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En tidning för Kälarnebygden   årgång 9 nr 1 

                                                           Jan 2013                   

 

 

 

 
 

 

Den digitala projektorn kommer 

att installeras i början av vecka 7. 

Denna stora händelse, med digita-

lisering av bion, kommer att upp-

märksammas genom att vi ordnar 

två invigningar, en för sponsorer/

bidragsgivare och en för allmän-

heten. Den första, för sponsorer 

och bidragsgivare, kommer att ske 

lördagen den 16 februari. En sepa-

rat inbjudan skickas ut till dessa. 

 

 

Invigningen för allmänheten sker 

söndagen den 17 februari. Pro-

grammet för den dagen är inte 

klart ännu. Vi kommer att köra en 

filmdag, liknande som vi gjort    

tidigare år. Se kommande annonse-

ring.  

Vi kommer att ha ett erbjudande 

som består av ”Gå två, betala för 

en”. (Gäller inte fribiljetter eller   

rabattkort) 

Välkomna till Norden Bio! 

 Kälarnebygdens Kooperativa förening 

Årsmöte 

Tid: torsdag 28/2 19.00        Plats: Hotell Östjemten 

Vi bjuder på fika. 

Du som vill påverka och förbättra bygden: 

Kom och ge förslag och synpunkter! 

 
Norden Bio informerar: 

Kostnaderna för papper och tryckning av detta nummer sponsras av     

SUSANNE KARLING och EJE ÅHLANDER      
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Gamla hotellet    

Före järnvägens ankomst 1883 fanns ingen 

bebyggelse i det som nu är Kälarne samhälle. 

Namnet ”Kälarne” var ett gammalt namn på 

Håsjö och Hällesjö socknar och kommer av 

det gamla ordet käl som kan tolkas som glest 

befolkad granbevuxen skogsmark.  

   Kring stationen växte det snart fram olika 

affärsrörelser, bl. a. ett hotell som startades 

av bondsonen Jonas Eriksson från den gård 

som nu ägs av Per-Erik Eriksson i Väs-

tanede. Efter några år kom rörelsen på obe-

stånd och hotellet, tillsammans med stora   

delar där Kälarne nu ligger, såldes 1888 till 

det nybildade Kälarne handelsbolag.          

Eriksson emigrerade sedermera till Amerika 

och deltog bl. a. i första världskriget. Han av-

led under 1920-talet. 

   År 1901 förvärvade A O Frändén hotellet 

och marken av handelsbolaget. Frändén var 

bondson från Storåsen och kom från nu-

varande Bertil Ohlssons gård i övre delen av 

byn. Frändén bosatte sig på den gård i Ansjö 

där nu Jan-åke Nordlund med familj  och 

”Kaleva” Hedberg bor. Frändén byggde ut 

hotellet betydligt. Eftersom han engagerade 

sig inom en rad andra områden, bl. a. 

”fiskodlingen” och Kälarnesågen samt enga-

gerade sig politiskt, bl.a. som riksdagsman 

under många år, sålde han 1915 hotellrörel-

sen till Olof och Lina Persson från Borgsjö i 

Medelpad. Familjen Persson drev med stor 

framgång hotellet fram till 1945.  En dotter-

dotter, Marta Westman, bor nu i Västanede. 

   Efter familjen Persson tog andra över verk-

samheten i det pampiga träslottet med alla 

dess glasverandor. Anna Jönsson drev hotel-

let under stora delar av 1950-talet. Efter 

många års bruk fanns dock betydande brister 

ifråga om hygien och arbetsmiljö.    

    När hälsovårdmyndigheternas kritiska 

synpunkter nådde kommunalnämnden år  

 

1964 hänvisade man till att hotellet snart 

skulle rivas. 

Striden om lokaliseringen av ett                

nytt hotell 

   De flesta var ense om att det gamla hotellet 

gjort sitt, men var skulle det nya hotellet 

byggas? Många förordade samma plats som 

tidigare, medan andra ville satsa på ett hotell, 

som skulle locka turister till bygden.          

