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  En tidning för Kälarnebygden    årgång 9 nr 2  

                                                         Mars 2013                  

 

Kostnaderna för papper och tryckning av detta nummer sponsras av              

H.G. SÖDERBERGS TAXI i Kälarne 

 
Kälarnebygdens Kooperativa Förening Ekonomisk Förening 

Så lyder vår stolta förenings officiella namn. 

Men vi som ingår i styrelsen tycker att namnet är väl långt och omständligt.                                 

Därför har vi beslutat att arbetsnamnet i fortsättningen ska vara                                                                              

Kälarnebygdens Förening 

Arbetet fortsätter. Nu gäller det att inventera bland alla tankar och idéer! 

Hur ska vi utveckla vår fina bygd? Det arbetet ska vi göra tillsammans. 

Vårt förslag är att Kälarnebygdens Förening ska vara en paraplyorganisation. Utifrån den    

landar olika grupper, exempelvis företagargrupp, skola, vård och omsorg, föreningsverksam-

hetsgrupp, bygdegrupp, kulturgrupp! 

På våra trevliga "sista torsdagen i varje månads-möten", kommer vi att ha byggt upp ett stort 

projekt tillsammans innan årets slut . Ett projekt som gynnar hela bygden!  

Därför är det väldigt viktigt att alla engagerar sig, från alla håll! Fundera redan nu på:  

Vad saknas i bygden?  

Vad kan du göra? 

Hör av dig med dina tankar och idéer till Micke, michael.lofgren@poles.se ,                           

till Tessan Flatmo eller till förslagslådan på biblioteket. Även ni Kälarnebor i förskingringen 

och alla andra som läser KälarneNytt på nätet, vi vet att ni är många, är välkomna  

med förslag och synpunkter!  

Nästa möte hålls den 4 april 19:00 på Östjemten. Caroline säljer fika i vanlig ordning. 

Vet ni vad? Det är roligt att engagera sig! Och ett engagemang har ingen ålder! 

Ung som gammal är lika värdefull! 

Tillsammans ska vi göra något stort! 

           Styrelsen för Kälarnebygdens förening 

    

Vet du vad medlemsavgiften till Kälarnebygdens Förening                     

har använts till? Jo, bland annat till Bion, Badleksaker, Kälarnedagen och  

Aktivitetsparken. 

mailto:michael.lofgren@poles.se
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 Tycker du det är viktigt att göra något trevligt för barnen? 

KOM OCH HJÄLP TILL MED MONTERING AV  

LEKPARKSUTRUSTNINGEN                                                                         

arbetsdagar: 25/5 9.00 och 1/6 (reservdag) 

Vi ordnar förtäring!   

 Vad ska aktivitetsparken heta? 

Lämna in namnförslag till Michael Löfgren michael.lofgren@poles.se                    

senast 15 maj. Namnet kommer att offentliggöras på Kälarnedagen. 

När det smakar vissångerska och luktar sportlov 
Det är fredag och skälvande minuter innan det blir sportlov. Vi sitter bänkade i de 

nya blå biosätena och inväntar underhållning. Inbjudna till aulan är högstadiets  

elever och country-rock-vis-bandet Abalone Dots. Bandet deltog i förra årets  

Melodifestival och står nu här framför oss. Några är skeptiska och har kollat in  

tjejerna på Youtube. Men vad som väntar oss är en timmes ös, vemod och härlig-

het. Det smakade vissångerskan Sofia Karlsson och folkrocksbandet Mumford and 

Sons. Jag skulle vilja säga att det kändes ljuvligt. Många av eleverna uttrycker sig 

undrande över hur vi fått chansen att se sådan proffsighet på vår lilla scen i vår 

lilla aula. Svaret: Projektet Skapande skola är det som gett oss sådana här utsökta 

chanser. 

   Förtrollade av kvinnlig fägring, banjospel och stämmosång vandrade de skol-

befriade eleverna till bussarna med destination: sportlov. 
            Karin Jonsson, Kälarne skola. 

mailto:michael.lofgren@poles.se


3 

 

Kälarnedagen  
en dag för bygden  

blir i år den 15 juni 
Som vanligt blir det musikunderhållning med  

lokala förmågor, knallar, företag och föreningar  

som visar upp sig själva och sina varor. 

Välkommen att medverka! 
Anmäl dig till 

Elisabeth Barchéus Näslund  

0696-406 19, 073-067 13 23 

eller Inger Säll 0696-403 24, 070-536 85 59. 

