talets bästa textförfattare i branschen
"kupletter", då menar jag i Sverige och
överdriver inte, Gösta Nordlund, "Det är
ingen idé i da' Ida att öppna ett kafé."
Men bakelserna var otroligt goda. För
1:25.  Jukebox där man kunde lyssna på
alla schlagers och dessutom "Irene Good
Night Irene". Jag tror att Jan Danielsson
kan bekräfta det. Det fanns Lindströms
kläder, Backströms bok- och pappers-
handel, hotell, radioaffär. Vatten i Ansjö-

ån som drev sågen, smedjan, kraftstation
och snickerifabriken och antagligen mer.
Och fotbollslag.  Bank. Bilverkstad. Och
tågen som kom och gick och som dess-
utom stannade. Alla hade arbete.  O.s.v.  
Allt man behövde.
Och i Ansjö fanns byns entreprenör. En
Birger Hellberg. Det var han som sa när
han körde på sin svärfar. Bakifrån. "Om
du inte kört så sakta hade jag inte kört på
dig". På sitt speciella sätt. Där satt ing-
enting fast.
På söndagarna sålde man Sundsvalls
Tidning för att tjäna pengar. Sen bar det
iväg till sågen för att hämta sågspån för
att krita linjerna på Âvallen, om man nu
kan säga krita när man spånar, inför dag-
ens fotbollsmatch och sen hämta "drick-
an" som man skulle sälja. Så det var ett
väldans schå. 
Fast jag lär inte ha varit nån större till-
gång i jordbruksarbetet. Enligt mamma.
Det tycker jag är en nedvärdering av
mina insatser då jag själv har en helt
annan minnesbild. Fast en gång under
slåttern kom Kalle och jag för sent till
jobbet. Âtta timmar!  På en måndag. Det
var ju rätt dag i alla fall men det var inte
nån av våra mest bejublade entréer.
Och det var på Föreningshuset man nån
gång i mitten på 40-talet såg den första
filmen. "Barnen från Frostmofjället".
Utomordentligt känslosamt. Som jag se-
dan på 60-talet bodde granne med en av
huvudrollsinnehavarna i sju år. Och köp-
te varm korv av Landgren i hans lilla
kiosk just vid Föreningshuset. Sen fick
vi för oss att bli nöjesarrangör  och ord-
nade dans där också. En gång. Jag
kommer inte ihåg vilka vi var. Men vi
engagerade Affe Jonssons Kvartett från

Betraktelser från Luxemburg Östersund. Det var inget dansband
direkt. Mera jazz. Med riktigt bra mu-
siker som Gösta Lithner på tenorsax och
Ingvar Johansson på piano. Affe själv
var trummis.  Plus en basist. Den kvar-
tetten kunde man nog räkna till eliten i
Sverige. Vi tjänade inga pengar men det
gick i alla fall ihop.
Det var i början på femtitalet man lyss-
nade på Radio Luxembourg.  Väldigt
gärna hos "a Ena". Ni vet pojkarna Dan-
ielssons mamma. Hon var en av mina
favoriter som alltid bjöd på bullar. Och
det var då vi åkte taxi med "en Gunnar"
till "Hammarn” på dans. Eller någon
annanstans.  
Och vi kunde lyssna till Putte Wickman
på Stromboli. Dit man cyklade ibland.
Det var i 40-talets Kälarne som man
hade två idrottsföreningar med en
världsstjärna bakom varje husknut. Hen-
ry Kälarne, Gunder Hägg,  Erik Arvids-
son, landslagsman på 3000 m hinder,
Karl-Erik Jonsson, bror till Henry, 800 m
löpare i landslagsklass, Håsjö-Dahlkvist
och Manfred Sjöström, skidor och
Fridolf Westman, mannen bakom bl.a.
Gunder. Och lokala stjärnor dessutom.
Och så en Bengt, som både nu och då
berättade om när han  blev tvåa på DM
10.000 m. Bara slagen av Henry Käl-
arne. Och man blev riktigt imponerad av
den prestationen och beklagade att man
inte hade förutsättningar att föra arvet
vidare.  Ända till man fick höra att det
var fyra startande. Och två bröt. Då var
man i balans igen och kunde ägna sig åt
att sälja program till Hägg-galan på
Âvallen. Med gott samvete.
Det enda som det var brist på i Kälarne
var tjejer. Det var ett  stort överskott på
grabbar. Därför var vi alltid "på turné"
nånstans för att "jaga brudar". T o m  i
Ângermanland