Eftersom kommunen 1965 köpt Ånäset fanns 

de yttre förutsättningarna att skapa något nytt 

med idrottsplats och samlings-/ konferenslo-

kal som tillsammans med badstranden skulle 

vara ett attraktivt alternativ.                                                              

Under hela senare delen av 1960-talet disku-

terades frågan många gånger i kommunal-

nämnd och kommunfullmäktige, alltid med 

stora motsättningar mellan de olika falanger-

na. En ”hotellkommitté” tillsattes, vilken för-

ordade lokalisering till Ånäset. Kommunal-

nämnden behandlade frågan  första gången i 

december 1966 och röstade med 6 röster mot 

4 för kommitténs förslag. Nio dager senare 

avslogs förslaget av kommunfullmäktige 

som ville ha en central placering.   

    Men därmed var frågan inte utagerad. En 

ny ”förutsättningslös” utredning om Ånäsets 

användning tillsattes och nu förordade såväl 

kommunalnämnd som kommunfullmäktige 

alternativ Ånäset. I fullmäktige dock med 

knapp marginal, 17 röster mot 14. 

 Under 1968 bekräftades beslutet på nytt och 

samtidigt beslöts att en ny samlingslokal och 

ny idrottsplats skulle läggas i anslutning till 

det nya hotellet.  

   Det sista ordet var dock inte sagt. I april 

1969 bekräftade kommunalnämnden, dock 

med minsta möjliga marginal, 6 mot 5, att 

hotellet skulle ligga på Ånäset.  

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÄLARNE HOTELL – EN KORT HISTORIK 
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   När frågan några veckor senare slutligt 

skulle avgöras av kommunfullmäktige var 

spänningen stor. Mot varandra stod på ena 

sidan Ånäsförespråkarna, som mest bestod 

av  politiker från Kälarne samhälle och på 

den andra ledamöter som förordade central 

placering och som såg Ånäsalternativet som 

ett vågspel, vilket riskerade att undergräva 

kommunens ekonomi.  

   Hela bygden var engagerad, för eller emot. 

Sammanträdet, som ägde rum 29 maj, ut-

vecklades till ett maratonmöte med bitvis het 

debatt där utgången in i det sista var oviss. 

Vid voteringen uppfattade ordföranden ett ja 

till Ånäset. 

 Rösträkning begärdes och med 17 röster mot 

13 blev det slutliga beslutet att hotellet skulle 

förläggas centralt. Samtliga som röstade för 

detta alternativ bodde utanför Kälarne sam-

hälle. Skiljelinjen gick m.a.o. inte efter parti-

tillhörighet utan snarare efter bostadsort. 

Striden om hotellets lokalisering skapade 

kvardröjande bitterhet under en tid. Några 

såg beslutet som defensivt och med udden 

riktad mot Kälarne samhälle.  

   Det kan i sammanhanget nämnas att tanken 

på ett hotell på Ånäset aktualiserades under 

några år då bl. a. bygdens företagare arbetade 

för ett värdshus på Ånäset.  

Det nuvarande hotellet  

   Andra kommunalpolitiskt viktiga frågor 

tog dock över, i första hand den kommun- 

sammanläggning som skulle genomföras från 

1973. Skulle Kälarne tillhöra Bräcke eller 

Ragunda?   

  Ett nytt hotell,  präglat av den tidens bygg-

nadsideal, uppfördes på samma plats som det 

tidigare och den nya samlingslokalen lades i 

anslutning till skolan.  Kvar på Ånäset blev 

den nya idrottsplatsen, vackert belägen vid 

badplats och sedermera camping, servering 

mm. Tillsammans är de en viktig resurs för 

såväl bygdens befolkning som besökande. 

Visst kan man fundera över vad ett  hotell på 

Ånäset skulle ha betytt för bygden. Hade det 

blivit en motor i utvecklingen, eller en 

gökunge som tärt på den kommunala ekono-

min? 

   Efter hand accepterades nog lokaliseringen 

av de flesta. Många olika entreprenörer har 

drivit företaget, till en början från andra håll 

men på senare tid med lokal anknytning. Ett 

visst uppseende väckte det när den blott 17 år 

gamle Stefan Karlsson från Bräcke tog över. 

