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 En tidning för Kälarnebygden  årgång 11 nr 2                                           

               Mars  2015                 

 

Denna tidning sponsras av  

BERIT OCH JAN-ÅKE NORDLUND 

 

Det sägs, att ingenting är nytt under solen.  

Och ändå hörde jag första bäcken porla. 

Den första tussilagon strålade ikapp med solen. 

Och gässen talade högt och ljudligt om, 

att den nya tiden börjar nu. 

Snart ska det första späda gräset grönska invid väggen, 

och blad och knoppar spricka ut. 

Är ingenting nytt under solen? 

Jo, allt är nytt i vårens första skälvande minut! 

 

                                                     Elisabeth Engberg 

En ungdomsgård i Fugelsta? Vem hade 

trott det för några månader sen? 

Nu är det i alla fall verklighet. 

     När vi fick förfrågan från organisa-

tionen "Aktiv Ungdom" om att starta en 

ungdomsförening, så tyckte vi att det 

lät som en bra och rolig idé.  Förening-

en döpte vi till "Fursteongan". Styrel-

sen består av både barn och vuxna. 

På  våra möten bestämmer vi tillsam-

mans vilka aktiviteter vi skall ha. 

     Ungdomsgården är inte enbart till 

för våra barn i byn, utan den är öppen 

för alla runt om i bygden. Alla barn och 

ungdomar som kommer hit blir auto-

matiskt medlemmar och det kostar 

ingenting. För varje inplanerad aktivitet 

vi har, så måste det vara minst tre delta-

gare för att vi ska få ekonomiskt 

stöd.  Allt ekonomiskt stöd vi får går 

oavkortat till inköp av leksaker, sport-

prylar, pyssel m.m. så att vi kan bedriva 

roliga och meningsfulla aktiviteter. 

    

  FUGELSTA UNGDOMSGÅRD  
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Föreningen strävar efter att ha en 6 

veckors planering, som vi kommer att 

lägga in i Kälarnenytt och på Kälarne-

bygden (facebook).  Vi vill hemskt 

gärna att medlemmarna i föreningen 

kommer med tips och idéer på vad vi 

kan hitta på för   aktiviteter.     

Torsdagen den 12/3 hade vi invigning 

på ungdomsgården och det blev riktigt 

lyckat. 18 barn var där och spelade 

pingis, spelade spel och gjorde olika 

pyssel. Det bjöds även på hembakat 

fika, dagen till ära.  När kvällen när-

made sig slutet, så fick barnen ge sina 

synpunkter på det hela. Här är några 

som kom fram: 

- Jätteroligt  (tyckte alla). 

- Roligt att barn och vuxna spelade 

pingis tillsammans. 

- Roligt att spela pingis, pyssla och 

fika. 

- Kul, för jag har lärt mig att spela 

pingis. 

 

 

Det var många glada skratt under kväl-

len och både barn och vuxna var väldigt 

nöjda.  
De kommande aktiviteterna är: 

V 12: Pingis, pyssel, olika spel. 

V 13: Luftgevärsskytte med in-

struktör, påskpyssel. 

V 14: Påskkärringsvandring runt 

byn (smink o kläder får var och en 

ordna). 

V 15: Innebandy (ta gärna med 

egen klubba, den som har), pyssel. 

V 16: Blandade aktiviteter. 

V 17: Pingis, pyssel, olika spel. 

Det finns alltid minst en vuxen                                                                                

ansvarig på våra träffar.                                                                                            

Vid frågor kan ni ringa till  

                                                                                                   

Ulrika Hansson                                                                                                 

tel: 0695-31047                                                                                                    

el 070-5197033.   

Varmt välkomna                                                                                                               

till Fursteongan! 

Axel Hansson håller                                  
invigningstal med bandklippning 

tillsammans med                                                     
Alvin, Ella, Agnes,                                           
Freja och Ulrika. 

