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 En tidning för Kälarnebygden   årgång 9 nr 6 

                                                        Nov-Dec 2013                  

 

Denna tidning sponsras av 

HÄLLESJÖ BIGÅRD 

EN TEXT FRÅN ELISABETH ENGBERG: 
Den här hösten har varit bra, på många sätt. Inte bara för att vädret varit lätt-

samt.  

För min del handlar det om att jag efter 10-12 år äntligen skrivit klar en dikt 

som jag påbörjade då, om tunnbrödsbakning. Första versen gick bra, men sen 

var det tvärstopp. Jag har prövat varje år, men har inte hittat rätta tråden. Men nu 

är den klar. Den har absolut inte samma stuk som jag tänkt mig, men den får 

duga. Jag är så glad, att jag gärna delar den med KälarneNytts läsare. Man 

kanske kan säga att den är nygräddad! 

Skulle tro att det behövs några ordförklaringar, och jag börjar med spjålk. Den 

vet jag inget annat namn på, men den används till att snurra och lyfta brödka-

kan. Så har vi: kaste på, dvs grädda brödet. Risker = tunnbrödskaka. Bakstran = 

bagerskorna. Dikten kommer på nästa sida.                                                                                                               

EFTERLYSNING! 

I mitt arbete med att kartlägga Kälarnes historia har jag fått hjälp av en man vid 

namn Johan Norberg, som är mycket väl insatt i framför allt den fria idrottens 

historia i Kälarne. Han har bett mig om hjälp att identifiera några idrottare från 

olika tider. Nedanstående namn är för mig obekanta. Om någon av er känner till 

någon/några är jag tacksam för upplysningar, enklast via mail 

(peter.franden@zonline.se) eller per telefon 063-122103. 

Stavhopparna T Eriksson och ? Wiberg (1930-talet?) 

Kulstötarna Knut Andersson och John Lindgren ( sent 30-tal?) 

5000-meterslöparna Algot Persson och Sven Svensson 

1500-meterslöparna Ragnar Persson och Erik Gunnar Danielsson 

Tack på förhand!  Peter Frändén 
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Nu står jag häri bagarstuga å fundere: 

Muntert sprakar elden uppå hällen,  

och lågan lyser röd i gryningsljuset. 

På bordet ligger spjålk och kavel väntande, 

och degen sprider kryddig doft i hela huset. 

Nu rustar vi för tunnbrödsbak. 

 

Själv står jag här i rum och tid, 

och låter tanken fara. 

Jag vill så gärna minnas, det man har berättat 

om hur det kunde vara, 

för länge, länge sen.  

                                                                                 

Jo, ja tänke på a´Anna å a´Lina, som geck varenda höst, 

å baka brö ått grannan. 

Dom stog i flere dagar,  

å baka minner ått en del, å mer ått nan annan 

För brö skulle alle ha. 

Å a´Anna hu va snabb å kavle, 

Å a´Lina kaste på. 

Å dä geck unna då dom kom igång, 

för dom va dukti bägge två. 

Dä vart månge risker på ´n da. 

 

Då som nu så skulle degen knådas, 

och delas bit för bit. 

Och samma redskap användas, 

som slipats utav årens flit. 

Det var väldigt viktigt. 

 

Plötsligt känner jag, att traditionen väcks till liv, 

ur tidens dunkla vrår. 

Och undrar om nån annan står här, 

bakar bröd om några år. 

Om seden överlever tiden. 

 

Och klockan manar tiden framåt, 

och mellan varje kaffetår, 

så skvallras litegrann, om vad som hänt i byn, 

och hur egentligen det går, 

med allt elände uti världen. 
 
Och tanken fladdrar liksom ljusets låga, 

i dragig fönsterkarm. 

Ute mörknar dagen och går mot sena kvällen.      

Bakstran går till nattens vila... 

och elden falnar sakta uppå hällen. 

Anna Lena Engberg Olsson, bakstra 
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Stämningen i de norrländska skogarna har 

aldrig varit mer eldfängd än under den stora 

skogskonflikten 1922-1923. Arbetslösheten 

var skrämmande, skogsarbetarnas löner pres-

sades ned till hälften och skogsbolagen väg-

rade förhandla med skogsarbetarfacket om 

löner och arbetsvillkor. Klämda mellan fack 

och skogsbolagen stod de skogägande bön-

derna, vars arbete i de egna skogarna sattes i 

blockad. Ett ramaskri gick genom landet. 