Han  visade sig dock snabbt inte bara vara 

uppgiften mogen utan också ha egenskaper 

som gjort honom till något av Norrlands ho-

tellkung. Under årens lopp har han ägt såväl 

Södra berget i Sundsvall som hotell Lapp-

land i Lycksele och Hallstaberget i Sollefteå. 

   Hotellets lokalisering nära skolan har möj-

liggjort samordning med skolrestaurangen. 

Hotellet har också tagit över mathållning för 

Kälarne sjukhus och hemtjänstverksamheten. 

Många aktiviteter bidrar till att göra hotellet 

till en levande mötesplats, som ett lysande 

exempel kan nämnas Kälarne jazzklubb som 

trotsar alla naturlagar och överlever år efter 

år och lockar en trogen publik till bejublade 

konserter.          

                                            Peter Frändén 

Hotellet på 1920-talet. T.v. 

det rivna ”Fällströms”. Fram-

för hotellet står den första 

Sundsvallsbussen. 
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Hotellet i sitt ur-

sprungliga skick vid 

slutet av 1880-talet. 

Längst fram Jon 

Åslund till vänster och 

Erik August Anders-

son, även kallad 

”Rotschild”  från Nyvik 

i Västanede 

 

 

Hotellet efter A O 

Frändéns ombygg-

nad. Bilden tagen från 

ung. samma plats 

som ovanstående. 

 

 

Kälarne hotell från norr 

omkring 1940. 

Foto: Alexander Fröberg 
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Vi är ett gäng som träffas och lär oss 

steg från danserna merengue, salsa, 

cumbia m. fl. till medryckande musik 

från hela världen. Du blir garanterat 

svettig och det mest fantastiska är att 

du inte ens tänker på att du rör dig. Det 

är otroligt häftigt att slänga en blick på 

din granne och se glädjen lysa i ögonen 

och svetten lacka i pannan. Vilken 

kick! Vi kör troget varje torsdag kl 

19.00 i Övsjö bygdegård.  

19 juni 2012 var vi så taggade att vi  

beställde hit riktiga proffs från Öster-

sund. Vi bjöd in alla till en två timmar 

lång zumbamaraton på Stromboli dans-

bana. Succé!! Vilket ös! Vi ville göra 

det igen. Så 19 juli gick zumbamaraton 

nr 2 av stapeln. Detta kommer att göras 

om sommaren 2013. Var så säker!  

Nu när vi har kört zumba så här länge 

känns det rätt i tiden att utöka och 

prova någonting mer.                          

Jag har länge funderat över och känt 

mig sugen på att prova det här med 

yoga. Det verkar stort, krångligt och 

kanske svårt. Pratade med mina vänin-

nor och en del hade provat lite grann 

och andra var helt novisa, precis som 

jag. Så för att lösa gåtan bjöd jag in 

Hanna Svenningsson från Diva i Ham-

marstrand. Hon är yogainstruktör och 

jag hoppades att hon skulle räta ut en 

del frågetecken. I december gjorde vi 

en ”provgång”. Vi var 12 st. som böjde, 

sträckte och njöt. Så, nu drar vi igång 

yinyoga, på bygdegården i Övsjö! Det 

ska bli otroligt spännande och jag ser 

verkligen fram emot detta.  

Om det finns frågor och funderingar är 

det bara att ringa 430 50                     

eller    073 030 41 82. 

Vänliga hälsningar 

Ann-Sofie Graff       

ETT STORT, VARMT TACK 
till Tommy, Ingmarie, Sture och Kjell-Åke  

som pyntade så fint med  

ljusslingorna i lyktstolparna till advent. 

Man möttes av idel leende människor som talade om                          

hur fint det var på byn. 

 

Kälarnebygens koop. förening 

Styrelsen 

Zumbans heta rytmer nådde Övsjö sommaren 2011 
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Workshop med afrikanskt inslag på Kälarne skola!

 
Mikael Zifa Eriksson, Liv Abrahamsson, Badi Bangoura, Cecilia Gradin och Madelene Söderberg. 

