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Det blir sommar även 2020, även om det känns tungt och situationen är speciell, 
något vi aldrig tidigare upplevt. 
Låt oss hoppas att det trots allt blir en fin sommar så att vi kan var ute mycket 
och kanske får möjlighet att träffa släkt och vänner - fast kanske på avstånd. 
Redaktören 😀

Ur barnamun
Kan det vara läge för ett par uppiggande barnhistorier i dessa coronatider?                  
Ett litet barn gav mig denna snabblektion i sexualkunskap. Först kom det ett ägg, sen 
kom det en sädesärla och sen blev det en explosion.                                                        
Själv minns jag med ett roat leende hur jag för första gång stiftade bekantskap med 
kanelstång. Blev serverad risgrynsvälling vars innehåll i mitt tycke var något i det be-
synnerligaste slaget. Något brunt och konstigt låg i tallriken. Efter en stunds funde-
rande kom jag på. Fanken, det är nån som har lagt näver däri maten.

Karin Viberg  😀

Kälarnedagen 2020 inställd!
På grund av rådande omständigheter ställs Kälarnedagen in i år. 
Styrelsen har diskuterat möjligheten att anordna Kälarnedagen och kommit fram till 
att det inte är möjligt, eftersom det kommer att samlas fler än 50 personer. Som vi ju 
vet är det enligt Folkhälsomyndigheten inte tillåtet att samla fler än 50 personer, så 
därför blir det ingen Kälarnedag 2020. Det kommer inte heller utses någon ”årets 
eldsjäl”. 2020, det skjuts upp till 2021.
Nu få vi i stället se fram mot Kälarnedagen 2021.

Denna tidning sponsras av Christina och Sölve Johnsson, Götene
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Din	lokala	veterinär	i	Stugun!	

	 	 	 Alla	djurslag	välkomna!	
	

• Hästtandvård	 	
• Kattkastrationer	
• Vaccinationer	
• ID-märkning	
• Hälsokontroll	
• Hemavlivningar	
• Lantbrukets	djur	
• Mini-lab	
	
Jour	i	mån	av	tid!	Det	går	
alltid	bra	att	ringa!	

Nationaldagsfirandet 2020. 
Med anledning av Coronaviruset och Folkhälsomyndig-
hetens beslut om att högst 50 personer får samlas, 
kommer det inte att bli något firande i Hällesjö kyrka på 
nationaldagen.

Hällesjö-Håsjö församling önskar alla som bor i Kälarnebygden en fin nationaldag.

Vill du ha en promenadkompis?
Vi samlas dagligen kl 11.00 vid gamla kommunkontoret, Stationsvägen 13, Kälarne.
Du väljer själv hur långt du vill gå. Ta gärna med vatten.
Ring Astrid Nyhlén om du undrar över något, 070-293 93 97
Eller om du vill ordna på annan ort.
Alla är välkomna!
Arr. SPF Östra Jämtland
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Apropå sponsorer
Det känns roligt att det hela tiden kommer nya som vill sponsra utgivningen av 
KälarneNytt! 
Sponsorerna av det här numret av KälarneNytt, Christina och Sölve Johnsson i Göte-
ne, Västergötland, skriver så här: ”Eftersom vi har anknytning till Västanede, Christi-
na är född Edholm, prenumererar vi på KälarneNytt. Det är alltid roligt när vi får ett 
nummer med nyheter från bygden.”

Redaktören  😀

World Childrens Prize 
Vi i 5-6an fick i år chansen med hjälp av vår lärare att lära oss mer om WCP. World 
Childrens Prize! Det är ett pris som delas ut till en person som har gjort något bra för 
barn och deras rättigheter. Men vem har gjort detta pris så? Jo, det är Sveriges drott-
ning Silvia som år 2000 skapade ett pris som ska delas ut till personer som gjort bra 
saker för barnen runt om i världen. 

I år är det 8 kandidater som kan vinna priset, vilket är väldigt många. Svårt att bara 
rösta på en kandidat! Alla gör ett bra jobb för barn i världen.

