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        En tidning för Kälarnebygden         årgång 13 nr 2 

            Mars 2017 

 Kälarne skola blir EU-skolambassadörer!                                                   
Skolan ansökte i december 2016 hos UHR (Universitets- och Högskolerådet) och 
blev antagna till ett projekt för kommande läsår. Rektor och en lärare kommer 
att få åka till  Bryssel för att få utbildning för att sedan kunna stötta övrig perso-
nal i det arbete som kommer att gälla alla elever från förskoleklass till åk 9 läs-
året 2017-18. Personalen har enats om följande mål:  

 

Mål för Kälarne skolas internationaliseringsarbete: 

• Vi vill främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

• Vi vill främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 

• Vi vill bemöta främlingsfientlighet och intolerans med kunskap, öppen diskussion och 
aktiva insatser. 

• Vi vill  bedriva demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i 
samhällslivet. 

• Vi vill att eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort inform-
ationsflöde och en snabb förändringstakt, och då är det nödvändigt att de utvecklar sin för-
måga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alter-
nativ. 

• Vi vill ge överblick och sammanhang. Det gäller såväl ur ett historiskt perspektiv, ett mil-
jöperspektiv, ett internationellt perspektiv och ett etiskt perspektiv. 

• Vi vill träna eleverna i att våga och vilja använda engelska och moderna språk liksom 
modern teknik för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. 

Denna tidning sponsras av 

NORRBRO FÅRGÅRD 



2 

   Lars föddes 1954 i Västanede. Pappan som 

var född 1922 kom från Norge tio mil nord-

ost om Namsos. Han var under den tyska 
ockupationen av Norge aktiv i motståndsrö-

relsen och hamnade i svårigheter, varför han 

flydde till Sverige och tog arbete i skogen. I 

Sverige träffade han sin blivande hustru Lin-

nea Lydén från Västanede. De bosatte sig se-

dermera i Linneas föräldragård, där Lars bott 

tills han var trettio år gammal, då han flyttade 

in i affären uppe på byn, där han bodde i nit-

ton år. Nu bor han i föräldragården sen tolv 

år tillbaka. Lars som är sambo med Marianne 

Eriksson sedan trettio år har inga syskon och 
inga egna barn. 

    Han gick de tre första åren i skola i        

Västanede. I första klass då man gick tillsam-

mans med tvåorna låg en av klasskamraterna, 

Karin Viberg, en period på sjukhus, och alla 

barnen i klassen fick rita en teckning till 

henne. Lars ritade en gödselspridare dragen 

av en häst, en mycket detaljerad och realist-
isk teckning med dyngan sprutande åt alla 

håll. Bilden är bevarad och kan ses här ne-

dan. Den visar väl tydligt att vi har att göra 

med en ovanlig pojke, som följer sina egna 

vägar. Det berättas också att när Lars skulle 

skriva i sin gröna skrivbok i skolan, vände 

han den upp och ner och bak och fram. När 

sen läraren kom till hans bänk vände hon den 

rätt. Efter att läraren gått iväg igen vände 

Lars tillbaka boken. Varför? Det vet ingen. 

    Det fanns ett gäng barn i Västanede i unge-
fär samma ålder, som gick i småskolan och 

lekte mycket tillsammans. Det var Lars, Sö-

ren Lindström och hans bror Dan och Gullik 

Sundin. Karl-Gustav Jansson, Kjell-Göran     

Andersson (kanske mer känd som Lillen) och 

Anders Amrén (son till Hugo Amrén) var 

också med. Pojkarna byggde sina egna tim-

merbilar med släp, som de drog efter sig i 

snören. Det var bara ett av barnen som hade 

en bärgare, och det var Lars. När någon av de 

andra hade kört på sidan fick de kalla på 
Lars, som kom och drog loss dem. Det 

kanske var ett av de första tecknen på hans 

stora fallenhet för att hjälpa andra. När de 

blev äldre och intresset för tjejer började 

väckas, ledsnade de på att dra timmerbilar 

efter sig. Det fungerade inte längre att leka 

med bilar, utan nu var det moppe som gällde. 