Tack vare regeringens satsning för att stärka arbetet med kultur i skolan, s k 
”Skapande skola-pengar”, har alla elever på Kälarne skola, åk F-9,                

fått prova på en något annorlunda dansupplevelse. 

De inspirerande och duktiga aktörerna som vägledde eleverna var Mikael Zifa 

Eriksson och Badi Bangoura. Mikael är danslärare, sångare och körledare, upp-

växt i Demokratiska Republiken Kongo, med stort intresse för dans, rytm och 

körsång. Badi Bangoura är en av Västafrikas allra hetaste trummisar. Han bör-

jade spela trummor redan vid 5 års ålder. 

Med danser och rytmer från stora delar av Afrika ledde de eleverna genom en 

medryckande workshop i dans och rytm. 

Några kommentarer om upplevelsen: 

Det var spännande att få lära känna en ny sorts dans, säger Madelene Söder-

berg. Det var ansträngande men samtidigt roligt. Den speciella rytmen 

gjorde det roligare. Han (Zifa) bjöd också på sig själv, så att de andra vå-

gade testa. 

Eftersom han (Zifa) var så rolig, livfull och öppen var det roligt och man 

kunde slappna av, säger Liv Abrahamsson och Cecilia Gradin. Det var 

häftigt och annorlunda, säger de vidare. 

En härlig kick-start på terminen blev det denna tisdag, i mitten av januari, för 

eleverna på Kälarne skola. 

Camilla Wängman 
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Vi får aldrig glömma! 
Som ett led i skolans arbete med värdegrund och likabehandling har vi fått för-
månen att få besök av Livia Fränkel. Hon är en av de överlevande från nazis-
mens koncentrationsläger. Hennes besök blir inledningen till niornas historie-
arbete om Andra Världskriget och en del av det samarbete klassen har med den 
tjeckiska vänskolan i skolprojektet Future Europe. Vid vårens skolresa kommer 
båda skolorna att tillsammans besöka koncentrationslägret Auschwitz i Polen, 
en av de platser Livia vistades i som tonåring. 

Livias besök i Kälarne skola sker i anslutning till Förintelsens minnesdag           
(27 januari) närmare bestämt måndagen 11 februari kl 18.30 i aulan. Eleverna i 
årskurs 6-9 har förlängd skoldag för att kunna vara med på hennes föreläsning.  
Biljetter till resterande platser 80 st har allmänheten möjlighet att köpa för      
50 kr. Förköp sker hos Bilisten och Hörnan. Fika ingår i priset. Behållningen går 
till niornas skolresekassa i vår. 

Alla är alltså hjärtligt välkomna att lyssna till 

  
  
  

 

 

 

     Livia Fränkel 

I skolans aula 

Måndagen 11 februari kl. 18.30 

 

Biljetter + fika 50 kr,  

förköp på Bilisten och Hörnan 

God fortsättning på er! 
Januari är snart slut och det är såklart dags för årets första träff  

på hotell Östjemten! 

Vi har äran att få lyssna till Hans Westlund, professor i entreprenörskap! 

Han kommer bl.a. att tala om  

Vad krävs för att en bygd skall kunna utvecklas?! 
Otroligt spännande ämne om ni frågar mig! 

Torsdagen den 31 januari 19:00 på hotell Östjemten ses vi!                         

Caroline säljer fika! 

Ett nytt år har börjat, nu kavlar vi upp ärmarna, tar några djupa andetag  

och sen kör vi! 

Vi ses!  

Theresa Flatmo 
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Höstens trivselträffar startade i Sörbyg-

den och ett gäng glada Sörbygda-  

damer stod för värdskapet. Evert  

Markusson, trubadur, historieberättare 

och friskvårdsentusiast underhöll oss 

med den äran. Lunchen bestod av en 

god soppa och bröd och man fick verk-

ligen lov att erinra sig det gamla ord-

stävet ”att koka soppa på en spik”. Vi 

väntade oss mellan 50 och 60 personer 

och det kom 85. Det blev en jättebra 

upptakt på trivselträffarna.  

