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     En tidning för Kälarnebygden      årgång 13 nr 4 

              Aug 2017 

 

Denna tidning sponsras av 

ENTRACK  SÖRBYGDEN 

Jag kommer ihåg första gången jag kom till Kälarne. Det var sommaren år 2000 och famil-

jen hade precis köpt en sommarstuga i Västanede. Med andan i halsen åkte vi längs vägarna 

och tittade storögt på de öppna fälten, de timrade fäbodarna och den fantastiskt vackra 

Hemsjön. Det röda huset som vi köpt hade utsikt hela vägen till sjön och var inramat av 

böljande kullar. Vi hade inget köksgolv (inte kök heller för den delen), inget avlopp och 

inget rinnande vatten. Den första sommaren värmde vi konservburkar på en campingspis, 

hämtade dunkar med vatten från kallkällan uppe i skogsbrynet och fick låna duschar på 

Ånäsets Camping. Dasset var lokaliserat nere i den fallfärdiga ladugården och var enligt 

min morfar: 

”Det överjävligaste dass jag någonsin stött på – och jag har sett många!”.  

Under åren som följde hade jag och mina syskon helt underbara och fantastiska somrar och 

vintrar. Vi badade i sjön, cyklade, lekte på ängarna, lärde oss att fiska, rida, pimpla och åka 

slalom. Jag minns hur välkommen man kände sig, överallt var människor vänliga och bjöd 

in till både logdans och till sina hem för kaffe. Man lånade ut en såg och fick låna en slip-

maskin tillbaka. På julen kom Gullik Sundin utklädd till tomte med släde och på sommaren 

lärde Marta Westman oss att baka tunnbröd i Västanedes bagarstuga. Örjan Oppgård lärde 

mig att sätta mask på kroken och Björn-Evert Andersson lärde oss om älgjakt. Alla hantver-

kare har lärt mig såga, måla, lägga golv, spika och bygga. Något jag är otroligt tacksam för 

idag. 

I takt med att huset fick köksgolv, ett kök, rinnande vatten och avlopp började också kärle-

ken till Jämtland växa fram. Jag, som är född och uppvuxen i Uppsala, har flyttat så mycket 

att rötterna i södra Sverige inte längre känns så självklart starka. Men för varje förändring 

som skedde i mitt eget liv fanns Kälarne kvar som en trygg plats. Här gick inte livet i 

Böljande kullar, svalkande sjöar                                             

och hjälpsamma bybor 
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hundra kilometer i timmen utan det fortgår i en jämn, skön takt. 

Åren gick och min mormor Rut-Marie och morfar Martin bestämde sig för att också flytta 

till byn. De bosatte sig på Villa Grönkulla, mitt i Kälarnes hjärta, och rustade upp huset från 

övergivet och obeboeligt till något mycket vackert och trivsamt. I det huset har jag och min 

mormor spenderat många somrar. Vi har grävt rabatter, en damm, klippt sly och gräs, påtat i 

trädgårdsland och kokat både sylt och saft på alla trädgårdens bär. När tiden var kommen 

för att lämna över Villa Grönkullas bestyr till nästa generation hade jag svårt att tänka mig 

en omställning. Men efter en tung vinter av universitetsstudier och annalkande examen ver-

kade inte storstadslivet längre så lockande. Det började när jag skulle vara hundvakt i två 

veckor. Hundvakt blev hundägare och jag började därför spendera mer tid i Kälarne och 

närheten till naturen och skogen.  

Nu bor jag permanent i Kälarne. Det är första gången jag bor själv i ett hus och allt som hör 

till. Det är mycket bestyr med ved som ska handlas, sågas och klyvas. Det är lite knepigt att 

klättra på taket när man är höjdrädd. Det är också många oförutsedda utgifter när ett så 

gammalt hus ska förvaltas och ombesörjas. Men att sätta sig på en stubbe med kaffekoppen 

och låta ögonen vandra över vedhögen ger omedelbar tillfredställelse som knappast infann 

sig när jag planterade om krukväxter på balkongen i stan. Kälarne börjar känns som hemma 

och jag hoppas vi kommer få många trevliga år tillsammans.      

                                                                     Caroline Nikolaisen Mattsson, Villa Grönkulla 

Samråd inför vår ansökan om nytt verksamhetstillstånd 

Då vi ser framtiden an med tillförsikt och vill stå väl rustat inför framtida utmaningar                  

kommer vi att ansöka om ett nytt verksamhetstillstånd för vår verksamhet i Kälarne. 