Böndernas urgamla näringsfrihet var hotad. 

När skogägande bönder, för att tillvarata sina 

intressen, vid ett möte i Bräcke i januari 1923 

bildade organisationen Arbetets Frihet, skärp-

tes motsättningarna ytterligare.  

Arbetets Frihet utvecklades till Sveriges 

största strejk/blockadbrytarförening med tu-

sentals medlemmar, egen tidningsutgivning 

mellan 1924 och 1967och egen ombudsman 

med säte i Sundsvall. Skogsarbetet var orga-

nisationens viktigaste verksamhetsområde 

och under mellankrigstiden blev organisa-

tionen en maktfaktor inom delar av svenskt 

arbetsliv. Från 1940 avtog verksamheten, 

men Arbetets Frihet fanns faktiskt kvar ända 

till år 2000. Frågorna är många: Vilka om-

ständigheter låg bakom tillkomsten? Hur fi-

nansierades den omfattande  verksamheten? 

Vilka var medlemmar? Vilka idéer stred man 

för? Varför fanns organisationen kvar ända in 

i nutiden etc. 

Arbetets Frihets förste ordförande var riks-

dagsmannen A O Frändén, som bodde i nuva-

rande Jan-Åke Nordlund hus i Ansjö. AO var 

bror till min farfar. Genom släktskapet fick 

jag på 1960-talet fri tillgång till organisa-

tionens arkiv, möjliget att intervjua de då   

aktiva och delta i organisationens möten. Min 

ambition var att, inom ramen för mina stu-

dier, skriva en historik om Arbetets Frihet. 

Dock, annat kom emellan, lärarhögskola, fa-

milj och barn, arbete, föreningsverksamhet 

mm. Som pensionär har jag haft tid att ånyo 

ta upp det arbete som vilat i över 40 år. Mitt 

arbete har nu resulterat i en bok, där jag be-

rättar om dåtidens skogsarbete, skogsarbetar-

na och deras tidiga fackliga verksamhet, det 

då vanliga strejkbryteriet, de skogägande 

bönderna, skogsbolagen och om några av de 

många konflikter som ägde rum, bl a de så 

kallade Gimåkonflikterna 1927-1929. 

I mitt arbete har jag, utöver Arbetets Frihets 

eget arkiv, i första hand använt mig av 

material från östra Jämtland, bl a ett dussintal 

bilder av Magnus Nilsson från Gastsjö/

Flarken, ett par teckningar av  Edvin Back-

man, Bybo, Håsjö, protokollsutdrag, tid-

ningsutdrag, minnesbilder från skogsarbetet 

mm. 

Boken, som är inbunden och omfattar 111 si-

dor, kommer att finnas till försäljning till ett 

pris, som väsentligt understiger bokhandelns 

pris, vid ett ”boksläpp” på Kälarne bibliotek 

5 december, kl 19.00 2013, då jag också kort 

kommer att berätta mer om Arbetets Frihet. 

Boken kan också beställas direkt från mig till 

ett pris av 150 kronor, telefon 063-122103, 

via mail peter.franden@zonline.se, eller per 

brev till Peter Frändén, Reveljgränd 14,     

831 38 ÖSTERSUND. 

ARBETETS FRIHET 1923 -2000 

en av          

rörelsens           

affischer, 

beskuren 
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Halloweendisco i skolan fredagen den 25 oktober 
När skolan var slut för dagen så började vi med att göra informationslappar, 

bära bord med stolar och fixade i ordning lite med spökgången. Klockan fyra 

gick vi och åt kebab, pannkaka och pizza på hotell Östjemten. När klockan bör-

jade närma sig sex på kvällen började gästerna komma. Det kom massor, både 

stora och små. Dom små löste inträde och fick en döskalle på handen. Men dom 

stora gick in gratis, men fick köpa fika om dom ville. Dom som var utklädd var 

bl a Kleopatra, monster, pepparkaka, darth vader, vampyrer och häxor. 
På kvällen dansade och lekte vi dansa-pausa, danstävling, häxkvasten och bäst 

utklädd. Klockan åtta blev det en hemsk spökvandring! BU! 
Det var en rolig ljusfest i mörkret. Hoppas att ni också tyckte det!                             
Tack alla som har hjälpt till med vårt Halloween Disco! 
Hoppas att ni kommer nästa år . 
Tack ICA för att ni skänkte godispåsar till oss! 
Tack alla föräldrar för att ni hjälpte oss på kvällen och allt som ni bakade och 

skänkte till oss. 
Tack alla barn som kom till vårt Halloween Disco. 
Grattis Elin Forslund till bäst utklädd. 