En i gänget var duktig på att skruva och blev 

därmed den givne mekanikern, nämligen 

Karl-Gustav Jansson. Vid 14 års ålder gick 

Lars Hennissen 

Vi hoppas kunna engagera eleverna på många olika sätt och vi tar därför gärna emot besök, 
gör studiebesök, och vi skulle gärna vilja ta med en grupp elever till Stockholm och bl a be-
söka riksdagen. När vi nu under våren kommer att göra upp en plan för hur vi lämpligast 
kan arbeta för att nå våra mål skulle vi därför önska att de personer/företag/organisationer 
som har intresse av att stötta oss i vårt arbete på något sätt, hör av sig till oss så vi kan få 
med det i vår plan. Tack på förhand!                                                                                              
Reidar Otterbjörk, rektor, på 0696-16531, reidar.otterbjork@bracke.se och                                                                                                                          
Eva Kvist, språklärare på 070 60 69 888, eva.kvist@bracke.se 

javascript:phoenixHandler.handleMailTo('reidar.otterbjork@bracke.se');
javascript:phoenixHandler.handleMailTo('eva.kvist@bracke.se');
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Lars i konfirmationsundervisning och hade 

då flera gånger kontakt med kyrkoherden  

Järnemar. Lars blev en hejare på att imitera 
Järnemar på grund av dennes mycket speci-

ella röst.  Efter småskolan i Västanede gick 

Lars sex år i Kälarne. Han gick större delen 

av 60-talet i skola (1961-70). Därefter arbe-

tade han på Lydéns el i ett år. Evert Lydén 

var kusin till Lars. 

Efter det året gick Lars på el-linjen på Palm-

crantsskolan och fick därefter arbete på Hög-

boms el i Östersund under åtta månader. 

    Rolf Säll kontaktade då Lars och föreslog 

att han skulle ta busskort och köra extra för 
honom. Det var 1974. Sagt och gjort, Lars 

tog busskort hos Olle Molund, farfar till  

Marcus Molund, som har bussar idag. Lars 

blev permitterad från Högboms el och hjälpte 

då pappa med sågen i Västanede och började 

köra buss extra på helger. 

1974 körde Lars grusbil åt Åke Andersson en 

sommar. Till hösten fick han anställning som 

busschaufför hos Rolf Säll. Denna anställ-

ning varade i 34 år till 2008, Sen körde han åt 

Hans-Gunnar Söderberg under ett år och åt 
Mikael Säll till 2014. Nu är han tillbaka som 

chaufför hos Molunds och cirkeln är sluten. 

Alla har vi väl mött Lars i bussen och sett 

hans hälsning med  handen. Man skulle 

kunna tro att han hälsar på alla han möter, 

men han hälsar på dem han känner, och han 

känner många. Han lär sig snabbt registre-

ringsnumren på alla bilar i vårt område och 

vem som har bilen, så när du möter Lars i 

bussen, och handen åker upp, har han redan 

känt igen dig. 
  Yrket som busschaufför har genom åren 

varit den huvudsakliga försörjningen, men 

sågen i Västanede är hans hjärtebarn. Den 

övertog han, då pappan dog 1984. Lars har 

mest använt egen skog vid sågen. Det har bli-

vit 14-15 timmars arbete i veckan utöver hel-

tid som busschaufför. Utöver det har han 

gjort lite småjobb med sin traktor åt grannar 

och vänner. Det största intresset utanför arbe-

tet är nog ändå att hålla efter sina hus och sin 

tomt, ja, helt enkelt att gå och fixa och skrota 

hemma. Många är de gånger man passerat 

huset vid Tjytjala och sett Lars måla huset 

uppflugen på en stege eller sitta på sin lilla 
söta röda traktor. Om man då stannar och 

pratar med honom förstår man att han är an-

gelägen om att återgå till sysslorna, då han 

gärna står med händerna på magen och rullar 

på tummarna på välkänt sätt. På gården har 

funnits en del husdjur. Mamma hade får, men 

Lars  skötte den tyngre delen av arbetet med 

dem åtminstone på slutet. En ardennerhäst 

hade man också en period. Den använde man 

vid slåtter och till arbete i skogen. Fram till 

1965 hade man också två kor. Gården har 
med andra ord varit ett fungerande lantbruk 

om än i mindre skala. 