Vem blir årets eldsjäl? 

 

 
   

Kälarnebygdens förening har beslutat att utse ”årets eldsjäl”                     

i Kälarnebygden. Denna utmärkelse skall gå till  

”en person som med engagemang arbetar ideellt  

åt föreningar och därmed är en stor tillgång för bygden”. 

Utmärkelsen kommer att delas ut på Kälarnedagen.  

Nomineringar med motivering skickas senast 15 maj till  

michael.lofgren@poles.se eller 

Kälarnebygdens förening 

c/o Elisabeth Barchéus Näslund  

Södervägen 1, 840 64 Kälarne 

elisabeth.naslund@home.se 

mailto:michael.lofgren@poles.se
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Idén till detta kläcktes av Katarina Fagerberg 

när hon hade återflyttat från Graninge till Kä-

larne, bl.a. för att hennes dotter, Evelina,     

behövde en del hjälp i sin vardag. 

Katarina, som sedan ungdomen varit en   

mycket intresserad och duktig simmare, tyckte 

att det var alldeles för lite öppethållande i bas-

sängen. Alltså tog hon kontakt med kommun-

ledningen och fick löfte om utökning av bad-

tiderna under förutsättning att man kunde 

skaffa fram fler badvakter. Tidigare har det 

endast funnits en badvakt, Mona Eriksson, 

som har gjort en utmärkt insats under lång tid.  

Men nu behövdes det fler . 

Alltså började Katarina gå runt och samla ihop 

intresserade och en lördag i januari fick 13 

ungdomar utbildning i bassäng under ledning 

av Blanka Erikssonova samt hjärt- och lung-

räddning, HLR, med Lotta Blomqvist. 

De nya livräddarna arbetar nu ideellt två och 

två varje pass på lördagarna. 

Öppettiderna är: 

7.00 -10.00 motionssim 

10.30 - 14.00 familjebad 

14. 30 – 18.00 ungdomssim 

- Det här är ett fint jobb. En dag i veckan och 

lagom långa arbetspass är utmärkt, berättar 

Malin Walther och Iza Fagerberg, medan de 

håller ögonen på Katarina Nygren och Nils 

Sandelin som forsar fram under sina tränings-

pass i bassängen. 

- Det känns som om min hjärna håller på att 

explodera av idéer sedan jag flyttade hem till 

Kälarne och fick höra om allt som är på gång 

här nu, säger Katarina. 

Titta på KASK-lokalen till exempel! säger hon 

och visar mig hur styrketräningsrummen ser 

ut. Här finns sannerligen ett behjärtansvärt  

objekt i det pågående  

”rädda Kälarnebygdenprogrammet”.   

Se bilder på nätupplagan www.kalarnenytt.se 

      Runa Westman 

Lördagsöppet på badet 

 

Kulturöst!  
Kulturvecka i Kälarnebygden!  

6-14 juli 2013 

För ett par år sedan, när Bräcke kommun hade samlat alla föreningar i Nyhem för att diskutera 

kulturpengar, frågade kulturchef Anna Lundström om vi inte kunde ordna något större kultur-

arrangemang i den östra kommundelen, något som kunde profilera bygden. Vi började fundera 

och kom så småningom fram till att vi ville ordna en kulturvecka. Samla all kultur under en 

vecka under samma parasoll - Kulturöst. 

   Så i sommar blir det en kulturvecka i Kälarnebygden, mellan den 6 och 14 juli. Vad kommer 

att hända då?  

   Tanken är att alla som vill skall få möjlighet att annonsera sina aktiviteter under veckan un-

der vårt parasoll. Musik, sång, teater, konst, hantverk, pröva-på, lyssna, se, känna, beröras, 

jazz, blues, folkmusik, tango, utställningar, kamsfest, western, musikcafé, uppläsning, ja vad 

vet vi...  

   Vad vi vet nu är att det blir aktiviteter i Gastsjön, Väster-Övsjö, Kälarne, Ansjö, Hällesjö och 

Storåsen. Kanske blir det också något i Sörbygden, Albacken, Håsjö och Västanede.  

Vi fäller upp parasollet för Kulturöst!   

           Oddbjörn Ericsson 
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 Iza Fagerberg och Malin Walther hål-

ler ett vakande öga på simmarna i 

bassängen under morgonpasset. 