Klassen delades in i grupper och varje grupp fick en kandidat var att jobba med. Ta 
reda på fakta fick vi göra på många olika sätt, som tex läsa i tidningen vi fick av vår 
lärare om just ens kandidat. Sen skulle man skriva vad den gör och varför den gör 
det, alltså skriva fakta och varför man just skulle rösta på den kandidaten. Arbetet var 
både svårt, roligt och helt klart fullt av skratt! Att bara lära sig namnen kunde vi ju 
knappt! 

Men hur skulle vi kunna redovisa detta då? Jo, vi fick komma med olika förslag och 
sedan genom demokrati rösta på vilket sätt vi skulle göra. För dem som går i 7-9 så 
ställde vi oss i en halvmåne i rasthallen och sa korta meningar om vår kandidat, och 
för de i 3-4:an berättade vi om vår kandidat i vårt klassrum! Och i år så hade vi gjort 
våra egna så kallade röstbås där man en efter en fick gå in och anonymt rösta på den 
som man ville skulle vinna i år! Och i vår skola var det kandidat 1, Murhabazi Na-
megabe som fick flest röster. Han jobbar för att barn inte ska tvingas att bli soldater. 

Saga Rindberg och klass 5-6  😀
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Några korta berättelser från 
skogen nedtecknade av Hans-
Erik Nilsson 

Vilhelm Lindstein och några andra skul-
le hugga timmer i trakten vid Gröttjärn 
ca 1 mil från byn. Dom åkte skidor, med 
matsäck, sängutrustning och verktyg på 
ryggen. Dom nådde fram medan det var 
något kvar av dagen, så i stället för att 
gå till kojan tog dom direkt till ”håck-
stret” och gjorde en ”öft” så länge dom 
såg. När dom till slut kom till kojan då 
hade muren rasat, så ock en del av taket 
och allt detta under en halvmeter med 
snö. Man kan ju tänka sig vilken natt det 
blev.
Berättare Bo Lindstein 

Rune Viklander körde timmer åt Sand-
kvist i Västanede. En kväll, Sandkvist 
stekte fläsk. Det var bra fart i spisen men 
dåligt med lyset. När fläsket var stekt 
tog han en burk med kokta bruna bönor 
och tömde i pannan, det blev ett väldans 
liv i stekpannan, det small och spratt, i 
den dåliga belysningen tog han fel på 

burk, i stället för bruna bönor hade han 
stjälpt i en burk med fruktkräm. 
Berättare Rune Viklander 

En vår när Arvid släpkörde timmer ner 
på Hällsjön, nere på byn var vägen bar 
så där blev det stopp. Han fick lägga av, 
köra fram, dra efter och lägga på igen. 
När detta var klart slängde han hösäcken 
på lasset och högg fast yxan, rakt ige-
nom hösäcken. Under tiden hade det 
kommit ut en kvinna på bron i Väste. 
Satt du fast? frågade hon. Ta å gå in och 
håll käften käringjävel! svarade han. 
Berättare Helmer Pierre 
Det var på 30-talet. I Glasbergsbaracken 
bodde det avverkare, där var också en 
ung främling, lugn och tyst gjorde inget 
väsen av sig, bara högg. En natt kom po-
lisen och hämtade honom, vad han hade 
gjort och vem han var är det ingen som 
vet. Det var samma huggarpriser på torr-
gran och råvirke, skillnaden var att torr-
granen inte behövde barkas. Frans Lind-
stein sa: Det är ju som att stjäla pengar. 
Berättare Ottar Lindstein.