    Lars har inte gjort värnplikten, vilket 

hänger ihop med att hans pappa kom från 

Norge. Egentligen skulle Lars ha gjort norsk 

värnplikt, men då han aldrig bott i Norge 

finns han inte registrerad där och kunde inte 

bli inkallad dit. Då han skulle ha inkallats i 

Norge, var han heller aldrig aktuell för det 

svenska försvaret. Tänk att en så hårt organi-

serad samhällsfunktion kunde fallera på det 
viset. Försvaret har nog aldrig förstått vad 

man gått miste om. 

    Lars har några få släktingar kvar i Sverige 

och 14-15 kusiner i Norge. Det blir åt-

minstone en resa om året till Norge för att 

hälsa på släkten. Han vill gärna vårda sitt 

norska påbrå. 

    Lars har även gjort några nedslag i kul-

turen, även om han varit lite svårflörtad. Han 

deltog med liv och lust i pjäsen Fred och fejd 

i Westaneid år 2008. Där hade han 7-8 olika 
roller, vilka blev mycket uppskattade. Han 

visade på en oanad komisk talang och en 

träffsäker timing. Oförglömlig är scenen med 

avradsförhandlingen, där Lars blir oerhört arg 

och reser sig upp och vrålar ut sin ilska. Det 

var en stor överraskning för alla att snälle 

Lars kunde bli så förbannad. En annan scen 

eller del av en scen som har stannat i minnet 

är när Gjurd Danielsson och Lars besöker 

bordellen i ladan hos Fridolf Westman och 

Lars frågar Gjurd vad han tänker säga till sin 
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käring, när han kommer hem, och Gjurd    

svarar: ”jag tror inte jag säg´ nåt”, varvid 

Lars svarar: ”då tror inte jag att jag säger 
nåt heller”. Lars är känd för de flesta, som  

en mycket snäll och hjälpsam person. Han 

bekräftar det själv genom en episod i Västan-

ede. Den handlar om Devor Sundevall. 

Denne Devor var lärare från Uppsala och tre-

männing med Arne Nilsson på Lägda. Han 

tillbringade någon månad varje sommar un-

der 4-5 år i Västanede. Denne Devor var 

minst sagt speciell. Han ville ha lugn och ro 

och  tålde inga andra ljud än vågskvalpet från 

Hemsjön. Han fick låna Arne Nilssons båthus 
och låg under sommarnätterna i hans eka och 

läste böcker medan han lyssnade till vågorna. 

Han hade en barack en bit från fotografen 

Fröbergs hus, där Manke bor nu. Där fanns 

inget dass och han fick inte lov att använda 

dasset hos grannen, (damen som ägde mar-

ken). Lars tyckte synd om honom, varför han 

byggde ett dass åt Devor.  

När Devor for därifrån efter vistelsen skulle 

dasset bort enligt nämnda markägare. Det  

vältes omkull och rullades ned för slänten.   

   Det var så välbyggt att det höll för den 

omilda behandlingen och till nästa sommar 
stod det på plats igen. 

Tänk att ha en sådan man i byn, som nästan 

alltid är på plats, som är kunnig och hjälp-

sam, som alltid ställer upp och som dessutom        

känner igen dig på långt håll, när du kommer 

åkande i din bil. Då är det lätt och trevligt att 

bo i en liten by i den yttersta glesbygden.                                                                                  

        Eje Åhlander 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

                                                                   

 

Alla känner Lars, eller hur? 

 

Från kojor och skog 

Ur Hans-Erik Nilssons                        

berättelser 

Hört av många: 

När Stor-Ulla slogs med björn 

På Milsjöflon finns en gip som kallas Ullavika. Anledningen: Stor-Ulla, som visst kom från 

Sörbygden. Hon var getare. En gång kom en björn och tog en get. Men Storulla fick tag på 

en ”torragla” och dängde björnen så han släppte geten. 

Beskrivning av koja 

Algot Olssons beskrivning av en koja där han bodde en gång: 

”De va som e hagahörn, ma e stenrös åt ene sia” 
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Snart är vintern 
slut  

åtminstone för familjen Persson, 

som har vinterbete för sina renar 

här på ”Åsan”. Det är inte myck-

et snö kvar och de har därför   

bestämt sig för att flytta hem till 

Gunnarvattnet, Valsjöbyn igen. 