 

I september hade vi nöjet att hälsa för-

fattaren och journalisten Eric Björklund 

välkommen till församlingshemmet i 

Västanede. Han läste ur sin bok ”På det 

nedre” för oss med sång och musik av 

Runa och Martti Westman. Eric fängs-

lade verkligen publiken med sitt upp-

trädande och många ville höra mera av 

honom. Vi har därför tänkt bjuda in ho-

nom igen hösten 2013.  

I oktober var det så dags för Röda  

Korsets mannekänguppvisning. Tyvärr 

så hade vi inte vädrets makter med oss. 

Vinterns första snö vräkte ner och hind-

rade många från att besöka denna jätte-

trevliga tillställning. Kläder både till 

vardag och fest visades av duktiga 

mannekänger till pianomusik av John 

Strandin och med Runa Westman som 

presentatör. Detta tilldrog sig i försam-

lingshemmet i Västanede.  

 

I november landade vi i församlings-

hemmet i Hällesjö och såg filmen 

Grabbarna på Gnagarhöjda. Filmen var 

väldigt rolig och gav upphov till många 

skratt. Bertil Jonsson och Sune Kvist  

underhöll också med fiol- och drag-

spelsmusik.  

Monica och Sigbritt tackar  

alla medverkande  

och publiken för år2012! 

Trivselträffar för alla i Kälarne med omnejd.  

Januari 

Vi börjar med att se del 2 av filmen 

Grabbarna på Gnagarhöjda tisdag den 

22 januari klockan 11.00. Platsen är 

församlingshemmet i Västanede. För-

utom filmen kommer en av skådespe-

larna, Bertil Jonsson, att tillsammans 

med Sune Kvist underhålla med fiol-

och dragspelsmusik. 

 

Februari 

Ingrid Krylén, konsumentrådgivare i 

Jämtlands Län kommer och gästar oss 

tisdag den 26 februari klockan 12.00. 

Vi håller till i Hotellets källarlokal.

(OBS tiden och platsen!) Hon svarar på 

frågor om bl.a. öppet köp, reklama-

tioner, telefonförsäljning mm. Vi får 

rusta oss med frågor till henne.        

Musikunderhållning kommer det också 

att bli.  

Program våren 2013 
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Mars 

Bertil Jonsson, Kurt Forsner och K-G 

Andersson spelmän ifrån Bräcke kom-

mer tisdag 19 mars klockan 11.00. Dom 

kommer att presentera en musikfläta för 

oss. Vi får också se PRO:s senior-

dansare i en liten dansuppvisning. Allt 

detta händer på Tossengården i          

Sörbygden. 

April 

Den 23 april klockan 11.00 hälsar Röda 

Korset oss välkomna till vårens manne-

känguppvisnning i församlingshemmet 

i Västanede. John Strandin och Runa 

Westman medverkar också.  Överskot-

tet av denna träff går oavkortat till 

Röda Korset. 

Maj 

Vi avslutar vårens träffar i Bygdegår-

den i Väster-Övsjö den 21 maj klockan 

11. Vad vi då ska få uppleva är hemligt. 

Men vi törs garantera att det blir en   

trivsam träff. 

Vi hoppas på en lika stor eller större 

uppslutning i år. Ni är många som inte 

har varit med. Vi försöker att göra ett 

program som ska passa de flesta, men 

vi tar gärna emot tips ifrån er alla.  

Meningen är att vi i den mån det är 

möjligt ska flytta runt i byarna. Att vi  

så ofta är i Västanede beror på att där 

finns ett piano i lokalen och att det 

finns bra parkeringsplats. Det kommer 

alltid att bli någon form av fika/lunch 

och det till ett bra pris, 25-30 kr.  Vi 

säljer också lotter för att på det viset 

kunna finansiera verksamheten. 

Med trivselträffarna är det som i       

Eric Björklunds dikt: 

Om: 

Hä va inte säkert att man skulle se 

varann på näste möte.       

Hä berodde på två saker.                    

Man sa:                                                                

Vi ses om vi få ha hälsan                     

och Herren dröjer.           