Kälarne skola klass 4-6:                                                                 
Nazanin Rezai  Matilda Svedberg Alma Loft Ella Hansson  

I förgrunden syns Alice Fagerberg dansa 
Så här såg hon ut,                  

Elin Forslund, bäst utklädd. 

Ett annorlunda halloweenfirande  
Under Halloweenhelgen, 31/10-1/11, gick tre flickor omkring på byn i Kälarne, 

inte för att tigga bus eller godis, utan för att samla in pengar. Flickorna var    

Maria Hansson Störvold 10 år, Aaisla Jonsson 9 år och Amanda Sundström 9 år. 

Initiativet var helt deras eget och de lyckades få ihop 610 kronor.                              

Allt skänkte de till Barncancerfonden.  

Det var mycket bra gjort!                                                    Birgitta Eriksson. 
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För en tid sedan var min sommargranne Ma-

rianne och jag till vindkraftsrestaurangen 

(Albackens jakt och fiske) för att äta. Där 

träffade vi Anette Brannermark och Karl-

Ove Söderberg, som bjöd oss att sitta vid de-

ras bord och det gjorde vi gärna. Det tog inte 

lång tid förrän samtalet kom in på många in-

tressanta ämnen. Anettes liv och arbete fång-

ade mitt intresse alldeles särskilt och efter en 

stund kom idén om att be henne berätta för 

mig och många andra om sitt liv. 

   Anette är född och uppväxt i Stockholm 

och har under årens gång haft olika jobb. 

Under en sexårsperiod arbetade hon hos po-

lismyndigheten i Stockholm, men blev upp-

sagd på grund av omorganisation 1997. Där-

efter varvades studier med olika jobb under 

en tid. 

   Då hade Anette också mött sin Karl-Ove, 

som hade norrländska rötter. Eftersom hans 

föräldrar levde då föll det sig alldeles natur-

ligt att hälsa på i Ljungå och så småningom 

bestämde paret sig för att flytta norrut. Deras 

dotter Erika skulle börja skolan och dom 

fann det lämpligt att flytta till Hammar-

strand. Karl-Ove hade fått en tjänst som polis 

där, så allt såg riktigt bra ut. Och när Anette 

fick jobb, som lärare på Anders-Olof skolan, 

föll alla bitar på plats. Under en tvåårsperiod 

hade hon tjänst som lärare i svenska, eng-

elska och yrkesvägledning. 

Dom hyrde lägenhet i Hammarstrand, men 

det var i Ljungå dom tillbringade sin fritid.  

   När ett hus blev till salu i Ljungå, slog dom 

till, köpte huset och flyttade dit för gott. Men 

i Ljungå fanns inga jobb och i ett års tid läste 

Anette på distans i Härnösand. Sen fick hon 

jobb i Anundgårds skola i Holm, där hon un-

dervisade elever i årskurs 1-2. Där trivdes 

hon mycket bra. 

   Efter den perioden fick Anette jobb i 

Bräcke på SFI, svenska för invandrare. 

Och där kan man säga att hon landade, som 

handledare och coach. 

Anette och Karl-Ove har rest en hel del i 

världen och sett människors tillvaro på nära 

håll, och det går inte att missta sig på hennes 

engagemang för människor som har det 

svårt. Därför föll det sig helt naturligt 2010 

att, via eget företag, börja arbeta som etable-

ringslots. 

   Etableringslots? Vad är det? FN:s flykting-

organ UNHCR är en humanitär och opolitisk 

organisation, som skyddar människor på 

flykt och som ska hitta lämpliga, varaktiga 

lösningar för dessa. Alla länder är skyldiga 

Stockholm - Ljungå,                                                               

enkel biljett tack! 

Om  

Anette Brannermark 

och                                                       

Karl-Ove Söderberg 
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att varje år ta emot kvotflyktingar enligt FN:s 

beslut. 

Migrationsverket har det övergripande ansva-

ret för hitkommande flyktingar och när dessa 

fått sina papper klara, är det arbetsfömedling-

en som handhar flyktingarnas etablering i 

samhället. Det är där som Anette startar sitt 

arbete, att bistå flyktingarna med integrering. 