Det är en resa på cirka 25 mil.                                              

De har satt upp ett gärde mellan 

landsvägen och Storåstjärnflon, 

en dryg kilometer från Storåsen, 

för att samla renarna i. Nu har de 
hållit på lite mer än en vecka och 

fått in större delen av hjorden, 

men det tar nog ytterligare en 

vecka innan de samlat ihop alla småflockar som finns runt om i skogen. Under tiden i gärdet 

utfodras renarna med ensilage och pellets. Renarna måste ha vatten också, så de hämtar vat-

ten i Täckelån en kilometer bort eller kör in snö i gärdet som renarna kan äta.  

Det är Ristin Persson, hennes sambo Magne Westfjell och brodern Olof Persson som sköter 

renarna. Brodern Anders-Henrik Persson har också varit här och hjälpt dem. Under tiden de 

har renarna här i trakten hyr de bostad av Erik Westin i Albacken. 

    Vi träffar Ristin Persson som håller på att köra in ensilage och pellets i gärdet. Ristin sä-

ger att de flyttar ungefär en månad tidigare nu på grund av snöbrist. Ristin har med sig dot-
tern Sofie, fyra år. Hennes bror Elias som går i årskurs två i Kälarne kommer snart med 

skolbussen, så mamma ska hämta honom vid Albackskorsningen.  

    Det känns rofyllt att stå där och titta på renarna, några ligger och vilar, andra går bara runt 

och några söker något att äta, kanske skägglav, vitlav, gammalt gräs, mossa, ensilage eller 

pellets.  De tittar på oss och undrar säkert vilka vi är. Om några veckor är de borta och gär-

det tomt. När vi promenerar förbi kommer vi säkert att tänka på vintern som varit och min-

nas när en stor grupp renar betade och övernattade på lägdan hos oss eller när renskötarna 

med precision drev en stor hjord alldeles förbi gården.        

          Oddbjörn Ericsson i Ösjön 

 

Från Sulåkojan                                                                                                               

Sagesperson: Hadar Pierre 

Vintern 1928 bodde det avverkare i Sulåkojan vid Sörån. Erik Lysén från Hällesjö hade med 

sig en kristallmottagare. En kväll i veckan hade Ernst Rolf ett program på radion. Avverkar-

na plitade ihop ett brev till Sveriges Radio och Ernst Rolf.                                                          

Hadar Pierre skidade fram till Hällesjö en kväll och postade brevet. Den aktuella kvällen, 

nästa vecka, satt dom ju i spänd förväntan. Jo då! Ernst Rolf sände en glad hälsning till 

manskapet i Sulåkojan! 

- - - - - - - - -  
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Det var en töväderstisdag i februari. Sigbritt 

Eriksson och Monica Ljungberg hade än en 

gång inbjudit till ”Trivselträff”. Denna gång i 

Västanede. Mycket folk hade samlats, ty det 

hade annonserats att teatergruppen 

”Tantvarning” skulle framföra sin senaste 

produktion, ”Kafferep”. Innan föreställningen 

började underhöll Gösta Olsson från Bensjö 

med dragspelsmusik. 

Pjäsen började med att tre av tanterna satt 

och drack kaffe, samtidigt som de skvallrade 

om den fjärde, hon som uppenbarligen inte 

hade infunnit sig i tid. Fjolårets produktion 

handlade om hur dessa tre, närvarande da-

mer, försökte skaffa en karl till den frånva-

rande genom att sätta in en kontaktannons i 

tidningen. En åtgärd som då såg ut att bli rik-

tigt lyckad, men nu får man höra att ”det vart 

ittna tå med det där”. 

Det hade ju dessa tre damer egentligen för-

stått redan från början, ”för hon är ju en 

gammeljänta som har bott hemma hos sin 

pappa hela livet”.  

Så småningom uppenbarade sig i alla fall den 

saknade damen, bärandes på en bunt skrap-

lotter, som hon varit iväg och köpt. Hon för-

klarade också att hon hade haft ett visst be-

svär med en ”karlslok” som hängde efter 

henne på vägen. Hur det sedan gick med lott-

dragningen får kanske den som ser deras 

nästa föreställning veta.  

”Tantvarning” är i sanning en mycket ovanlig 

teatergrupp. Den består av fyra damer från 

Bräcke – och Nyhemstrakten, nämligen    

Kaisa Widen 77 år, Gun Jäll 91 år, Monica           

Boström 76 år och Inger-Lise Olsson 80 år. 