 

Se fler bilder från invigningen                                        
på hemsidan                                                               

www. kalarnenytt.se  
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Freja och Agnes                      

har tagit plats                                    

i kiosken 

 

Maria, Madde, Elin,    

Matilda och Linnea                    

väntar på en ny omgång 

rundpingis 

Fler bilder från invigningen i Fugelsta 

Föräldrabild med             

Markus, Helene,                   

Elisabeth,                                      

Veronica och Håkan 

Full fart i rundpingis                 

med Markus, Sören,             

Arvid och Sven  
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När jag hör den härliga ”Postiljons-

visan” ur operan ”Postiljonen från 

Longjumeau”, tänker jag på en av  

mina allra första elever i Västanede 

skola, Raymond Sten, postiljonen från 

Västerövsjö, som är och har varit          

KälarneNytts ”meste” utdelare ända 

från starten 2005.     

På lördagarna, efter trycket av KN, 

hämtar han tidningsbunten i Kälarne 

och hittills har han samma dag delat ut 

den efter sträckan Ansjö, Bosvedjan, 

Öster- och Västerövsjö, Fugelsta, 

Dockmyr, Bygget, Gastsjö, Ansjö, Häl-

lesjö, Albackskorset i Sörbygden och 

Ösjön. Sista delen av denna väg, nämli-

gen sträckan Hällesjö- Ösjön är han 

inte längre ansvarig för, liksom  Fu-

gelsta - Gastsjösvängen, då lördagsut-

delningen av dagstidningar är indragen 

där. På måndagarna lämnar han ut KN i 

Håsjö, Valla, Lövudden, Västanede och 

Svedje. Allt detta arbete är helt ideellt, 

liksom övrigt jobb med framställning 

av denna tidning.   

Raymonds schema, i den ordinarie an-

ställningen som tidningsbud, kan nog 

de flesta knappast tänka sig: Klockan 

01.20 varje natt ringer hans väckar-

klocka. 01.45 åker han iväg med ett an-

tal frukter i bagaget, som enda matsäck. 

02.20 är han vid postkajen i Hammar-

strand, där han sorterar tidningarna. Det 

är ca 20 olika tidningar han ska dela ut, 

alltså inte bara LT och ÖP. Till sist så 

tankar han bilen och åker iväg kl 02.40 

från Hammarstrand till Bottnanvägen, 

Ragunda, Näset, Kilen, Bispfors, Hå-

sjö, Lövudden, Svedje, Kälarne, Ansjö, 

Nötviken, Västanede, för att slutligen 

nå Öster- och Västerövsjö. 

Raymond kör 6000 -7000 mil per år. 

Räkna gärna ut hur många gånger han 

kört de ca 4000 milen runt jorden, efter 

att ha tjänstgjort varje vardagsnatt, 

utom en, i 26 år. Det var Lucianatten, 

den 13 december 2013, när stormen 

Ivar drog fram över bygden. Då ställdes 

tidningsutdelningen in.                            

Men han gillar verkligen sitt jobb och 

talar lyriskt om det. Det har han alltid 

gjort. Han har aldrig tagit ut någon se-

mester förrän 2014 och han har inte  

varit sjukledig en enda dag.                                 

- Många tror att allt folk sover på nat-

ten, men det är faktiskt en hel del som 

står ute vid lådan i alla väder och vän-

tar. De blir så glada när jag kommer. 

Då kör jag inte iväg på en enda gång, 

utan jag stannar till och tar en liten 

trevlig pratstundstund, till glädje för 

oss båda,  säger han. 

Men nu bantas den här verksamheten 

ner. På fem år har tidningarnas antal  

Raymond Sten 
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säkert minskat med 25-30%. Tidnings-

priset är nog största orsaken, men digi-

taliseringen har också spelat in, tror 

Raymond.   