Det skulle ta alltför mycket spaltutrym-
me att detaljrikt spegla 50-talets Kälar-
ne. Det har ju runnit mycket vatten under
broarna sen 50-talet, både med- och
motströms, och man får aldrig  svar på
om man gjorde rätt eller inte. Men per-
sonligen vill jag påstå att jag aldrig sena-
re i livet haft det så bra som i 50-talets
Kälarne. Totalt sett.  
Det beror naturligtvis till en del på att
Sverige var på gång där allt gick uppåt
och tillväxten var tvåsiffrig. Idag är läget
annorlunda
Att leva i Luxemburg är att leva små-
skaligt med storskaliga förutsättningar.
Ett land som har den i särklass högsta
levnadsstandarden i världen. Om man är
luxemburgare.
Ett finansiellt världscentrum med ca 149
olika banker med 26.500 anställda, där
inga penningtransporter rånas, där inget
fotbollslag behöver övernatta vid
bortamatch, där man cyklar runt landet
på en dag med 20 km medelhastighet,
där landets hela luftutrymme är start och
landningsbana för flyget, där 47 % av
befolkningen är invandrare, och alla
jobbar, där landet är en konstitutionell
monarki med storhertig, som är släkt
med det svenska kungahuset. Där antalet
bilar per capita är 1,8 och alkoholgrän-
sen för onykterhet vid ratten är alldeles
för hög, 0,5 promille. Således för många
döda i trafiken som är högintensiv. Och
där all syd- och nordgående internatio-
nell fordonstrafik går genom landet, för
att tanka sina bilar.
Landet som nästan var utraderat och
bankrutt efter två anfall av tyska trupper
under andra världskriget, där unga i Lux-
emburg tvingades ut i kriget för att rädda
sitt land. Och många stupade, men
lyckades med viss hjälp rädda landet.
Därefter är det rena framgångssagan.



Som startade med att tre familjer satsade
allt för att rädda landet och med en
framgång som ingen kunde ha räknat
med. Motsvaras väl vid den tiden av de
femton familjerna i Sverige, som hade en
mycket enklare uppgift.
Luxembourg anses som ett "skattepara-
dis" och tillhåll för skattesmitare.  Det är
inte sant. Här håller man bra koll på
pengarna och tjänar pengar på att ha den
högsta banksekretessen. Och vi betalar
fortfarande skatt i Sverige.
Och nu är cirkeln sluten. Det kunde man
inte tänka sig när man satt och lyssnade
på Radio Luxembourg i slutet av 40-talet
och början av 50-talet.  I en nyinköpt
Luxor med många knappar. Orange
Colored Sky m.fl. Det programmet sän-
des emellertid från London. Idag ingår
man i RTL-koncernen med ett tio-
femtontal TV- och radiokanaler runt om
i Europa. Med huvudkontor här inte
långt från vår bostad. Det är det som är
nostalgi.
Men trots bristande förutsättningar för-
sökte jag ändå att på något sätt föra tra-
ditionen vidare när jag 1952 flyttade till
Stockholm. Och det var naturligtvis inte
det lättaste. På den tiden fanns det ju en
släggkastare som hette Birger Asplund
som är den meste svenska mästaren och
landslagsmedlemmen genom tiderna.
Han var släkt med släkten på mammas
sida. Och SM gick då alltid på Stock-
holms Stadion med fullsatta läktare, ca
15.000 personer. Och det kostade att gå
in.  
Men eftersom apanaget inte räckte till
mer än Nalenentréerna var jag ju tvung-
en att på något sätt försöka att komma in
utan att betala. Jag kontaktade därför
Birger och eftersom vakterna på Stadion
kände igen honom behövde han aldrig
visa sitt deltagarkort. Så jag fick låna det