De siste   ha inte vare te nå hinder.    

Hittills. 

 

Och sist men inte minst viktigt: 

Alla är välkomna ! 

Monica Ljungberg/Sigbritt Eriksson                                                                           

 

Ishockeyplanen 
Tack vare ett fantastiskt arbete av flera frivilliga har vi nu en fin is på hockey-

planen. Bidragen som Kälarnebygdens kooperativa förening får från Bräcke 

Kommun och Skolan går till drivmedel och utrustning. Får vi pengar över kom-

mer de att användas till att laga målen, sargen, snörakor mm. 

Tack än en gång till Magnus Faxbrink, Bo-Lennart Andersson, Magnus   

Söderberg, Åke Jönsson, Jonathan Eriksson, Per Arne Loft, Kjelle-Mix 

samt  övriga inblandade för detta ideella arbete! 

Styrelsen för Kälarnebygdens kooperativa förening  
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Ur ett brev från Kälarne skola till redaktören : 
”I skolan har vi diskuterat om det inte vore intressant att i KälarneNytt visa upp 

alla aktiviteter som de boende har möjlighet att utöva i vår bygd. Kurser, trä-

ningar, mm. Detta skulle kunna vara ett led i att marknadsföra bygden utåt 

(eftersom det finns många läsare på nätet) och skulle även hjälpa till att inven-

tera marknaden inför den gemensamma Kälarneportalen (hemsidan) som ska 

göras i vår. (Denna hemsida kommer det säkert att pratas om på nästa bygde-

möte 31/1 kl. 19 på hotellet.) De aktiviteter som erbjuds skulle då ha info om 

kontaktperson, tel.nr, kostnad, tid och plats.   

   I detta nr av KälarneNytt skulle man kunna uppmana alla som ansvarar för  

någon form av aktivitet att maila in info till dig inför kommande nummer av 

bladet. Det är vårt förslag i alla fall.”        Eva Kvist 

- - - - -   

  Det här är ett utmärkt förslag, tycker jag, och därför instämmer jag i uppma-

ningen till KN:s läsare, på nätet eller i tidningen, att anmäla era planerade  

aktiviteter (vilket som bekant en del av er redan gör). 

              Runa Westman 

 

Gym i Fugelsta 
   I Fugelsta går man på Gym för att hålla sig i trim. Ett mindre rum i skol-

byggnaden hålls uppvärmt för ändamålet. 

   Dit har man införskaffat bl.a. löpband, crosstrainer, hantlar och skivstång.           

I övningarna ingår cirkelträning, armhävningar, upphopp, utfall och rygg-

övningar. Och om inte detta skulle ge önskat resultat så har man även en   

multimaskin att ta till.  

   Förutom att det här är nyttigt för kroppen så har                                                       

vi också väldigt roligt, berättar Benita Nordborg  

Nu startar vi upp en företagarförening igen i                              

Kälarnebygden! 

Vi bjuder härmed in till årsmöte, nya och gamla                                   

medlemmar! 

Hotell Östjemten den 5 mars 19:00! 

Välkommen! 
Tina Söderberg, Kim Salomonsson, Robert Fagerberg, Tommy Olsson,            

Patrik Samuelsson, Theresa Flatmo, Magnus Sundström  
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Pastorsexpeditionen är som bekant flyt-

tad till den nya utbyggnaden av  för-

samlingshemmet i Västanede. Där 

finns nu två rum med mycket ljus och 

rymd tack vare snedtaket. I det inre 

rummet har prästen Siv Bergman sitt 

kontor, där hon träffas varje onsdag    

kl. 10.00-12.00. 

I det yttre, större kontoret, arbetar Petra 

Palmquist på tisdagarna kl. 10.00-

13.00. Hon trivs mycket bra på sin nya 

arbetsplats. Efter flytten har arbetslaget 

blivit mer samlat, då även vaktmästarna 

har sina lokaler i samma hus, liksom 

kören, pyttegruppen och konfirmander-

na. Närheten till kyrkan är också posi-

tiv, då det är lättare för besökarna att få 

sina olika ärenden uträttade samtidigt. 