Under körsträckorna är han ganska en-

sam. Folk brukar påstå att det är bara 

Raymond, polisen och tjuvarna som är 

ute på nätterna, säger han med ett 

skratt. Färden kan också vara ganska 

riskfylld ibland. Kylan är värst. Det 

finns nämligen ingen köldgräns för tid-

ningsbuden. En vinter körde han under 

tre dygn i 45 graders kyla. Då var han 

faktiskt rädd att något skulle hända. 

Men han hade en trave ved med sig för 

att kunna göra upp eld i nödfall. Mobi-

len fungerar ju inte heller på alla stäl-

len, där han far fram. Han är i regel 

hemma från sina turer vid 7-8-tiden på 

morgnarna, beroende på hur mycket 

”social verksamhet” han haft under 

natten. Då blir det äntligen tid för 

några timmars sömn. 

Det händer också ibland att han har trå-

kiga upplevelser under sina resor. Ett 

antal trafikolyckor har han sett, någon 

av dem riktigt svår. Fem bränder på 

olika ställen har han sett under åren, 

varav han var först att larma vid tre av 

dem. Oftast går ändå allt bra under    

resorna och folk är verkligen snälla, 

hjälpsamma och trevliga. Därför är 

Raymond bedrövad över de neddrag-

ningar som sker nu och som ger för-

sämrad service i glesbygden. Detta har 

även drabbat honom personligen, då 

han numera har fått en betydligt kor-

tare arbetstid och sämre inkomst än   

tidigare. Därför sätter han in en annons 

i denna tidning, där han söker arbete, 

gärna som chaufför, hel- eller deltid. 

Men oavsett vilken sysselsättning    

Raymond än får i framtiden så  kom-

mer han alltid att föra mina tankar till 

Postiljonsvisans text: ”Å hej, Å hå, Kör 

bara på, du postiljon från Longjmeau!” 

nej, Västerövsjö. 

     Runa Westman 

Här återvänder Raymond från en 

av sina otaliga tidningsrundor. 
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 Arbete sökes 

På grund av stora neddragningar inom tidningsbranschen söker 

jag härmed arbete, timmar eller heltid,                                              

gärna chaufförsjobb, men allt är av intresse.                                                                        

Jag har behörighet för lastbil + släp, buss och taxi mm 

Raymond Sten tel 070-263 68 96 el. 0696-430 82.                  

  e-post: rsten60@telia.com 

Enade vi stå, enade vi falla 

Så tolkade ett 30-tal större och mindre träd i Svedje det gamla ordspråket 

”Enade vi stå, söndrade vi falla”, när de samtidigt dråsade omkull i en av senare 

tiders hårda stormar och skapade en 12 meter lång och 2 meter hög rotvälta. 

Finns det månntro ett större ”rotstalp” i Kälarnetrakten? Hör av dig i så fall! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men Du! Gå inte nära en rotvälta när trädet är rotkapat. Vid tjällossningen är det 

stor risk att stubben faller tillbaka. Och Du blir platt som en pannkaka!  

                Runa Westman 
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Svensk förening för allmänmedicin, 

SFAM och Distriktsläkarföreningen i 

Jämtland, DLF, har utsett Susanne        

Karling och Eje Åhlander till ”Årets  

distriktsläkare i Jämtlands län 2014”.    

I motiveringen nämns bl.a. gott handle-

darskap, fortbildningsinsatser samt    

utveckling av demensvården. Bidrar 

gör också att Kälarne Hälsocentral i 

flera år i rad legat i topp bland landets 

vårdcentraler, baserat på den patient-

enkät som skickats ut till slumpvis ut-

valda patienter i hela landet. Priset blev 

en fin middag med SFAM och DLF 

samt var sin tavla som förtjänsttecken.                                                                                                                                           

Den 18 mars bytte hela regionen (f.d. 

Landstinget) ut sitt gamla datasystem, 

då detta inte går att vidareutveckla.   

Tyvärr kan inte data överföras automa-

tiskt, utan det måste ske manuellt, t.ex. 

så måste läkemedelslistan föras över 

och detta skall ske första gången dok-

torn träffar patienten efter omläggning-

en. Tidsåtgången för varje besök kom-

mer att bli betydande under en lång tid 

framöver, sannolikt året ut minst. Det 

innebär förstås försämrad tillgänglig-

het, vilket Hälsocentralen beklagar. 