 

Nils Sandelin och Katarina Nygren 

är framme i kaklet. 

Så här ser det ut i styrketränings-

lokalen. Lite fix skull kunna göra under.  

Önskvärt vore att lokalen kunde hållas 

öppen vissa tider och ha instruktörer, 

så att även   ”okunniga” kunde vara 

där och använda maskinerna. 

Något att tänka på för  Kälarne-

utvecklingsgrupperna kanske? 

Bilder från badet och styrketräningslokalen 
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Digitaliseringen av Norden Bio är ge-

nomförd. Den analoga filmvisningens 

dagar är nu till ända och de analoga pro-

jektorerna har ersatts av en ny digital 

dito. Maskinrummet med sitt välbekanta 

ljud från surrande film är utbytt mot 

fläktsus från dataserver och den digitala 

projektorn.                        

Denna ombyggnation firades med en ny-

invigning i dagarna två, lördag 16 och 

söndag 17 februari. Detta har tidigare 

rapporterats i våra två lokaltidningar, ett 

reportage från lördagen som gjordes av 

LT och ett från söndagen som gjordes av 

ÖP.                                                                                            

Lördagen den 16 februari var det som 

sagt dags för vår gala med invigning, då 

var alla som arbetat ideellt med pro-

jektet och alla sponsorer inbjudna till 

fest med mingel, snittar o bubbel samt 

filmvisning av En oväntad vänskap. Ef-

ter filmvisningen avslutades kvällen 

med kaffe och prinsesstårta 

(marsipanlock med filmmotiv!). All ser-

vering i samband med festen hade ord-

nats av Östjemten.      

Vid invigningen klippte Åke Lundin av 

ett invigningsband, som denna dag var 

en bit 35 mm film. I samband med den 

högtidliga/symboliska gesten avtackades 

Åke och Stig för lång och trogen tjänst.   

Det innebär i sin tur att Norden bio be-

höver fler maskinister, en ideell syssla 

som innebär att man kör film och ansva-

rar för allt rörande filmvisningen en sön-

dag/månad, beroende på hur många man 

är.           

På söndagen fortsatte vi med att visa tre 

filmer, en film för de allra minsta,       

Alfons Åberg, följt av en familjefilm, 

Sune i Grekland, och kvällen avslutades 

även denna dag med En oväntad vän-

skap. Dagen till ära sålde vi både 

popcorn och kaffe med tårta.                                                                                           

Vi har sedan dess kört flera filmer och 

tekniken har varit krångelfri. Vi fortsät-

ter köra film till den 7 april, då tar vi en 

liten paus och sedan kommer vi att köra 

film lite mera sporadiskt.                          

Allt är beroende på vilka filmer som 

kommer att ha premiär. Tanken är också 

att vi ska kunna köra annat på bion i 

framtiden, planer på att bredband/fiber 

samt att en parabol ska införskaffas, så 

att vi kan visa idrottsevenemang och an-

nat streamat material.                                                                                              

KIK och Norden bio vill tacka alla som 

hjälpt till att genomföra den här fantas-

tiska förändringen! 

 

Hälsningar från KIK Norden Bio  

Digitaliseringsgrupp genom  

Margareta Hallenborg. 

 

 

 

Tack från Norden Bio 
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Ett barnbarn berättar: 

När jag en höstdag, för två år sedan, be-

sökte familjegraven vid Håsjö gamla 

kyrka, fick jag idén att åka till Fisksjön. 

Pappa växte upp där. Jag åkte sakta för 

att se om det mesta var sig likt. Och jag 

kunde se att inägorna var slagna och att 

husen låg välmående i sluttningen mot 

Fisksjön. Vägen har byggts om, så den 

numera går bakom byggnaderna hos 

Myraeus. Förut sträckte den sig mellan 

husen och förbi Myraeus sommarstuga. 

Pappa gick i skola där. Söderströms hus 

var obebott. Där, på deras ladugårdvind, 

lekte vi filmstjärnor en gång. Det var två 

kompisar; Eivor var Ester Williams och 

Monica var Doris Day. Jag var ingen för 

det var bara dom två stjärnorna vi kände 

till. Monica och hennes föräldrar flyt-

tade på femtiotalet till den fastighet där 

farfar med familj bott. Vi blev vänner 

och vänskapen håller ännu idag. 

Men det var ju om farfar jag skulle be-

rätta. I början på 1900-talet flyttade far-

mor och farfar till Fisksjön, och där var 

skog och jord den viktigaste födkroken. 