Vilka arbetsuppgifter har man på pas-

torsexpeditionen? undrar jag.                

- Besökare har ofta frågor angående 

giftermål, dop, dödsfall och gravar,  

liksom gåvor till olika församlingars 

minnesfonder. Administration av grav-

register och kartor, annonsering, post 

och faktureringar samt anmälan till 

skatteverket angående gravsättnings-

intyg samt hindersprövning vid vigslar. 

Rikskollekter ska redovisas till stiftet 

och församlingskollekter till kyrkorå-

det, berättar Petra. 

Registrering av utträden ur kyrkan tar 

ytterst lite tid i anspråk. Det rör sig 

nämligen endast om en handfull perso-

ner varje år. Andelen döpta och konfir-

merade är däremot hög i vår försam-

ling. Alla döpta, konfirmerade, vigda 

och döda registreras i kyrkobokförings-

programmet, som är kyrkans medlems-

register.  

Månntro det är i detta register som 

man kan hitta portkoden till            

Himmelriket?      

      Runa Westman  

Besök på nya pastorsexpeditionen  

Petra Palmquist 

på sitt nya kontor 
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På gång   

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 

och  en årlig medlemsavgift.                                                                                                                          

Medlemsavgifter  2012:     

     Enskild  Familj  Förening  Företag  

Insats (engångs-)  50     100     100      500 

Årlig medlemsavgift     50     100   100         200     

Bankgiro 5404-9606 

     

     

  

  

Se bilderna i färg och läs KälarneNytt på www.kalarnenytt.se! 

Nästa nr av KälarneNytt, nr 4, utkommer den 22/3. Manusstopp:16/3. 

Redaktör: Runa Westman, 0696-405 16, eller 070-349 12 09, e-post runwes@telia.com 

Annonser och Sponsring: Michael Löfgren, 070-666 56 74 eller 0696-403 01 (hem),  

e-post michael.lofgren@poles.se 

Sammanställning av uppgifter vi fått från resp. arrangör 

Nytt på biblioteket! 

 

 

 

Till salu! 

Vi säljer alla våra       

musik-cd-skivor! 

 20 kronor för enkel- 

och dubbelcd.  

40 kronor för album. 

 

Digitala fotoutställ-

ningar! 

Måndag 4 februari på-

börjar vi en digital foto-

karusell.  

Tre olika fotografer    

under nio veckor. 

Öppet: 

Mån 10-13 

Ons 10-13, 16-19 

Fre 10-13 

Välkommen till ditt 

bibliotek! 

Hotell Östjemten 

Allsångsfars lördag 26 jan  

14.00 och 18.00                       

Allsångsfars söndag 27 jan  

14.00 

Onsdag 13 mars 19.00 ”Povels 

barn”  med  Lotta o Mikael  

Ramel o Hans Backenroth           

arr. Kälarne jazz & blues 

Tisdag 19 mars 18.00 Kälarne 

jazz &blues Årsmöte  

Hällesjö                                     

Tisdag 12 febr. 11.00-15.00      

Fettisdagsfika i Emilstugan  

Lördag 2 mars: Skoterutflykt 

till Jon Sjulsa-kojan 

Fredag 22 mars Hällesjö   

Hembygdsförening årsm öte. 

Se vidare annonsering! 

Söndag 24 mars 11.00-15.00  

”Våffelfika” I Emilstugan.    

Kyrkan    

27 jan: 11.00 Håsjö nya kyrka 

 3 febr. 11.00 Hällesjö kyrka         

10 febr. 18.00 Håsjö nya kyrka       

14 febr. 13.30 Tallgläntan 

 3 mars 11.00 Hällesjö kyrka 

  

Svedjebacken 

Öppettider:                            

Lör & Sön 11.00-15.00 

Tis & Tors 18.00-21.00 

Vecka 9 & 10:  

Mån-Sön 11.00-15.00 

Tis & Tors 18.00-21.00 

Köldgräns kväll -15° 

Köldgräns dag -20°  

mailto:michael.lofgren@poles.se