Dock gäller även fortsättningsvis att 

alla akuta åkommor tas emot samma 

dag och att alla med en ny men inte 

akut åkomma kommer att få tid inom 

en vecka, i möjligaste mån, precis som 

hittills alltså.                                                                                          

I vår kommun, där 1/3 av befolkningen 

är över 65 år, finns all anledning att 

önska Kälarne Hälsocentral en god fort-

sättning, med lika god besättning som 

hittills.                                                

Tilläggas kan att utmärkelsen ”Årets  

distriktsläkare i Jämtlands län” har till-

delats  Kälarne Hälsocentral  en gång 

tidigare. Det var 1991, när Gert Möller 

fick den.                         

       Runa Westman   

Äras den som äras bör 
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Efterlysning! 
Båda studiecirklarna i Kälarnes historia söker fotografier och                   

tidningsurklipp från Kälarne. Vill du dela med dig? 
Antingen kan du skänka material                                                                                   

eller så kan du låna ut ditt material så det kan kopieras. 

Tills idag har cirklarna samlat och sorterat tidningsutklipp                                          

i sammanlagt minst 10 pärmar. 

Alla är välkomna att titta i dessa pärmar. De finns på biblioteket och det är 

också dit du ska lämna det material du vill dela med dig av. 

/Loulou på biblioteket (0696-167 20) 

 

 

Studiecirklarna, som har arbetat intensivt med Kälarnes historia, har haft Martin 

Andersson som ledare för tisdagsgruppen och Börje Engdahl för onsdagsgrup-

pen. De har haft 8 deltagare i varje grupp. Arbetet kommer att fortsätta även 

nästa termin, med samma ledare, och de hälsar, att alla som så önskar är                  

välkomna  att vara med.                                                                                                                          

Det går bra att anmäla sig till ABF.  

Hittills har jobbet i huvudsak bestått av samtal och insamlande av bilder.  De har 

fram tills nu mest avhandlat 1950- och 1960-talen, den tid som kursdeltagarna 

själva har minnen från.  

Nu har de planerat att gå längre bak i tiden, för att så småningom komma fram 

till hur det hela ska redovisas skriftligt. Detta får vi återkomma till. Där kommer  

säkerligen Peter Frändén att spela en viktig roll.  

Kursledarna har även inbjudit en del före detta och nuvarande företagare, som 

fått berätta om sin verksamhet i Kälarnebygden, bl.a. Jan Danielsson och före-

trädare för Samhall, Ansjö Skog & Markkonsult och Kälarnesågen.                                                          

              Runa Westman 

Kälarne herrklubbs examensfest för årets matlagningskursare                                                               
hölls i Hällesjö Folkets Hus den 21 mars, där det serverades en utsökt middag. 

Samtliga kursdeltagare, nämligen Jocke Andersson, Conny Edin,                           

Niklas Forsberg, Lennart Reuterskiöld, Gullik Sundin, Rasmus Westberg          

och Per Westman godkändes och tilldelades certifikat med den stolta devisen: 

LEVE GOTT TILL ÅLDERDOMEN                                                                                            

JAGGU- JAGGU– JOMEN                                                                                                              

HYLLE MAGEN, TUNGAN, GOMMEN                                                                                                                

JAGGU– JOMEN– VISST 
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Röjardag för bygden ! 
Samhällena och byarna växer igen av sly och busk, så Kälarnebygdens ekonomiska före-

ning har beslutat att prova ha en röjardag runt om i byarna och i Kälarne samhälle. 

I korthet går det ut på att man är ute och röjer på i första hand sin egen tomt eller tillsam-

mans med grannen tar ”den där gamla björken” man pratat om så många gånger. Har man 

inget att röja på egen tomt så hör man av sig till byansvarige  (se nedan) så blir man tillde-

lad jobb på Röjardagen, det kan vara att röja diken eller ödetomter. Bra om man kan ha 

egen röjutrustning med sig. 