Ofta är det kvinnor med barn som kommer 

hit och som bör ha stöd och hjälp för att 

kunna starta ett nytt liv, långt bort från kri-

gens, svältens och övergreppens fasor. Det är 

ett omfattande arbete, där Anette har närvaro-

plikt på sina kontor och ska vara tillgänglig 

närhelst någon behöver hennes hjälp. Detta 

har gjort att hon numer har Karl-Ove som 

medarbetare. 

   Men trots många, långa resor och arbets-

dagar, finns det också egen tid för Anette. 

Och var hittar man henne då? Jo, i trädgården 

hemma vid huset i Ljungå. En grönskande 

oas, där hon tillbringar all den tid som är 

möjlig. För henne var det en dröm, att ha en 

flik av jorden att odla på.  

Kanske var det därför flytten från Stockholm 

kändes så rätt. 

"När jag får stoppa fingrarna i jorden, då le-

ver jag", säger denna kreativa kvinna, som 

inte endast etablerat sig själv i Ljungå, utan 

också integrerar och etablerar hitkommande 

flyktingar i vår vrå av världen. 

                                                                                

Elisabeth i Örsviken 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÄLKOMNA TILL GRANNÄSET!                          
 

Disken är fylld av nykokta marmelader, pesto, chutney, senap,  
havtornssill, vinbärssill, lingon och enbärssill. 

Nybakat surdegsbröd till julen! 
Det är hos oss ni finner delikatesser inför julen, 

HÄRrproducerat så klart! 
 

Köket är öppet efter bokning. 
http://www.grannaset.se 

070-3620156 
Theresa m personal 

Du vet väl att du kan läsa KälarneNytt och se bilder i färg på 

www.kalarnenytt.se 

https://webmail.telia.com/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=pne.telia.com&u=u69605400&url=http://www.grannaset.se&urlHash=-2.3685914948676005E214#_blank
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Ett av Kälarnes många hus med historia är 

nuvarande Kälarne textil och heminredning 

som många ännu kallar Flatmos eller kanske 

rent av Backströms. Vid musikprogrammet 

på Kälarne hotell 5 oktober berättade jag om 

husets omväxlande historia. Här kommer en 

kort version. 

Husets byggdes: 

 i början av 1900-talet av byggmästare E P 

Norberg och inrymde då bostad och fähus i 

nedre våningen och en danslokal i den övre. 

Enligt Hilding Åslund, en av mina äldre, nu 

framlidna sagespersoner, sipprade lukten 

från djuren upp i övre våningen och tillsam-

mans med de dansandes svettlukt blev det en 

mycket speciell blandning. Men, erinrade 

han sig, vi hade lika roligt i alla fall. I dans-

lokalen ägde också den första filmvisningen 

i Kälarne rum. Norberg flyttade dock snart 

till ett nu rivet hus, där Greta Pålsson under 

några år hade textilaffär. Det huset revs på 

1980-talet och ersattes av det hus där bl.a 

Torgnys radio/TV är inrymt.  

Backströms och tio år därefter: 

Posten, som ursprungligen inrymdes i järn-

vägsstationen, flyttades på 1920-talet till f d 

Norbergs hus, som 1926 köptes av Anna och 

Nils Jonas Backström. Anna kom från Hel-

gum och Nils Jonas från Strömnäs i Stugun. 

De möttes när båda arbetade på Frösö sjuk-

hus. Anna blev föreståndare på posten, som 

låg i husets norra del och Nils Jonas öppnade 

1929 tobaks- och pappershandel i mittpartiet 

medan den södra delen, efter en tillbyggnad, 

blev bostad. Paret fick två barn Iwan och 

Sonja, som efter giftermål med en norrman, 

bosatte sig i Oslo.  