Farfar var en riktig "hårding". Han ställ-

de stora krav på alla, inte minst på sig 

själv. Han kallades odelstorpare - och 

odlade gjorde han. Ett stycke från hem-

met, låg "Gubbflon", och den hade han 

odlat upp. Kanske den fick heta så ef-

tersom alla barnen kallade sin far för 

Gubben. Min faster Ina konstaterade 

krasst en gång: "Han va hård Gubben. 

Man fick börje arbete när man nyss hade 

lärt sä gå." 

Och så gick åren, men den hårda varda-

gen varvades också med fest ibland. Då 

plockades fiolen fram och en slurk ur 

flaskan livade upp tillvaron för slitvar-

gen. Farmor spelade gitarr och sjöng, så 

det förkom sång, musik och livsglädje i 

hemmet. 

Deras första dotter Hilma föddes 1903 

och syskonskaran utökades så små-

ningom till sju barn, fem flickor och två 

pojkar. 

I april månad 1918 var det dags för     

åttonde barnet. Det blev en lång och 

smärtsam process. Tillkallad läkare kon-

staterade födslovärkar, men det var brus-

ten blindtarm som komplicerade allt. 

Både mor och barn dog den tredje april. 

Sju moderlösa barn och farfar blev nu 

tvungna att tidvis arbeta i skogen.  

Hans-Erik Viklander, odelstorpare från Fisksjön 
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Bland annat  körde han kolved i Kälsjön, 

1,5-2 mil från hemmet. Då var det äldsta 

dottern Hilma som tog hand om hemmet 

och syskonen. Det yngsta barnet var två 

år. 

Farfar berättade en gång, att efter avslu-

tat dagsverke i skogen ställde han hästen 

på stall, utfodrade och gick hem till 

Fisksjön för att se hur barnen klarade 

sig. Han brukade titta in genom köks-

fönstret. Då hade Hilma samlat barnen 

runt köksbordet och försökte sysselsätta 

dem så gott det gick. Sedan han kollat 

att allt var bra återvände han till Kälsjön 

igen och då sa han: ”vare tin å stille ma-

ran”, d.v.s. utfodra morgonmålet till  

hästen. 

Trots allt gick tiden och dagarna fylldes 

av arbete och oro. 

Året 1918 härjade spanska sjukan. 

Många drabbades och det gjorde även 

familjen i Fisksjön. Barnen blev svårt 

sjuka och den tredje december - på     

dagen åtta månader efter farmors död - 

dog Hilma, femton år gammal.  

Då uppstod ännu en svår situation för 

farfar. Även min pappa kämpade för li-

vet mot sjukdomen. Men han vann. 

Så småningom mötte farfar en ny kvinna 

och de bildade familj. I den relationen 

föddes två barn. Pappa berättade aldrig 

någonsin om sin uppväxt, men något 

syskon har sagt att den var svår. 

Och tiderna var hårda, förtjänsterna låga 

och farfars tålamod slut. 

1928 beslöt familjen att sälja torpet i 

Fisksjön och farfar tog med sig de två 

yngsta barnen i första kullen och drog 

till Canada. Tyvärr var jag inte då så in-

tresserad  att jag bad honom berätta om 

livet där, men ett sa han. Att det var lika 

tufft där som hemma. Dessutom tappade 

han kontakten med barnen. Det enda vi 

fått veta är, att sonen dog som krigsinva-

lid på ett sjukhus. Alla efterforskningar 

har varit förgäves. Även det gjorde far-

far bedrövad. 

1947 bestämde sig farfar för att flytta 

hem till Sverige igen. Då kom han och 

hälsade på oss på "Remman". En mor-

gon, när jag väntade på skolskjutsen, 

kom farfar ut och tryckte en blank en-

krona i min hand. För mig som sju-åring 

var det väldigt, väldigt stort. 

Vid samma tillfälle hade mamma frågat 

farfar om han tyckte att hon och pappa 

skulle ha tagit över i Fisksjön. Svaret 

blev: "No, no inte Fisksjön, no, no.” 

Motgångarna hade varit för många. 

Farfar och hans fru bosatte sig i Öster-

forse,  utanför Långsele, och jag åkte 

ofta dit och hälsade på. 

Farfar dog 1963, åttiosju år gammal, ef-

ter ett strävsamt liv. Jag tänker ofta på 

honom, för jag vet, att bakom sorgens 

pansar fanns ändå en "go" Gubbe. 