Men åldern utgör absolut inget hinder för de-

ras kreativa skapande. De flesta av dem har 

nämligen spelat teater tidigare i livet. 2013 

bildade de teatergruppen ”Tantvarning” och 

därefter har de tränat i Bräcke en gång i 

veckan. De har utvecklats mycket under den 

här tiden, berättar de. 

Pjäserna skriver de själva och regisserar. 

Mycket humor har de och ingen blir sur om 

någon säger rent ut vad hon tycker. Alla är 

lika barnsliga. De skrattar, fantiserar och           

fikar under övningsträffarna. 

Att börja med något som känns så menings-

fullt kan väl aldrig vara för tidigt eller för 

sent. Jag beundrar dessa kvinnor för  deras 

inställning till livet och konsten. 

          Runa Westman 

Tantvarning 

Här är teatergrupen ”Tantvarning”. 

Från vänster Kaisa Widen, Gun Jäll, 

Monica Boström och                    

Inger-Lise Olsson efter deras                   

framträdande vid trivselträffen                        

i Västanede. 
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Kälarne IKs sportlovsfemkamp 

Under sportlovet har det arrangerats en vansinnigt spännande och rafflande femkamp här i 

Kälarne. Deltog gjorde barn och ungdomar, både från byn och sportlovsfirande hemvändare. 

Vi började på måndag kväll med två grenar, först skulle det kastas prick på Bamse, sedan 

skulle det balanseras med bakåtvänd kikare på tid. Deltagarantalet slog alla förväntningar, 

jag räknade ihop minst 29 barn under kvällen! Ett stort tack till Stefan Söderberg och hans 

fotbollstjejer som ställde upp med både sin träningstid i gympasalen och som funktionärer 

och till Peter Jonsson för den fina Bamsetavlan. 

Tisdagskvällen tog vid med ytterligare två grenar, distansrodd och fiskespel på roddmaskin 

för de äldre och distansrodd och pingisbollsprickkastning för de yngre. Även denna gång 

kunde vi räkna ihop över 20 barn och ungdomar i varierande åldrar. KIKs fantastiska rodd-

ledare Veronica Källström och Sandra Engström och några av roddungdomarna gjorde ett 

fenomenalt jobb som funktionärer och ordningshållare, tusen tack till er! 

Onsdagskvällen tillbringades med uppladdning inför den stora finalen! Tanken var såklart 

att så många som möjligt skulle ladda upp med marschallskidåkning i Fugelsta och det tyck-

tes vara ett vinnande koncept. 

På torsdag kväll anlitade vi de professionella banbyggarna Peter Jonsson, Kjell Thorin och 

Magnus Söderberg för att få till en så bra bana som möjligt inför den otroligt efterlängtade 

snowracerparallellslalomen! Bygdens framtid kastade sig utan tvekan utför Svedjebackens 

branter i hisnande spännande dueller!  

När alla heat var körda samlades vi i slalomstugan där Anna Sjöstrand, Frida Andersson, 

Annica Valter och Mimi Salomonsson bistått med fika medan resultaten sammanställdes. 

Segrare blev: 

0-6 år: Mio Holm 

Förskoleklass-3an: Olina Engström 

4an-6an: Mohkles Ibrahim 

Stort tack till alla föräldrar som ställde upp som funktionärer där så behövdes, tack till Kä-

larne skola och Svedjebacken för att vi fick vara där, tack till Norden Bio, Svedjebacken och 

KIK för priserna och tack till alla fantastiska barn och ungdomar som ställde upp! 

Det är härligt att bo i en bygd där en tanke på en aktivitet så snabbt och enkelt omsätts till 

verklighet och där folk omedelbart är med på noterna då man frågar! 

 

//Jenny Nilsson 
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Uppladdning inför starten i snow-

racerslalomen! Fotograf Tina Loft 

Skor, skor, överallt var det skor            

under första kvällens deltävlingar.       

Fotograf Sandra Engström 

Erik Loft su-

sar nerför 

backen!            

Fotograf 

Tina Loft 

Den jättesnygga Bamsetavlan som Peter 

Jonsson gjort! Fotograf Jenny Nilsson 

Startområdet! 