av honom och passerade gratisentrén
med uppvisat kort på avstånd. Det
fungerade. Och inte nog med det. Jag
vann släggkastningen. På runt 70 meter.
1,67 meter hög och ca 58 kg tung. Ett av
de mest sensationella idrottsresultaten i
världen innan dopningen var uppfunnen.
Men det är ju ganska oskyldigt jämfört
med vad jag senare skulle ägna mig åt.
Och jag kunde inte föreställa mig att det
var inkörsporten till brottets bana. I
skydd av idrotten.
Âret var 1954. Ishockey-VM gick på
månskensrinken på Stockholms Stadion.
Och Sovjetunionen hade beslutat sig för
att för första gången presentera sig för
den övriga ishockeyvärlden. Och i fina-
len möttes Sovjet och Kanada. Det var
ishockeyfeber i Stockholm och det gäll-
de att få biljetter. Och kallt. Jag har för
mig att jag var stadd vid kassa, gick till
AT:s depeschkontor på Kungsgatan och
köpte 5 st biljetter a 10 kr stycket plus 1
krona i förköp. Totalt 55 kr. Sålde senare
alla biljetterna strax innan finalen skulle
börja vid Stadionportarna för 55 kr. Per
styck. Och gick inte in och såg matchen
själv. Som Sovjetunionen vann. För för-
sta gången.
Och jag gjorde allt för att inte få återfall.
Men 1958 var jag fast igen. VM i fotboll
i Sverige. Sju matcher på Råsunda i
Solna inklusive finalen. Köpte två
omgångar seriebiljetter för matcherna, i
Solna för 110 kr styck inklusive förköp.
Sittplats Norra läktaren. D.v.s. vid det
mål  där den 17 årige sensationen Pelé
gjorde sitt första mål och slog igenom.
Otroligt stort i Sverige. Meningen var att
jag skulle bjuda Kalle på matcherna men
han tackade nej av någon anledning som
jag inte minns. Därför sålde jag "hela
paketet" för 200 kr till en kompis. Som
jag senare inte har sett röken av. I alla

fall inte som kompis. På den tiden
kostade en lunch på en s.k. mjölkbar ca 4
kronor. Inklusive smör och bröd. Hårt
bröd. Och litet glas mjölk.
Ungdomligt oförstånd. Javisst. Men det
gällde ju att få ihop stålar till Nalenentré-
erna. På fredagar före 20.15 med
annonsen i Dagens Nyheter  50 öre  där
man kunde höra Stan Getz  eller någon
annan världsstjärna, "jamma" runt 01-
tiden innan de stängde 02.00. Först i
Sverige att ha öppet så länge.
Jag försökte i alla fall. Men alla kan ju
inte lyckas med allt. Det har gått tämlig-
en bra ändå.
Och här trivs vi bra. Tillsammans med
ett barn och barnbarn. Luxemburgare.

Som går den svenska sektionen av EU:s
skola som betraktas som den bästa av
alla undervisningssektorer i EU-skolan
med ca 4.500 elever. En alldeles utmärkt
skola. Med svensk läroplan och svenska
lärare. Och vi kan inte riktigt förstå att
skolan i Sverige är så utsatt för kritik.
Det  bör inte vara  svårare att driva
svensk skola i Sverige än utomlands.
Men världen är ju inte så stor. Häromdan
i den fina skoaffären var vi helt plötsligt
två med ursprung i Kälarne. Jag och en
Permobil!
bengt-erik hedberg 
www.bengterikhedberg.lu

visning av
robotgräsklippare.
“Kälarnedagen “
29/5 hos
Torgnys Radio & Tv

Välkommen på...

Medlemsavgifter Kälarnebygdens kooperativa förening 2010:
Enskild Förening Företag

Insats (engångs-) 50 100 500
Årlig medlemsavgift 50 100 200

Bankgiro, 5404-9606, eller direkt till kassören, Elisabeth Barkéus Näslund.



Föreningsnytt:
Kälarnebygdens kooperativa förening har valt följande styrelse för 2010:
Michael Löfgren, ordf
Elisabeth Barchéus Näslund, kassör
Peter Jonsson, ledamot
Inger Säll, ledamot
Georg Sjöstrand, ledamot
Monica Ljungberg, suppl
Gunhild Björk, suppl
Gun Svedevall Andersson, suppl

Västanede Byförening har valt följande styrelse för 2010:
Susanne Karling, ordf
Margareth Weman, kassör
Gun Svedevall Andersson, ledamot
Gullik Sundin, ledamot
Lars Olsson, ledamot
Inger Olsson, suppl
Marta Westman, suppl

Vem är herr Milvio och vilka
springer omkring med en stege?
Och vad tänker fru Lucia an-
vända sprutan till? De tre dam-
erna verkar ha något på gång.
Men vad?
Roliga förvecklingar i farsen
"Målarna känner ingen läng-
tan”. Blir du nyfiken på hur det
hela slutar? Kom till Biosalong-
en fredag 28 maj kl. 19.00 eller
söndag 30 maj kl.15.00.
Biljetter finns på Hörnan eller
bokas hos 
Inger L. 0730 - 49 35 25

Varmt välkommen!  önskar
amatörteatergruppen Vavivíll

Vad är det som händer i fru Lucias hus?