Vi hoppas och tror att vi skall kunna utveckla vårt företag till ökande volymer och med nya 

anpassade träskyddsmetoder. Verksamhetsutvecklingen kommer att ske inom befintligt  

industriområde. 

För er som har frågor runt detta eller behöver mera information så kan kontakta oss        

genom att endera använda vår e-mail info@octowood.se eller ringa någon av nedan-

stående senast den 17 september 2017. 

Leif Berglund 0696 68 11 01. 

Michael Löfgren 0696 68 11 02. 

Vår växel 0696 68 11 00. 

 

 

mailto:info@octowood.se
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Annelotte Grotemarsink och Rick Nijhof från Holland hade gjort resor i Sverige under fem 

års tid med avsikt att hitta en lämplig plats för sina mångsidiga verksamheter.  

Sommaren 2016 fann de så äntligen sitt drömställe, när Anna Wahlgrens välkända egendom 

i Gastsjö blev till salu. Annelotte och Rick slog till direkt och köpte hennes förtätade gårds-

tun vid Gastsjöns strand. Det var en plats som passade det unga paret perfekt, eftersom där 

det bland annat fanns fyra småstugor, samlingslokal (caféhuset), verkstadsbyggnad, ett 

större hus med många sovrum (de nios hus), byggnad med sanitets- och duschinrättningar, 

bastu, en stor grön äng som lämpar sig för camping samt ett fint bostadshus för dem själva 

och deras lille son. 

De flesta semesterfirare som kommit till Gastsjöns camping har hittills varit holländare, 

men även svenskar börjar nu hitta hit. Campingen är öppen året om. Där erbjuds en mängd 

olika aktiviteter för gästerna, allt efter årstiderna, till exempel guidade turer, skidåkning,  

isfiske, älgsafari, snöskoterturer eller snöskoutfärder. 

-Vi är jätteglada över att ha så snälla och  trevliga  grannar här i Gastsjö. De hjälper oss och 

kommer med nya idéer, säger Annelotte och Rick. 

Paret själva har inte heller någon brist på egna idéer. Annelotte är fotograf, framför allt med 

specialisering på bröllops- och barnbilder. Hon tar mycket gärna på sig fotograferingsupp-

drag här i bygden, säger hon. 

 Även Rick är en mycket mångkunnig person. Förutom arbetet med campingen och turister-

na är han en mästare på att tillverka knivar. De måste helt enkelt ses! Förutom att köpa eller 

titta på knivarna kan du dessutom få lära dig hur man filéar eller lagar mat, säger han.            

Rick meddelar också att han gärna, så här inför älgjakten, utför slipning av knivar.                                         

Skandi Camp i Gastsjö 
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På nätet kan du läsa mer om vad  Skandi Camp har att erbjuda: 

www.skandicamp.com om campingverksamheten 

www.skandiknivar.com om knivarna 

www.fotodesignannelotte.com  om  Annelottes fotokonst  

 

 

 

    

    Runa Westman 

 

Några av Ricks många knivar 

Annelotte och Rick med sonen Sten och hunden Sola 

    Höstens Trivselträffar                                                                                                

19 september 

 Vi rivstartar med succén från i våras ”Trubaduon” och denna gång i Västanede. Duon 

”Albert och Jakob” sjöng och spelade allt från  melodier av Allan Edwall och                    

Dan Andersson till hits som Buona Sera och Diana,  varvat med roliga historier och dikter 

av Nicke  Sjödin. 

24 oktober 

Favoriter i repris, Hasse Thor med Ruben. Önskad av många och kommer därför till  

Tossengård. 

14 november 

Oppstugänget, Christine Nilsson, Sture Nilsson och Jan Åslin  gläder oss med sång, musik 

och en rolig musikfläta. En musikgrupp som är väl värd att höra i Västanede. 

December 

Vi kommer att bjuda på julmusik. Underhållare, tid och plats meddelas i ett senare                  

KälarneNytt. 

Fika för 30:-, lotterier som vanligt och start klockan 11.00 

Välkommen att vara med oss!                                      Monica och Sigbritt 

http://www.skandicamp.com
http://www.skandiknivar.com
http://www.fotodesignannelotte.com
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Det sägs här på bygden att det var rallarna som kom med frikyrkan till Kälarne. Järnvägs-

stationen invigdes hösten 1883. Kälarne Baptistförsamlings första medlemsförteckning är 

daterad 7 augusti 1884. 188 medlemmar fanns med i församlingen när den grundades. Där 

kan man utläsa att många av medlemmarna var födda på andra platser i Sverige, från norr 

till söder.  