Även mindre byar än de nedan listade är naturligtvis välkomna att delta, anmäl Er bara till 

närmsta byansvarige. 

Som tack för att man ställer upp och röjer för sin egen by kommer Kälarne Bygdeförening  

att bjuda på mat i form av matlådor, dryck och sallad, som körs ut till respektive bys sam-

lingslokal.                                                                                                                                        

Röjardagen blir den 25 april och Ni som vill vara med behöver anmäla Er senast den 22 

april till den utsedda byansvarige. Med förhoppning att många vill ställa upp och snygga 

upp sin by. 

      Michael Löfgren, ordförande i Kälarnebygdens ek förening  

                                                                                                                          

By     Ansvarig    Telefon 

Albacken    Åke Jonsson   070-6462854 

Ansjö     Jan-Åke Nordlund  0696-40340, 070-3131392 

Dockmyr    Lars-Åke Henriksson 070-3142166 

Fugelsta    Ulrika Hansson  0695-31047, 070-5197033 

Gastsjö    Kalle Holmberg  070-3176525 

Håsjö    Per Forsström   070-2841177 

Hällesjö    Gullik Nilsson   076-2900262 

Kälarne    Michael Löfgren  0696-40301, 070-6665674 

Sörbygden   Jonas Kriström  0706-202880 

Västanede   Björn-Evert Andersson  0696-40707, 072-5102005 

Väster- och Öster Övsjö Peter Jonsson   070-3663553 
 
 
 

HOTELL ÖSTJEMTEN 
Vi gör smörgåstårtor & gräddtårtor. 

Gräddtårta 170:- 10-12 bitar 

Smörgåstårta 40:- biten. Vi gör 8,12 & 16 bitar. 

Beställning av tårtor lämnas in 2 dagar                                 
innan avhämtning. 

Välkommen in till oss! 

Caroline med personal 

Tel 0696-40500 

MISSA INTE 

STORÅSNATTA 

18 juli 2015  

med dans på logen  

21.00 – 02.00.    

Servering 
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Kälarnedagen  
en dag för bygden  

den 6 juni 2015 

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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 HOTELL ÖSTJEMTEN PÅSKDAGEN söndag 5 april  

PÅSKBUFFÉ 15,00-17,00  förbokning välkomnas innan 1 april  

Buffén innehåller bl.a. 

(OLIKA SORTER AV SILL, LAX & ÄGGHALVOR, STEK, PÅSKSKINKA,                                        
KALLMARINERAD KYCKLINGFILÉ & FLÄSKFILÉ, LAMMFIOL/LAMMSTEK, JANSSONS                

FRESTELSE, ÄGGRÖRA, MATJESSILLTÅRTA, KÖTTBULLAR, PRINSKORV,                                          
POTATISSALLAD,GRÖNSAKER, BRÖD, SMÖR, OSTAR, GODIS & DESSERT M.M) 

Pris 245: - barn 0-5 år 0: - barn 6-12 år 10: -/året  

inkl. 1 påskmust 

Boka bord på tel. 0696-40500  

 

 

2/4 Skärtorsdag     10-18 

3/4 Långfredag      STÄNGT 

4/4 Påskafton     STÄNGT 

5/4 Påskdagen      12 – 19 

6/4 Annandag påsk        STÄNGT  

LITE KOMIHÅG… 

13 April  Anne-Lie Rydé  Arr: Kälarne Jazz & bluesklubb 

1 Maj  Restaurangen Stängd 

6 Maj Merit Hemmingsson & Gotlandsmusiken  Arr: Kälarne Jazz & bluesklubb 

14 Maj Restaurangen Öppen 12,00-19,00 

20 Maj  Algotsson-Zetterlind med Margareta Bengtsson                                    
  Arr: Kälarne Jazz & bluesklubb 