Vapenskåp köpes! Sten, tel 070-667 73 55

Kälarne järnvägsstation

Kälarne Järnvägsstation anlades på ett obebyggt område mellan byarna Ansjö och
Västanede. Invigningen ägde rum på hösten 1883. Bilden är från 1910.

Nu är det dax igen!
Den årliga vägstädningen

Vi samlas på Reaxcer
Torsdag 13 maj kl 12:00 och

Söndag 23 maj kl 8:00

Vi hoppas att så många som möjligt kan hjälpa till.
Är vi många går det fort!

ALLA ÄR VÄLKOMNA!



SKOGSKVÄLL
FÖR SKOGSÄGARE

Rundvirke Skog inbjuder till Industribesök 

på Octowood och Rundvirke Poles i Kälarne
Tisdagen den 25 maj kl 18.00-21.00

Skyltat vid väg 323 från Kälarne mot Håsjö

- Information om  Octowood/Rundvirke Poles 

- Presentation av Rundvirke Skog AB virkesköp, 
sortiment och priser m.m. 

- Fika och frågor 

- Industrivisning tillverkningsprocess El, Telestolp samt
Octostolp 

Anmälan till Jenny 0696-68 11 15

VÄLKOMNA
Stefan Maina 0696-68 11 49, 070-303 31 66
Virkesinköpare i Kälarne

Nya öppettider från & med 14/6
Måndag till Torsdag 11-20

Fredag 11-21
Lördag 12-21
Söndag 12-20

Dagens lunch Må-Fr 11-14

18/5  Modevisning med Chez Toi kl 19 
Inträde med fika 60:-

29/5 Kälarnedagen har vi öppet från kl 10
Kams med tillbehör 70:- 

30/5 Morsdagsbuffé kl 15-19
Pris 195:- , Barn 10:-/år
Bordsbokning senast 26/5

10/7 Pubafton med En Man Kort
VÄLKOMMEN!



till och så var det ”kaffevé tå stolan”. På
paviljongen i Kälarne lutade dansgolvet
ner mot scenen, så paren packades ihop
där efter ett tag. Så berättar Daniel. 
Han träffade också många fina artister
och orkestrar. Alice Babs, Charlie Nor-
man, Simon Brehm, Bunges orkester, för
att nämna några. Sonya Hedenbratt, den
trevliga människan, gick glatt omkring i
skogen bakom Stromboli och plockade
blåbär efter avslutat uppträdande,
lyckligt ovetande om hur många som
hade varit därute och pinkat under
danskvällen.   
Sången har varit ett viktigt inslag i Dan-
iels liv. Han började i Håsjö kyrkokör i
mitten av 50-talet. Edmund Leijon, som
varit hovslagare i Bräcke en tid och del-
tagit i kyrkokören där, tog med sig hon-
om till kören i Västanede. Det var en stor
kulturkrock för mig att komma till den
fina kören. Bas fick jag inte sjunga från
början. Men jag klarade ju tenorstäm-
man också på den tiden, säger han.  
Förutom  Håsjö-Hällesjökören har han
sjungit i många andra sammanhang, t.ex.
Kälarne kammarkör under ledning av
Nick Curta, kvartetter och dubbel-
kvartetter, sång på Globen tre gånger
samt långa tider i Östersunds Oratorie-
kör, där man framförde större körverk ett
par gånger varje år. Många dirigenter har
han erfarenhet av, förutom alla lokala
kantorer även körledare som Eric
Ericson och Johannes Norrby. Man får ju
alltid anpassa sig efter dirigenterna. Men
nog har det varit många bud och olika
stilar under årens lopp.
Drivkraften att sjunga har dels varit själ-
va nöjet med sången, men även det
sociala har varit viktigt. Man får träffa
folk, fika tillsammans och man får lov att