                        

  Elisabeth Engberg, f. Viklander 
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En gång i månaden träffas de, Quilt-

häxorna, i Ansjö bygdegård, för att 

framställa sagolika konstverk av stora 

och små tygbitar. Det var Britt-Inger 

Sundin som drog igång verksamheten 

2003, så i år firar de sitt 10-årsjubileum. 

För närvarande är det Loulou Westlund, 

Monica Ljungberg, Elisabeth Otterbjörk, 

Inger Säll, Karin Enmark, Inger Anders-

son, Astrid Nyhlén och Bibbi Eriksson 

som ingår i häxornas gäng.  

  Inspiration får de framför allt av 

varandra, men också av ”Jämt-Kvilten”, 

en förening för lapptäcks- och kvilt-

intresserade i Jämtlands län. Elisabeth 

och Bibbi brukar vara med på deras kur-

ser varannan månad. Därifrån får de med 

sig kompendier till gruppen, som dess-

utom flitigt studerar böcker och tidning-

ar rörande detta hantverk. 

Ibland arbetar de med teman, t.ex. stjär-

nor, jul- och påsksaker eller gemen-

samma överkast. Var och en har då gjort 

små rutor som Elisabeth sytt ihop och 

som senare har lottats ut eller sålts på 

Kälarnedagen. 

Annars säljer de inte sina alster så ofta.                                                   

- Det är många timmars arbete bakom 

varje färdigt föremål och då blir det 

svårt att ta ut full betalning för varan.     

- Man tvingar väl på vänner och bekanta 

ibland, säger någon förborsamt (blygt, 

förbehållsamt, som ej vill att andra hafva 

besvär för henne enl. ”Ordbok öfver all-

mogespråket 1862”)  

   Den sociala biten är mycket viktig i 

quilthäxornas verksamhet. De fikar, pra-

tar och har trevligt under arbetet. Varje 

år gör de en inköpsresa till Gnarp, men 

annars köps de mesta av tygerna på vår 

lokala tygaffär i Kälarne.   

   Just nu planerar de inför årets Kälarne-

dag. I år ska de sy ett täcke i rött, blått 

och vitt.  

Deras nästa tema blir ”crazy quilt”, to-

kiga  saker. Undrar just vad det blir. 

   Quilthäxornas skara har minskat något 

med åren, men de poängterar att de ab-

solut inte är någon klubb för inbördes 

beundran. De välkomnar fler att komma 

med och lära sig mer om denna intres-

santa, kreativa och skapande verksam-

het.  

     Runa Westman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mer av quilthäxornas vackra alster 

i färg på tidningens nätupplaga 

www.kalarnenytt.se 

Sköna häxkonster i Ansjö 

  Hotell Östjemten  

 1/5    RESTAURANGEN STÄNGD 

 9/5    RESTAURANGEN STÄNGD 

                                   

Kommer du ihåg Mor på morsdag? 

Gör det enkelt, boka bord hos oss!  

Vi dukar upp till Morsdagsbuffé 

0696-40500 

Mönsterförslag till 

årets                         

Kälarnedagstäcke 
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Kudde, 

”Staffans 

hund 

Sappo” 

Svart/

vit 

kudde 

Väska i 

crazy-

quilt Påbörjad 

brödkorg 

Löpare med spetsar 

Här ser du fler av quilthäxornas  alster 

 

Ängel i  

symaskin 

Ska bli ett lapptäcke 

Nyckelband 

Täcke av      

tiominuters-

block 
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FÖRFATTARBESÖK 

 

Tisdag den 19 februari 2013 kom författa-

ren Dan Höjer på besök till skolan. Han 

träffade eleverna i 4-5:an. Höjer är mest 

känd för att skriva barnböcker om spöken, 

deckare och snusk! Han har också med-

verkat många år i Kamratposten.  

Han gjorde stor entré med gitarr, data-

väska och resväska på hjul. Väl framme 

vid katedern lyfte han upp resväskan och 

öppnade den. Ut vällde 5,5 kilo böcker. 

Det var hans ”bäbisar”! 

Under 80 minuter trollband han hela klassen med att sjunga och berätta om allt 

mellan himmel och jord. En ”fiktiv” bussresa hann vi också med. Modiga Jessica 

körde! På så vis fick vi veta hur han kom på idéer till sina böcker.  