I början hade man ingen egen lokal. Man träffades i hemmen eller på någon annan plats tills 

Betelkapellet stod klart 1912. Byggmästare var Erik Lundberg. Redan 1910 hade man emel-

lertid bildat en ungdomsförening. Dess namn var ”Hoppet”. 

1893 bestämdes att församlingen skulle använda sångboken ”Nya pilgrimssånger” vid sam-

mankomsterna.  

Barn- och ungdomsverksamheten har varit mycket viktig i församlingen, liksom arbetet för 

missionen. Gåvor har alltid sänts dit där hjälpen har behövts. Så gör man än i dag, fastän 

medlemsantalet nu har sjunkit till fem personer. Arbetsmötena är viktiga och där samlas 

även andra än församlingsmedlemmarna. 

På senare tid har man sytt bl.a. barnkläder. Kompresser och förbandsartiklar har man tillver-

kat av gamla lakan och handdukar. Detta har sänts till sjukhus i staden Semendua i Kongo-

Kinshasa. Arbetet har pågått de 2-3 senaste åren i ”Villa Albacken”. Två missionärer från 

Östersund, Ulla Strindberg och Karin Eriksson var med från början och kontrollerade att allt 

kom fram. Varorna skickades först med lastbil och därefter uppför floden i tunnor fram till 

sjukhusen på bestämmelseorten. Denna verksamhet pågår fortfarande. 

Folk har varit mycket intresserade av att hjälpa till och många skänker gamla handdukar och 

lakan. Syträffarna hålls antingen under höst- eller vårsäsongen.                                                                

-Vi har så trevligt då och äter soppa tillsammans, berättar Doris.  

Många medlemmar har varit aktiva i församlingsarbetet under åren, men Doris nämner sär-

skilt en stöttepelare, nämligen Annalena Backman, som var organist, kassör, sekreterare, 

söndagsskollärare och ledare för ungdomsverksamheten.  

Hon vill även nämna Ruth och Arne Isaksson, som var mycket aktiva under många år. Arne 

var ordförande under 1970-talet och dessutom organist. Många pastorer har också verkat i 

församlingen. Walther Axelzon  var den senaste av dem.   

Stora salen i kapellet renoverades i början av 1970-talet. 

Det ekumeniska samarbetet med kyrkan var omfattande i slutet av 1990-talet och framåt 

med gudstjänster, församlingsaftnar och soppluncher minst en till två gånger i månaden.  

Kapellet såldes 2011. Det fanns inte längre ekonomiska och praktiska möjligheter att ha det 

kvar när medlemsantalet hade minskat så kraftigt. Men församlingens verksamhet fortgår 

Baptistförsamlingen i Kälarne 
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ändå hela tiden efter försäljningen, i Västanede församlingshem samt i Sörbygden och      

Albacken. Och det kommer vi att fortsätta med, säger Doris.                                                                

Heder åt medlemmarna som i tron på sitt uppdrag fortfarande fullgör det. 

Berättare: Doris Wiklund                  Runa Westman 

Foto: Okänd/Jamtlis fotosamlingar 

Detta är en bild från ett bröllop på kapellet. Om någon av KN:s läsare  kan berätta mer om 

fotot,  vänligen hör av er till mig, Runa Westman.                                                                           

——————— 

 

 

 

 

 

 

Göra skillnad 

Kälarne Future Europe, som vi kallar vårt arbete med demokratifrågor och framtid för våra 

ungdomar, vill göra skillnad. Vi kommer under läsåret att arbeta med alla barnen från för-

skoleklass till och med åk 9 kring frågor som förståelse, kritiskt tänkande, kommunikation 

och vår framtid. Givetvis arbetar vi på olika sätt beroende på barnens ålder och mognad.  
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Information från Hällesjö-Håsjö församling,  
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/hasjopastorat                                          

Telefon: 0696-536 30 

 
Terminsstart Hällesjö-Håsjökören tisdag 12/9 kl. 19 

Terminsstart Pyttesång måndag 18/9 kl 10-11 i Västanede församlingshem 

Söndag 27/8  kl. 18 Gudstjänst Håsjö gamla kyrka 

Onsdag 30/8  kl. 14 Andakt Tallgläntan 

Söndag 10/9  kl. 11 Gudstjänst Hällesjö kyrka 

Söndag 17/9  kl. 11 Gudstjänst Håsjö nya kyrka 

Söndag 24/9  kl. 18 Gudstjänst Hällesjö kyrka 

Onsdag 27/9  kl. 14 Andakt Tallgläntan 

Söndag 8/10  Kl. 11 Gudstjänst Håsjö nya kyrka 

Söndag 15/10 kl. 11 Gudstjänst Hällesjö kyrka 

Söndag 22/10 kl. 18 Gudstjänst Håsjö nya kyrka 

Onsdag 25/10 kl. 14 Andakt Tallgläntan 

 

Förhandsröstning i Västanede kl. 10-12 

Tisdag 5:e + 12:e och onsdag 6:e + 16:e 

 Du som är förälder och alla andra som bor i vår bygd är välkomna att ta del av vårt arbete 

genom att besöka skolan och själva se och höra vad vi gör. 