31 Maj  Morsdagsbuffé 

Varmt Välkommen till oss på Hotell Östjemten! 
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Dat:  Film     Tid  Pris  Censur 

29/3 I Nöd eller Lust  18.30 80:- Från 7 år, Komedi. Samarb m  ABF 

6/4  Asterix    15.00 70:-  Från ? år, Animerad 

6/4  Fast & Furius 7  18.30 80:-  Från ? år, Action  

12/4 Berättelsen om  15.00 70:-  Från 7 år, Fantasy, Äventyr, 

  Askungen       Drama 

12/4 Insurgent   18.30 80:-  Från 15 år, Action, Äventyr,  

           Science Fiction    

        Norden Bio 
Kä lärne bioprogräm 15/3-12/4 

Se även Kälarne IK:s hemsida för mer info om bioprogrammet: www.kalarneik.com 

Välkomna till Norden Bio! 

Kälarnebygdens kooperativa förening,  

ekonomisk förening 

Årsmöte den 23/4 kl. 19.00 på Grannäset  
Tessan informerar om projektpengar                                             

som finns att söka för bygden. 

Vi bjuder på fika  

Välkomna! 

I januarinumret av KälarneNytt hade vi, Monica och Sigbritt,                             

gjort ett par riktiga tavlor. 

Först och främst påstod vi att vi haft trivselträffar i två år, vilket var fel. 

Vi har faktiskt träffat alla trevliga människor och "artister" i tre år och  

vi har varit i Väster-Övsjö inte mindre än tre gånger och haft mycket 

mysiga träffar. Och det sistnämnda hade vi helt missat.                                                                    

Förlåt Marie, Eva-Lotta och 2x Berit. Vi hoppas att vi får komma igen!  

Monica och Sigbritt  

 

http://www.kalarneik.com/
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KYRKAN: 
 

Lö 4/4 kl. 23.00 Påsknattsmässa                       

i  Hällesjö kyrka 

Sö 5/4 kl. 11.00 Gudstjänst                    

i Ljungå kapell 

On 8/4 kl. 14.00 Andakt                           

på Tallgläntan 

Sö 26/4 kl. 11.00 Mässa i Håsjö nya 

kyrka, biskopen är här, Pastoratets kö-

rer medverkar 

Sö 3/5 kl. 11.00 Gudstjänst med            

födelsedagsfirande i Håsjö nya kyrka, 

Hällesjö-Håsjökören 

To 14/5 kl 9.00 Gökotta                               

i Håsjö gamla kyrka, korvgrillning 

Sö 17/5 kl. 11.00 Söndagsmässa                  

i Hällesjö kyrka 

Sö 24/5 kl. 11.00 Söndagsmässa                            

i Håsjö nya kyrka 

Sö 31/5 kl. 18.00 Gudstjänst                 

i Hällesjö kyrka 

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

Nästa nr av KälarneNytt, nr 3, 2015 trycks den 29/5. Manusstopp: 23/5 

 Redaktör: Runa Westman, 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  2015:      

                                       Enskild  Familj  Förening  Företag  

 Insats (engångs-)     50     100     100      500 

 Årlig medlemsavgift        50     100   100         200 

 Bankgiro 5404-9606 

 

Kälarne Jazz & Blues 

Hotell Östjemten: 
 

13 apr Anne-Lie Rydé 

Barbro Lindkvist gitarr  

Mia Kempff bas  

Roger Rådström piano  

Tomas Nyqvist slagverk 

6 maj Merit Hemmingsson &                         

Gotlands-musiken 

Folkjazzlåtar med Merit Hemmingson        

och Gotlands-Musikens 9-mannaband. 
 

20 maj Algotsson-Zetterlind med 

Margareta Bengtsson 

Margareta Bengtsson - sång                          

(f d The Real Group)  

Mattias Algotsson - piano 

Johan Zetterlind - trumpet  

Tomas Nyström - trummor 

Lars Ericsson – bas 
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