  I övre våningen öppnades så småningom 

den herrfrisering som under många år drevs 

av Torsten Teland. Familjen Teland bodde 

med sina två barn Torbjörn och Gunvor i an-

slutning till frisersalongen. Torsten var en 

hängiven och framgångrik bridgespelare och 

tog på sig ett stort ansvar för Kälarne bridge-

klubb. Torbjörn, en av mina barndomskam-

rater, som övertog såväl friseringen som 

bridgeintresset, bor nu i Bräcke och Gunvor i 

Gevåg, Hammarstrand 

  Nils Jonas, som jag minns som en sann 

gentleman, var en stor sportentusiast vars 

hjärta brann för Kälarne IK. Intresset ärvdes 

av sonen Iwan och efterhand kompletterades 

affären med sportartiklar. När posten i slutet 

av 1950-talet flyttade in i det då nybyggda 

Kommunalhuset ( där numera Ansjö Skog & 

Markkonsult är inrymt) fanns ytterligare ut-

rymme och Kälarne fick en mycket välsorte-

rad sportaffär, till min och mina idrottande 

kamraters stora glädje. Iwan blev också     

idrottsledare inom främst fri idrott. Tillsam-

mans med oss ungdomar startades, till de äl-

dres förtret, IF Gunder med mål att ta hand 

om de yngres sportintresse. Efter en, enligt 

min mening, tveksam insats från Jämtland/

Härjedalens idrottsförbund  lades den nya 

föreningen i graven.  

  Anna Backström förestod posten fram till 

sin pensionering i mitten av 1950-talet. Hon 

hade då arbetat 36 år i postens tjänst, varav 

de 28 sista i Kälarne. Nils Jonas, som flera 

gånger/dag hämtade posten på järnvägs-

stationen, räknade ut att den sträcka han till-

ryggalagt som ”postbud” var 3. 600 mil, dvs 

i det närmaste ett varv runt jorden.   

  Sonen Iwan var också verksam som foto-

graf och hade under flera år ateljé och mörk-

rum i övre våningen, där han också hade en 

egen lägenhet. När Nils Jonas avlidit anord-

nades auktion 1968 varefter Anna flyttade 

till Sundsvall och Iwan till Ånge, där han fått 

arbete som fritidsledare. Iwan var då gift 

med Anna som härstammar från Lit. 

  Backströms hus köptes av Gunhild Jonsson, 

som flyttade sin skobod från ett uthus på   

BACKSTRÖMS / FLATMOS HUS 
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hotellgården till den f d pappershandeln/

sportaffären. Så småningom ersattes skoaffä-

ren av en blomsterhandel, som under några 

år drevs av Haldis Åslin från Ansjö.  

Flatmo: 

  År 1980 skedde en stor förändring. Huset 

köptes av Inge och Erja Flatmo. Inge hade 

året innan anställts på dåvarande Samhall/JH 

produktion, i folk- mun mest känt som 

”tältverkstan”.                                                     

I brist på bostad i Kälarne var han tvungen 

att under ett år dagligen pendla från Grönvi-

ken utanför Bräcke. (Nog har bostadssituat-

ionen ändrats ganska drastiskt på de senaste 

30 åren!) I sann entreprenörsanda startade 

Inge, parallellt med sitt ordinarie arbete, 

egen verksamhet inom textilproduktion i den 

f d affärslokalen. Efterhand byggdes huset ut 

med ytterligare drygt 350 kvadratmeter. När 

Samhall flyttade från bygden år 2000 över-

togs f d ”tältverkstan” av Inge som på så sätt 

fick större och för industriproduktion anpas-

sade lokaler. Nu arbetar 8-10 personer i det 

framgångsrika företaget, som specialiserat 

sig på textilprodukter för båtar, husvagnar 

och liknande. 

  I huset på Södervägen startades försäljning 

av textiler av olika slag, en verksamhet som 

under åren utvecklats till Norrlands största i 

sitt slag och som lockar besökare från när 

och fjärran. För något år sedan förvärvade 

Erja det näraliggande f d baptistkapellet som 

kompletterande lokal. 

  Slutligen, en personlig reflektion, jag ser 

med beundran på den initiativkraft som Inge 

och Erja visat och som på olika sätt kommer 

hela bygden till del. Av allt att döma tycks 

även den yngre generationen ha ärvt den 

egenskapen. 

               Peter Frändén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Backströms cirka 1930.     

T v låg posten och mitt 

fram den då nyöppnade 

tobaks- och pappers-

handeln. 

Text i vitt på bilden:   

Postkontoret Kälarne  

På 1950-talet hade huset genomgått be-

tydande om - och tillbyggnad och sjöd 

av liv. Postbussar kom och for, pappers-

handeln var en trivsam mötesplats där 

tips lämnades, affärer gjordes och de 

sista idrottsresultaten diskuterades, på 

övre våningen klippte sig alla män i 

bygden och, i den vänstra delen på    

fotot, uträttades allehanda postärenden. 