snygga till sig och sköta sin kropp. Men
ibland har det ju hänt att jag haft så
mycket att stå i med jobbet att jag har
måst rusa iväg direkt till sångövningarna
utan att byta om, säger han. 
Det är också sången som har fört hon-
om till kyrkan.
Daniel har även spelat instrument. Re-
dan när han gick i skolan lärde han sig
noterna. Han läste sig till det i ett skol-
radiohäfte. Senare deltog han i en ABF-
kurs i fiolspel och därefter gick han i lära
för Aldor Lundin, Kälarnes store
violinist. 
Blockflöjt har han lärt sig spela för kan-
tor Per Gustafsson. Han har spelat i
grupp med Aldor Lundin, Erland Jons-
son, Alva Isaksson och Sune Kvist med
flera och han har varit med och spelat in
Johan Anderssons låtar i studio. 
Tiden när han spelade i Christer Melins
orkester minns han med glädje.
På frågan om hur hans liv är i dag
svarar han: 
”Det är bra. Så länge jag kan stå på
benen i alla fall.” 
Men riktigt samma kraft och spänst finns
inte i dag som den gången när han en
sommarnatt kom ridande i full galopp,
barbacka, upp mot Stockberget. 
En betraktare som aldrig upptäcktes
berättar: 
”Jag hörde hovtramp som närmade sig.
Så småningom såg jag hur en häst med
ryttare kom fram ur skogen och in på
gårdsplanen. Hästen stannade och plöts-
ligt fick den för sig att den skulle ”tom-
me” (lägga sig på rygg och rulla från
sida till sida). Daniel stod lugnt kvar,
grensle över hästen. Efter en stund reste
den sig. Daniel följde med upp på häst-
ryggen. Så red han vidare genom

Här kommer andra och sista delen om
Daniel Jonsson, Väster-Övsjö:
1959 köpte Daniel ett begagnat sågverk
för 4.000 kronor i Härjedalen. Det satte
han upp i Flodalen och sågade mest vir-
ke för eget behov. Efter några år flyttade
han hem det till gården. Sedan dess har
han hållit på med sågning vid sidan av
alla andra sysslor. Han har sågat allt,
speciellt dimensioner som andra sågverk
inte kunnat leverera, långt och kort, brett
och smalt. Kunderna har kommit från
alla håll. Mycket har han sålt till
Sundsvall. Bräcke trähusfabrik var också
en stor kund på sin tid. Mest har det ändå
varit små leveranser till privatpersoner. 
All service och lagning har han i stort
sett klarat själv eller med hjälp av
händiga kunder.
Han sågar fortfarande. Av alla sågverk
som funnits här på trakten är det bara två
som har överlevt kriserna: Daniel
Jonssons och Lars Hennissens. Men de
är verkligen inga bittra konkurrenter,
tvärtom, de kompletterar varandra väl.
Daniel tar gärna grovt virke och Lars det
som är något grannare.
Daniel är känd för att vara en händig per-
son som hittat enkla och okompliceade
lösningar på tekniska problem. Att hänga
en plåtburk under läckage, binda ihop
det som är trasigt med höbuntsträng och
att smörja drivremmen med sirap är bara
några exempel. 
Arbetet som ordningsvakt på danser och
andra nöjestillställningar gjorde Daniel
vida känd. Han övertalades att börja när
Otto Gyllander pensionerades, men han
hade inget anställningsavtal. Arrangör-

erna ringde och frågade honom varje
gång. I början hade han ingen utbildning
för uppdraget. Han fick bara ett litet
instruktionshäfte och dessutom måste
han betala 3 kronor för att låna vakt-
brickan första gången. Så småningom
blev det kurser om olika lagar och
förordningar, om knarkspaning, onykter-
het och störande beteende m.m. Först
tillhörde han Bispgårdens landsfiskals-
distrikt, senare Hammarstrands, Bräcke
och mot slutet Östersunds polisdistrikt.
Han är inte imponerad av polisdistrikt-
ens samarbete. 
Många har vittnat om att Daniel lätt kun-
de ta en småbuse under varje arm och
bära ut dem när det behövdes. Han hade
annars som målsättning att inte bli osams
med någon när han var ute på uppdrag.
”Jag skulle ju bo kvar på orten i fortsätt-
ningen också. Det var inte värt priset att
bråka. Jag bar ut dom när dom hade
blivit lealösa”. Sen ställde jag för det
mesta upp dom mot en tall eller la dom
bredvid. Det blev mycket fylla sedan
motboken avskaffades. Många gästarbe-
tare bodde ute i skogarna på den tiden
och dom ville ju ut och fröjda och supa
till lite när helgen kom. Flera gånger fick
jag lov att tillkalla ambulans, inte bara på
grund av fylla. Ibland hände det att
dansande par krockade med varandra
och ådrog sig skador. En gång föll en
man död ner på dansgolvet.
Det var olika karaktärer på dansbanorna.
Man kunde ha en bana för gammal och
en för modern dans. På vissa arenor var
det hårdare tag än på andra. Gerålund var
ett sånt ställe. Där kunde det bara smälla