Första evenemanget sker tisdagen 26 september då vi uppmärksammar Europeiska 

Språkdagen. Välkommen att ta del av vår utställning och våra aktiviteter i skolans lokaler. 

Vi startar kl. 18.00 i aulan. 

Fika kommer att säljas i Slussen och överskottet går till en planerad resa för åk 8-9 i vår till 

Stockholm och riksdagens demokrativerkstad, samt till Auschwitz i Polen.  

Var med oss och gör skillnad, du med! 

Hjärtligt välkommen!  

/Personalen vid Kälarne skola 

http://www.svenskakyrkan.se/hasjopastorat
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Nu går ytterligare en sommar, med massor av 

härlig kams, mot sitt slut. Varje sommar är 

jag lika förvånad över hur viktig kamsen är 

här i våra trakter. Serveras det kams, så kom-

mer många glada människor. 

 

Själv är jag en före detta stockholmare (för 

30 år sedan) som varje sommar, tillsammans 

med min kära make, besöker så många kams-

tillställningar vi hinner med runt omkring 

oss. 

 

I år började vi med Gastsjö marknad och 

kamsfest den 1 juli. Ljuvliga dofter. Ansikts-

målning. Många roliga möten. Vacker tras-

matta. Börjes havtornsmarmelad.  

Gastsjön följdes av Sörbygden och Tossen-

gård. Där kan alla backa och äta två portion-

er. Vi introducerade denna bumat för bekanta 

från Alingsås. Smakens. Kamsen kombinera-
des även med en spännande och rolig        

auktion. Ett gäng grädd- och såssnipor blev 

mitt resultat.  

 

Den tredje kamsen åts i Västanede (skolan). 

Trots att regnet hängde över våra huvuden, så 

var humöret på topp. Fann på Fugelstasläkt 

med vänner, så det gick livligt till vid kams-
ätandet. Lotter inköptes och det blev en vinst. 

 

Till sist en av sommarens höjdpunkter,      

Fugelsta marknad. En härlig marknad med 

många lotterier, knallar, hamburgare, fika 

och så förstås kams.  

 Tre timmar med massor av trevliga möten. 

En alltid lika välkommen tradition första lör-

dagen i augusti. 

Vi hann alltså med fyra kams i sommar (fler 

fanns som vi inte kunde besöka). Gubben 

älskar kamsen och njuter i fulla drag. 

Och kan ni tänka er?                                         

Jag tycker inte om kams!                                     

Men som tur är så älskar jag småkakor och 

alla möten med er. Därför är denna årliga 

somriga kamsturné helt enkelt underbar. 

På alla dessa sommarfester finns något för 

oss alla!                                                               

Jag älskar det!                Loulou, Vallsjön 

Sommaren med  kamsen. 

Rockande groda i Gastsjö 

Kams               
på                  

Tossengård  
i Sörbygden 

Alpacka, småkakor och släktträff på 
ljugarbänken i Fugelsta 
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Från kojor och skog 

Ur Hans-Erik Nilssons                        

berättelser 

 

Jag var väl 10-12 år när jag hörde Algot Olsson och Gustav Persson komma in på                 

Finnhinke. 

Algot mindes Finnhinke litegrann, men Gustav hade bara hört talas om honom. Algot sa att 

Finnhinke var ”utleva”, men han klarade livhanken med att stänga haga. Det hade varit dans 

i byn.                                                                                                                                     

Någon frågade: Var du på dansen? - Ja! Va de roligt? - Ja! Fick Finnhinke stryk? - Nä! 

- Ja då var det väl inge roligt.                      

         - - - - -  

Berättare: Erik Lindstein: 

Att vara ensam när hästen hamnat i ”åvält”: 

Erik Lindstein körde timmer med Faxe från Skålfloknul´n. Dom var på väg upp och hästen 

halkade till på någonting och föll omkull. Hästen hamnade så dumt att fötterna var högre 

upp än kroppen. Turligt nog hade han ramlat på höger sida, så Erik kunde spänna upp sel-

tygen.  