Fotograf Tina 

Loft 

Bilder från Kälarne IKs sportlovsfemkamp 
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Utför transporter med lastväxlare som:                               

grustransporter, containers, maskinflak, liftdumper mm. 
Uppdrag med hjullastare: lossning, lastning, plogning,           

sandning mm. 
Minigrävare:  5,5 ton 
Uthyrning av containers från 8m3 till 42m3. För dig som går i 

tankarna att renovera, städa tomten eller något annat 
som kräver containers.                                                                            
Givetvis går det att långtidshyra containers! 

Har du metallskrot liggandes så tar vi hand om det också! 

     Vi finns i Kälarne och Hammarstrand.                                     

För vidare information ring: 

Mathias 070-2582570       Mikael 070-2450408 

GoA HemBestyr   (godkänd för F-skatt) 

Vårat utbud: 

¤ Rut tjänster- storstäd, veckostäd, flyttstäd, fönsterputsning, snöskottning
(enklare), sandning mm 

¤ Catering, mötesfika, luncher, fester/kalas, minnesstunder mm 

¤ På Tossengård finns till försäljning: 

hembakat matbröd, kaffebröd, matlådor, pajer mm 

För mer info ring eller maila oss 

Telefon 076 795 83 96   Mail goas2017@gmail.com 

   
 

All eventuell uppvaktning på min födelsedag undanbedes!                                              

Tack för att ni respekterar!                                                                                              

Åke Andersson Västanede 
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Kälarnebygdens ekonomiska förening arrangerar 

Kälarnedagen                                 
en dag för bygden den 6 juni 2017 

Musikunderhållning med lokala förmågor, knallar, företag                  
och föreningar som visar upp sig själva och sina varor.                        

Hoppborg för barnen! 
Välkommen att medverka! 

Anmäl dig till 

Jonatan Eriksson 073-820 51 92 eller 

Elisabeth Barchéus Näslund  

0696-406 19, 073-067 13 23, 

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 2 maj till  

michael.lofgren@poles.se eller 

Kälarnebygdens förening 

c/o Elisabeth Barchéus Näslund  

Södervägen 1, 840 64 Kälarne 

mailto:michael.lofgren@poles.se
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Städ och Röjardag för bygden den 29 April ! 

Samhällena och byarna är nedskräpade här och var samt växer igen av sly och busk, så    

Kälarnebygdens ekonomiska förening fortsätter att anordna städ- och röjardag runt om i  

byarna och i Kälarne Samhälle. Så hjälp till och städa byn eller samhället från skräp eller röj 

sly! 

Anmäl er till den lokale byansvarige nedan! Som tack för att man ställer upp kommer Kä-

larne Bygdeförening bjuda på mat i form av matlådor, dryck och  sallad som körs ut till    

respektive bys samlingslokal. 

Röjardagen blir den 29 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, ordf Kälarnebygdens ek förening 

 

By Kontaktperson telefonnr 

Ansjö Tomas Jönsson 073-0386978 

Hällesjö Gullik Nilsson 076-2900262 

Sörbygden Jonas Kriström 070-6202880 

Albacken Åke Jonsson 070-6462854 

Gastsjön Börje Engdahl 070-3417471 

Västanede Björn-Evert 072-5102005 

Övsjö Peter Jonsson 070-3663553 

Fugelsta Ulrika Hansson 070-5197033 

Kälarne Michael Löfgren 070-6665674 

Kallelse till Årsmöte                                                                             
Kälarnebygdens kooperativa förening,  ekonomisk förening                                                             

årsmöte den 25/4 kl. 19.00 på Hotell Östjemten.                                                  

Vi bjuder på fika. Välkommen! 

 

Västanede Byförening 

Årsmöte torsdag 27 april 19.00 i Bespisningslokalen 

Smörgåstårta serveras! Välkommen! 

TRIVSELBINGO i Gastsjöns Bygdegård                                                                                           
onsdagar 18.45 med början 5 april. Välkommen! 