n'  Danel minns



natten.”
Jag frågar honom slutligen vad han skul-
le vilja höra om han själv finge kom-
ponera en önskekonsert. Efter att ha
funderat ett tag säger han:
Hammarforsens brus för fiol och piano
av Albert Brännlund
Kung Liljekonvalje av dungen, text
Gustaf Fröding, musik David Wikander

Juninatt av Wilhelm Peterson-Berger
Hallelujakören ur Messias av Georg
Friedrich Händel
Det vore väl en konsert värdig sångaren,
kraftkarlen och hedersmannen Daniel
Jonsson. 

Runa Westman

Ridläger i Sommar!
6-7 Juli: Ungdomsläger.
10-11 Juli: Vuxenläger.
Ett läger för dej som vill utvecklas med din häst 
och koppla av tillsammans med likasinnade under
ett par dagar! Platsen kommer att vara Mjösjö, 

där vi har tillgång till stallar, ridhus och fint boende.
Instruktör: Tina Söderberg.
Lägren kommer att innehålla bl.a. Utvecklande ridlektioner, ledarskap/säker
hästhantering och fokus på variation i hästens arbete. 
Pris:  1.500:- (Inkl boende, mat och stallplats)
För mer info och anmälan se:  www.teamartz.com
eller ring Tina på nummer: 070-3331579
Välkommen önskar Stall Team Art/Tina Söderberg

Musikcafe tisdag 25 Maj kl 19.00
Västanede församlingshem    

Hällesjö-Håsjö-Kören
Gästmusiker: Tjytjala hot five

Entre: 70 kr, fika ingår
Lotterier

Välkommen!

Årsmöte
Hällesjö/Kälarne Jaktskytteklubb den 25/5 kl 18.00 vid älgbanan i

Hällesjö.    Mvh Styrelsen

Hej alla Kälarnebor!
Jag heter Viktoria Eriksson och arbetar
som projektledare åt Kälarnebygdens
kooperativa förening.
Mitt uppdrag åt Er som bor i Kälarne-
bygden är att samordna och informera
kring Leader. Men först kanske några
ord om mig.
Jag är en snart 42-årig mamma och mor-
mor som bor och har företag i Bräcke.
Modesta Hälsa & Konsult startade jag
upp i januari i år och arbetar 50% med
massage och friskvård  och 50% som
konsult inom administration, löpande
redovisning, personalfrågor, projekt-
ledning m m. Tidigare har jag arbetat
som SFI-lärare, ekonomichef och vd
inom industrin.  Men när lågkonjunk-
turen slog till bestämde jag mig för att
skola om mig till massör och här är jag
idag. Massör/konsult och ett företag som
går framåt - i en bygd jag trivs i.              
Vill Du veta mer så besök gärna min
hemsida, www.modestakonsult.se
I min roll som projektledare åt Kälarne-
bygdens kooperativa förening ska jag
läsa in mig på vad Leader innebär. Vil-
ken typ av projekt ryms inom ramarna,
vilka kan söka projektmedel?  Jag finns
som en resurs för föreningar och företag
som har funderingar kring att starta upp
ett projekt och se om det finns möjliga
samarbetspartners.
Med mig kan Du ta kontakt för att bolla
idéer, ställa frågor eller bara delge mig
dina tankar. 
KälarneNytt och www.kalarnenytt.se är
forum där jag kan hålla Er informerade
om vad som händer. Håll utkik där så
ses vi kanske framöver.
Då det nu stundas Kälarnedagen den 29 

maj kommer jag att ta tillfället i akt och
finnas där tillsammans med föreningen
vid deras bord.  Kom gärna och presen-
tera Dig, Din förening eller Ditt företag,
ställ frågor, ventilera ev. idéer. Jag ser
fram emot att träffa Dig och höra vad Du
har för idéer kring ”utveckling av
Kälarnebygden”.
Längre fram under våren och sommaren
kommer jag att ta kontakt med förening-
arna för att prata och träffas. Jag hoppas
att Ni alla tar vara på tillfällena och får
igång många bra projekt.
Mina arbetstider med Leader är:
Måndagar 17-19 och Torsdagar 10-14.
Då kan Du alltid komma i kontakt med
mig och övriga tider kan Du lämna ett
meddelande på telefonsvararen. Maila
kan Du alltid göra och jag återkommer
så snart jag har möjlighet.
Telefon: 073-803 82 37
E-mail: viktoria@modestakonsult.se
Tack för mig för denna gång.
Vi ses under Kälarnedagen!