Nu låg hästen tryckt mot några granar som var i vägen och måste huggas bort. Det var 

vrångt och farligt, för han fick ju hugga under hästen och stubbarna fick inte bli vassa.       

Nå! När detta var klart tog Erik helt resolut lös tömmarna, knöt ihop alla Faxes fötter, 

stjälpte hästen ett halvt varv och då kunde Faxe ställa sig på benen igen. 

Jag minns Faxe, en snäll, stor ardenner med tre vita fötter. 

 

Trivselbingo i Gastsjöns Bygdegård                                                           

onsdagar kl. 18.45 fr o m 16 augusti. 

Välkommen! 
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Houdini 
 

Napoleon Eriksson Sundin har dött. 

Sin överman han alldeles nyss har mött. 

Hans baneman kom från grannen i väst, 

en dam som ansåg att hon visste bäst. 

 

En spejare som gjorde processen kort, 

som tyckte att Napoleon skulle bort. 

I strupen på hanen hon tog sitt grepp. 

Hanen han väste: ”snälla släpp”, 

 

Han kämpade tappert denna modiga tupp, 

men måste till slut ge kampen upp. 

Spejaren visade ingen nåd, 

varför döden som följde var mycket bråd. 

 

Tre bruna hönor miste manlig eskort. 

Nu väntar celibat de konstaterade torrt. 

Två vita hönor var desto mera nöjda. 

De var inte för daglig älskog böjda. 

 

Så var sakernas tillstånd denna ödesdigra dag, 

när Houdini dök upp med friska tag. 

En don Juan som hade på hönor aptit 

och därför i ilfart tog sig ända hit. 

 

Från sitt harem i Uppland han hade flytt. 

Han ville i Jämtland pröva nå't nytt. 

Hönorna är nöjda fast Napoleon är fälld, 

för ordningen på torpet är återställd.                                                                                                                    
       Eje Åhlander            
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ÖPPETTIDER 
Måndag 10,00-13,30 

Tisdag    10,00-18,00 

Onsdag  10,00-18,00 

Torsdag 10,00-18,00 

Fredag   10,00-19,00 

Lördag   12,00-19,00 

Söndag   STÄNGT 
 

Ni som undrar över Östjemtens framtid i Carolines regi så 

fortsätter jag att driva företaget till 30/6-2018. Men då är 

jag helt klar med detta och hoppas på att kommunen får in 

intressenter till att driva denna verksamhet vidare. Några 

förändringar i öppettider kommer att ske p.g.a. lågt kund-

underlag. Vi börjar med att stänga Söndagar.                            

Måndagar stänger vi 13,30 efter lunchen. Denna förändring 

kommer att gälla från och med 21/8 -17.   

6 oktober                                               

Leif Olssons mini-storband med             

Maud Sparrman 

 

26 oktober                                

Chris Hyatt 

 

18 november                       

Mule Skinner Band 

 

Arr: Kälarne jazz & bluesklubb 
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Se tidningsbilderna i färg och läs KälarneNytt på www.kalarnenytt.se 

Nästa nr av KälarneNytt, nr 5, 2017 trycks den 13/10. Manusstopp: 6/10.   

Redaktör samt annonser och sponsring: Runa Westman, 070-349 12 09,                         

e-post runwes@telia.com 

Ordförande i Kälarnebygdens förening: Michael Löfgren, 070-666 56 74 

Eller 0696-403 01 (hem) e-post michael.lofgren@poles.se 

Medlemsinfo Kälarnebygdens förening: Bankgiro 5404-9606 

 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  2017:      

                                       Enskild  Familj  Förening  Företag  

 Insats (engångs-)     50     100     100      500 

 Årlig medlemsavgift     100     100   100         200 

Annonspriser Kälarnenytt: 
helsida 1000 kr, halvsida 500 kr, kvartssida 250 kr, tredjedels sida 330 kr  

Stöd Bygdens tidning, bli sponsor! 

Arbetet med tidningen KälarneNytt samt distributionen sker helt ide-

ellt, de kostnader vi har är för papper och tryck. För att hjälpa till kan 

vem som helst sponsra ett nummer av tidningen och få sitt namn eller 

företagets namn på första sidan som sponsor av tidningen. 

Kostnad för att bli sponsor är 1500 kr. 

Hjälp bygden och hjälp oss finansiera ett nummer av KälarneNytt!                                                             

Ring Runa Westman 070-3491209                                                               

eller maila runwes@telia.com 

Michael Löfgren 