12 

 

 

Snöskoterutbildning genomförd i Kälarne 

Snöskoterutbildning genomförd i Kälarne i år igen. Den hölls 2-4 januari. Det var två dagar 
med föreläsning och en dag skoterkörning. Deltagare i år var: Hugo Hägg Gotland, Noa   
Danieli Kälarne, Odd Westlund Bandhagen, Hedvig Amrén Västanede, Johan Nylander     
Albacken, Lovisa Edbom Jonsson Ljungå, Rebecka Haraldsson Nyhem, Felicia Haraldsson 
Nyhem, Simon Jonsson Svedjelandet, Hilda Alfredsson Tandsbyn, Marwin Napolski            
Kälarne, Ronja Fagerberg Kälarne.                                                                                                                                                    
Alla deltagare som gjorde skrivningen blev godkända. En deltagare måste vänta till våren 
för att få göra skrivningen pga ålder. Alla hade mycket bra resultat på skrivningen och sko-
terkörningen gick galant. Alla kan vara stolta.  Vid skoterkörningen var Peter Jonsson, Sven 
Jonsson och Eje Åhlander handledare. Karin Jonsson skötte förplägnaden ute i skogen i 
Hällesjö med den äran. Föreläsare var Sven Jonsson och Eje Åhlander.                                                         
Vi skulle tro att det blir en ny kurs i början av nästa år igen.        Eje Åhlander          

Öppettider 

Måndag  10.00-18.00 

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   10.00-19.00 

       Avvikelser från ordinarie öppettider 

  14/4 Långfredag    Stängt 

  15/4 Påskafton    Stängt 

  16/4 Påskdagen     12,00-19,00 

  17/4 Annandag påsk   12,00-19,00 

     1  Maj       Stängt 

  25 Maj       Stängt 

  5  Juni      Stängt  

Lördag 22 apr Karin Rudefelt & Doctor Blues Fredag 19 maj Blue De Ville 

0696-40500 info@ostjemten.se      www.ostjemten.se 

mailto:info@ostjemten.se
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Norden Bio Kälarne 
Bokade 19/3 – 7/5 

För mer information se www.kalarneik.se alt. 

www.bioguiden.se eller www.bioprogrammet.nu   
 

Da-

tum 

Film Titel Tid Censur Pris 

19/3 A United Kingdom 15.00 Från 11 år 80 :- 

19/3 Kong 18.30 Från 11 år 80 :- 

26/3 
Sko nheten och odjuret 
Svenskt TAL 

15.00 Från 11 år 80 :- 

26/3 
Sko nheten och odjuret 
Engelskt tal, Svensk text 

18.30 Från 11 år 80 :- 

2/4 Life 18.30 Från 15 år 80:- 

8/4 Bill och hemliga bolla 13.00 

Barntillå-

ten 

50 :- 

  Smurfarna 15.00 Från 7 år 70 :- 

  The Founder 18.30 Ej bestämt ännu 80 :- 

9/4 Klas Kla ttermus 13.00 

Barntillå-

ten 

70 :- 

  Babybossen 15.00 Från 7 år 70 :- 

  Patriots Day 18.30 Från 15 år 80 :- 

17/4 Fast & Furious 8 18.30 Ej bestämt ännu 80 :- 

7/5 Guardians of the Galaxy 18.30 Ej bestämt ännu 80 :- 

http://www.kalarneik.se/
http://www.bioguiden.se/
http://www.bioprogrammet.nu/
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 Kyrkan april-maj 

Söndag 2/4  Kl. 11 Gudstjänst Hällesjö kyrka 

Lördag 8/4 kl. 11 Konfirmationsgudstjänst Hällesjö kyrka, Hällesjö-Håsjökören 

Onsdag 12/4 kl. 14 Andakt Tallgläntan 

Påskafton          kl. 23 Påsknattsmässa Hällesjö kyrka 

Påskdagen kl. 11 Gudstjänst Ljungå kapell 

Söndag 23/4 kl. 11 Gudstjänst Hällesjö kyrka 

Söndag 30/4 kl. 11 Gudstjänst Håsjö nya kyrka 

Söndag 7/5 kl. 11 Gudstjänst med Födelsedagsfirande Håsjö nya kyrka, 

      med Hällesjö-Håsjökören 

Onsdag 10/5 kl. 14 Andakt Tallgläntan 

Söndag 21/5 kl. 18 Gudstjänst Håsjö nya kyrka 

Torsdag 25/5 kl. 9  Gökotta Håsjö gamla kyrka, ta med egen stol 

Söndag 28/5 kl. 11 Gudstjänst Hällesjö kyrka 

Tisdag 30/5 kl. 19 Musikcafé med Hällesjö-Håsjökören i Västanede församlingshem 

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/hasjopastorat 

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

Nästa nr av KälarneNytt, nr 3, 2017 trycks den 26/5. Manusstopp: 19/5.   

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  

http://www.svenskakyrkan.se/hasjopastorat