Viktoria Eriksson

Projektledare - Leader



I föregående nummer av KälarneNytt
skrev personalen vid Hälsocentralen ett
inlägg om Hemgården och demensbo-
ende.
Här är Bräcke kommuns svar: 
Socialstyrelsen har fått regeringens upp-
drag att förmedla stimulansmedel till
kommuner och landsting för insatser
inom vård och omsorg om äldre perso-
ner. Under våren 2009 lämnades en an-
sökan in till Socialstyrelsen i syfte att
förbättra och utveckla arbetet inom de-
mens i kommunen. I slutet av året bevil-
jades Bräcke kommun 515.000 kr i
stimulansmedel för detta.
Representanter från Vård och Omsorg
har i en arbetsgrupp bestående av sjuk-
sköterskor, undersköterskor, arbets-
terapeut, sjukgymnast och chefer gem-
ensamt inventerat den kunskap och
erfarenhet som i dag finns inom de-
mensområdet i vår kommun, tittat på vad
som fungerar bra och sist men inte minst
vad som behöver förbättras och
utvecklas. 
Socialstyrelsens nya riktlinjer för de-
mens har legat som grund för detta
arbete. En önskan som kommit fram är
att starta ett demensteam i kommunen
som kan handleda, utbilda och fungera
som ett bra stöd ut i verksamheten. De-
mensteamet skulle vara ett första steg i

att förbättra och utveckla vårt arbete
kring dementa. Med inspiration från
Bergs kommun pågår nu planer att starta
ett team bestående av en demenssköt-
erska och en arbetsterapeut på deltid. I
Bergs kommun har demensteamet satt
ihop en fyra dagars utbildning som riktar
sig till all vårdpersonal i kommunen.
Utbildningen berör områden som t ex
demenssjukdomar, hjärnan, åldrandet,
etik, bemötande, god man och förvaltare.
Ett antal undersköterskor har också
utbildats i att medverka vid demensut-
redning av personer. Vi tror att det är
fullt möjligt att vi i vår kommun gör
motsvarande och planen är att vi i
augusti startar upp vårt demensteam.
I slutet av maj kommer Socialstyrelsen
att lämna besked om inom vilka områ-
den vi fortsättningsvis kan söka medel. 
Vår förhoppning är att vi kan få ytter-
ligare medel för demens så att vi kan
fortsätta att utveckla demensarbetet un-
der 2011.

Sven Åke Draxten
Ordförande kommunstyrelsen
Bräcke kommun

Kjell Nilsson
2:e vice ordförande  kommunstyrelsen
Bräcke kommun

Ett framtida demensteam i Bräcke kommun

Medlemsinfo Kälarnebygdens kooperativa förening:
Genom att vara medlem stöder Du föreningens ambitioner att verka för en
positiv utveckling för Kälarnebygdens invånare, företag och föreningar. 
För att bli medlem betalar Du/Ni en engångsinsats. Därefter betalar Du/Ni en
årlig medlemsavgift.
Har Du betalt årets medlemsavgift?

Hej!
Jag vill informera om mina öppettider på salongen

under juni - augusti:
ÖPPET: Tisdagar, onsdagar och torsdagar.
HELT STÄNGT: v 28, 29 o 30 ( 12-31 juli)

Boka gärna i tid!
Trevlig sommar önskar jag er alla!

DAM- OCH HERRFRISÖR
TEL 40 410

RÖR INTE RUT OCH ROT!

Vi konkurrensutsätter inte den 
kommunala verksamheten av 
ideologiska skäl, utan för att höja 
kvaliteten till en lägre kostnad
samt för att ge dig möjlighet att 
själv välja din vardag.

CENTERPARTIET I BRÄCKE KOMMUN

KälarneNytt  kan Du också läsa på  www.kalarnenytt.se
Nästa nr av KälarneNytt, nr 5, utkommer den 16 juni.

Manusstopp: 9 juni.
Redaktör: Christian Sundin, 0696-40 138; chr.sundin@bredband.net