Foto Selim Sundin. 

Bildtext: Kälarne Poststation 
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”MC-åkning, snöskoterturer, isfiske, längd-

skidåkning, jakt, bad i tunna och boende i 

stugor.” 

Med dessa aktiviteter marknadsförs företaget 

Offroad Sweden på Bräcke kommuns hem-

sida. Kanske inte så originella upplevelser 

för en gammal inföding som jag, men när jag 

tillbringat ett par timmar tillsammans med 

paret Nollie Knoop och Wilco de Lange och 

hört dem berätta om sitt nya liv och sin livs-

filosofi ser jag nog verksamheten i Måsjön 

med delvis andra ögon.  

Jag hade dessförinnan tittat på deras egen 

hemsida, fast den är skriven på holländska, 

så  jag förstod inte så mycket. De fick berätta 

själva. 

Deras verksamhet är till stor del tänkt för 

holländska besökare och eftersom man har 

inriktat sig mycket på de nämnda aktiviteter-

na, så är det självklart att högsäsongen infall-

ler  under vinterhalvåret. Gästerna kommer 

oftast i små grupper, som får bo i den lilla 

bakstugan eller i någon annan av småstu-

gorna på gården. De sover också gärna över 

en natt i Sigvards ”Jaktslott” i Albacken. 

Nollie och Wilco gynnar gärna andra caféer 

och matställen i närområdet och besöker där-

för  bl.a. Yvonne Olsson på Hucksjöåsen,    

Iris Larsson och Elsy Lund i Sörbygdens 

bakstuga, sommarcaféet i Albacken och 

ibland  tar de med sig besökarna till Eriks-

lund eller Bräcke för att äta middag. Gäster-

na verkar nöjda med den utspridda mat-

ordningen. Även svenskarna letar sig ibland 

till deras vackra ställe i Måsjön. De har haft 

besök av olika grupper,  jaktlag och bröllops-

följen. Kvällsmat äter man alltid hemma på 

gården, gärna i den egna grillkåtan. Det som 

gästerna helst vill uppleva för övrigt är snö-

skoteråkning, hundspann och fiske.  

Hur kom det sig att familjen flyttade till   

Måsjön? 

Wilco arbetade tidigare med att rita maskiner 

på dator och Nollie var anställd som manage-

mentassistent på ett stort företag. Båda är 

födda på landet, visserligen tätare mellan 

gårdarna än här, men ändå i byamiljö. De 

hade under en tid funderat på att finna ett 

trevligt ställe, gärna i Jämtland, för att kunna 

starta något nytt. De hittade också flera hus 

här. På Blocket såg de en annons: ”Liten gård 

vid sjö”. Det fanns inte ens en bild på huset, 

men när de ändå var i Sverige på semester 

2006, passade de på att undersöka saken.  

Annonsens kontaktperson talade om att 

”nyckeln finns under mattan, så det är bara 

att gå in och titta!” Detta förtroendefulla be-

mötande spelade tydligen en viss roll, när de 

bestämde sig för att köpa gården. De flyttade 

hit i maj 2008. 

Den tredje familjemedlemmen, dottern Jytte, 

7 år, har gått i förskola i Albacken, men nu 

åker hon buss varje dag till skolan i Kälarne, 

där hon går i första klassen. Föräldrarna är 

mycket nöjda med skolan och lärarna. Jytte 

talar numera bättre svenska än sina föräldrar. 

Hon är nästan mer svensk än holländsk, sä-

ger de.                                                                                                                  

Men de talar också utmärkt svenska. Nollie 

fick SFI-utbildning i början, men Wilco ger 

Offroad Sweden 
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nog helst äran åt Albacksborna, jaktlaget och 

jägarexamen för sina goda språkkunskaper. 

Och visst! Redan innan han berättade det 

hade jag lagt märke till att hans språk faktiskt 

bär prägel av vårt vilda, östjämtska tungo-

mål, med ”tjocka l” bl.a. 

Under lågsäsong arbetar Nollie i Åsbergets 

lagård 2-3 dagar i veckan och Wilco har så 

smått återupptagit sitt arbete som konstruk-

tionsritare åt ett holländskt företag. Därför 

ser han fram emot den fiberkabelutbyggnad 

som förhoppningsvis kommer att ske snart. 