Innan han skrev sina spökböcker reste han runt i landet en sommar till en massa 

spökställen. Naturligtvis hade han sovit över i Borgvattnet! 

Snuskböcker skriver han för att det finns ett stort intresse och lite skrivet om det. 

Kälarne skola klass 4-5 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Dan Höjer visade och berättade ur en av sina snuskböcker. Den såg äcklig 
ut på framsidan, full med snorkråkor. I boken kan man läsa om vad mam-

mor gjorde i förr i tiden. Dom sög ut snorkråkor från barnens näshålor, 
vissa spottade ut snoret, några svalde snoret.  

(blää!) 

Maria Nygren och Alma Loft 

 

  

En av Dan Höjers 

snuskböcker. Här följer en 

recension av boken  

”Äckligt?”: 
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HOTELL ÖSTJEMTEN PÅSKDAGEN söndag 31 mars 

PÅSKBUFFÉ 17-19  (boka gärna bord) 

PÅ SCEN 

NEW HUSBAND FRÅN CA 20.00 

(18 år efter kl 21) 

Buffén innehåller bl.a. 

(OLIKA SORTER AV SILL, LAX & ÄGGHALVOR, ROSTBIFF, PÅSKSKINKA, 
KALLMARINERAD KYCKLINGFILÉ & FLÄSKFILÉ, LAMMFIOL/

LAMMSTEK, JANSSONS FRESTELSE, ÄGGRÖRA, MATJESSILLTÅRTA, 
KÖTTBULLAR, PRINSKORV, POTATISSALLAD,GRÖNSAKER, BRÖD, SMÖR, 

OSTAR & GODIS & DESSERT M.M.) 

Buffén står uppdukad 17-19  

(eller så långt det räcker) 

Pris 195: - barn 0-5 år 0: - barn 6-14 år 13: -/året  

inkl. 1 påskmust 

Boka bord på tel. 0696-40500 

 

28/3 Skärtorsdag  10-18 

29/3 Långfredag  STÄNGT 

30/3 Påskafton  STÄNGT 

31/3 Påskdagen   12 – Buffé 

1/4 Annandag påsk 12-20  
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 Framtidens alpina stjärnor i Kälarne tillsammans med generationen för vilken allt hopp i    

slalompisten är ute. Personerna på bilden är: Stefan Söderberg med Louise, Ulrika och         

Håkan Hansson med Agnes samt Elisabeth Wasell.    

             Text och bild Eje Åhlander 

En bild från Svedjebacken med några av de yngsta på trappan.                                                                                                   

Från söndagen den 17 februari 2013 med sol och ett par grader kallt.  
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På gång  
Kalendern är en sammanställning av de uppgifter vi fått från resp. arrangör.                           

Medlemsinfo Kälarnebygdens 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  2013:                                           

     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 3, utkommer den 25/5. Manusstopp:17/5. 

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 

Trivselträffar: 

23/4 11.00 i samarbete med 
Röda Korset 

21/5 11.00 i Övsjö bygdegård. 

Hemligt program. Men Berit ser 

nog till att det blir trevligt.  

 

Film i samarbete med ABF 

”DRAGSPELSKUNGEN” 

av Jonas Sima om Kalle Jularbo: 

Mån 15/4 19.00 i Gastsjöns Byg-
degård 

Tor 18/4 i Övsjö Bygdegård 

 

Gastsjöns Bygdegård:  

3/4 18.45 Bingon börjar.  

6/7 Marknad  

 

 

  

        

Gör ett besök på Kupan i Kälarne! Där finns det 

inte bara kläder i mängd. Du kan också fika och 

göra fynd i det välförsedda loppisrummet! 

Den 9 juni kommer Kupan att anordna en bussresa 

till tulpanfestivalen i Backsjön, Sollefteå, där man 

kan beskåda minst 120 sorters tulpaner.                 

Se kommande annonsering! 

Glöm inte trivselträffen i Västanede församlings-

hem tisdag 23 april 11.00, där Kupans manne-

känger visar vårmodet och alla får sjunga vår-

sånger med John Strandin. 

Om Kälarnedagen 15 juni vet vi för närvarande att det blir: 

Invigning av Aktivitetsparken 10.00 

Årets eldsjäl 12.00 

Peter Frändén kåserar om Kälarnes idrottshistoria i slutet av dagen.  

mailto:michael.lofgren@poles.se