Den kommer att underlätta hans arbete be-

tydligt.  

Familjen gläds åt att arbeta tillsammans i det 

egna företaget. De annonserar inte vitt och 

brett. En liten, diskret skylt på väggen till en 

av de små stugorna är det enda som visar be-

sökarna, att de har kommit rätt. 

Hur tänker sig familjen framtiden i Måsjön?     

- Vi vill ha det precis som vi har det nu! sva-

rar de.                                                                        

En imponerande livsfilosofi i ett samhälle där 

vi dagligen matas med betydelsen av 

”tillväxt” i alla möjliga sammanhang. Besö-

ket hos Nollie och Wilco i Måsjön var som 

en vitamininjektion, fullt av positivism och 

energi under samtalet en frostig förmiddag i 

november.          

     Runa Westman 

 

En av de små gäst-

stugorna, den gamla          

bagarstugan. 

SPONSRING: 
Kälarnebygdens förening har beslutat att sponsra skolan och bygdens ungdom 

med inköp av två nya fotbollsmål till skolans plan. Pengarna kommer från   

medlemsavgifterna. Alltså kan Du stötta en viktig verksamhet bland våra barn 

och ungdomar genom ditt medlemskap i  föreningen! Se föreningsinfo på sista      

sidan.                                                                                                     Styrelsen 

 

Nollie Knoop och                

Wilco de Lange                                           

hemma vid köksbordet. 
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Hotell Östjemten 
  Stänger restaurangen några dagar i juletid! 

       

 

 

 

23 dec Stängt 

24 dec Stängt 

25 dec  Stängt 

26 dec  Stängt 

27 Dec    10-20 

28 dec 12-20 

29 dec 12-20 

30 dec  10-01 

31 dec Stängt 

1 Jan Stängt 

2 jan  10-18 

3 jan 10-20 

4 jan 12-20 

5 jan 12-20 

6 jan 12-20 

 

PUBAFTON 30 DECEMBER 

 175:- 

  Buffén står uppdukad 19-21 

 Boka gärna ett bord före 28/12  

          så dukar vi bordet 
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På gång  

En sammanställning av de uppgifter vi fått från resp. arrangör. 

 
 

Se tidningsbilderna i färg och läs KälarneNytt på www.kalarnenytt.se  

Nästa nr av KälarneNytt, nr 1, 2014 trycks den 24/1. Manusstopp: 17/1 

 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 

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 

 TOSSENGÅRD           
SÖRBYGDEN:                                                              
Julmarknad lördag 30/11 
13.00-16.00. Boka bord!      

VÄSTANEDE:                        

Byföreningens                           

traditionella julmarknad  

lördag 30/11 14.00-16.00 

BYGDEGÅRDEN      

VÄSTERÖVSJÖ:                       

Trivselträff 3/12           

11.00 -13.00 Julmusik 

med Marie och Eva-Lotta 

HÄLLESJÖ -                
HÅSJÖKÖREN:                         
1:a Advent. 
Kl. 11.00 i                       
Håsjö Nya kyrka: 
Storsångkör, bestående av 

Hällesjö-Håsjökören och 
Stugun Borgvattnets körer. 
Vi fortsätter därefter med 
sång i Borgvattnet 15.00 
och Stugun 18.00. 
 

HÄLLESJÖ-                    
HÅSJÖKÖREN:                         
Julkonsert 17 december  
kl. 19.00 
i Håsjö nya kyrka.      
Varmt välkomna! 

NY HEMSIDA: 
Arbetet med att skapa en 
ny hemsida för Kälarne- 
Nytt är på gång. Förhopp-
ningsvis kan den vara klar 
till utgivningen av janu-
arinumret, men tills vidare 
gäller den gamla, 
www.kalarnenytt.se 

 

INGEN JULMARK-
NADSKVÄLL  I ÅR  

Vid mötet på hotell 
Östjemten 4 november  
visade sig intresset för en 
julmarknadskväll vara 
mycket svalt. Därför      
beslöts att inte anordna 
någon marknad i år. Vi får 
hoppas  att traditionen 
upptas igen nästa år! 

 

TACK FÖR I ÅR! 

Och välkommen med 
nya förslag och idéer 
om vad vi kan berätta   
i KälarneNytt 2014.  

Runa Westman 

mailto:michael.lofgren@poles.se
http://www.kalarnenytt.se