Kälarne IK fyller 100 år!
Med anledning KIK:s 100-årsjubileum har har Idrottshistoriska föreningen i Jämt-
land/Härjedalen låtit sin tidskrift "Idrottsminnen" nr 2020:2 nästan helt ägnas åt en 
historik om klubben. 
I första hand skickas skriften till föreningens medlemmar men en begränsad upplaga 
finns till försäljning på Torgnys radio/TV (tel 0696-40096) Pris 50:-. Först till kvarn!
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Trivselträffen vid Måsjöforsen i 
Albacken
Årets höjdpunkt, trivselträff vid Måsjöforsen 
som skulle ha ägt rum tisdag den 26 maj, 
ja, den får vi lov att skjuta på ett år till tisdag 
den 25 maj 2021.
Varmt välkommen då hälsar spelmännen 
Johnny och Boris, grillmästarna Bodil och Åke samt

Hur har man det i bygden så här i 
Coronavirusets och Covid 19s tider?
Jag har ringt runt och frågat ett antal 
personer vad de gör och hur det går.

Sigvard Karlsson i Albacken försöker 
följa sina vanliga rutiner. Han är frisk 
kry och är igång hela dagen, på Jakt & 
Fiskecampen och i skogen. Han åker 
inte längre och handlar, det hjälper bar-
nen till med.

😀  

Ing-Marie Zetterström i Sörbygden 
berättar att hon har varit ute och krattat 
lite och så håller de på med veden. Det 
blir som vanligt många promenader och 
i övrigt är det vanligt hemarbete och 
läsning som gäller. Ing-Marie åker och 
handlar, men Göran får stanna hemma.

Inger Landerberg i Hällesjö säger att 
det är nästan som vanligt, utom att hon 
är hemma mycket mer. Hon syr, spelar 
piano, odlar, ser på TV. De möten hon 
annars brukar delta i sker nu via inter-
net. Inger åker till Kälarne och handlar.

😀  

Berit Andersson på Brännan tycker att 
nu börjar det kännas lite och ändå har 
hon fullt upp. Det blir mycket ute, t ex 
arbete med ved och krattning och snart 
plantering. Berit håller kontakt med sina 
grannar och åker och handlar en gång i 
veckan.

😀  

Gun Svedevall i Svedje hade varit i 
Hammarstrand och handlat lite inför 
odlingssäsongen, när jag pratade med 
henne. Vi är hemma mycket nu eftersom 
fortsättning sid 7

En annorlunda vårvinter
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Bränslefrågan i Kälarne – Vad har hänt? 
Hur långt har frågan kommit?

En lokal grupp med Michael Löfgren i spetsen har under 
lång tid arbetat med frågan. Vi har haft stöd av tjänstemän på 
kommunen och Länsstyrelsen i det här arbetet. 
Vidare har vi arbetat tillsammans med All-tank som har 
många mindre bränslestationer, enligt ett speciellt koncept, 
över Sverige. 
Ett koncept som för vår del innebär att Kälarne kooperativa 
förening köper (äger), installerar och sköter om drivmedels-
stationen och All-tank levererar bränslet. All-tank äger hela tiden bränslet tills det 
tankas av en privatperson eller ett företag. Det innebär att föreningen inte behöver ta 
någon risk för upp- eller nedgång av bränslepriserna.
Planen är att ställa upp en All-tank, innehållande bensin, diesel och etanol. Möjlighet 
att tanka från två sidor, med sex handtag. Vidare en separat tank för Ad Blue (tillsats 
till diesel i många fordon). Placeringen är ännu inte helt klar, men vi planerar för två 
olika lägen utmed Västanedevägen.
Nu har en ansökan från Kälarnebygdens kooperativa förening skickats till Region 
Jämtland Härjedalen. I ansökan finns bland annat med en budget för iordningställan-
det på drygt 2 miljoner kronor. Denna ansökan kommer behandlas under den närmas-
te tiden. Vidare har vi ställt en ansökan till Bräcke kommun om borgen för denna in-
vestering.

Loulou Westlund  😀

😀

Kälarnebygdens ekonomiska förening har haft årsmöte
Ny i styrelsen är Tove Larsson och Iza Fagerberg har valts till ny kassör. Övriga i 
styrelsen är Mikael Löfgren, Georg Sjöstrand och Jonathan Eriksson, ersättare Jocke 
Andersson och Sören Lindström.
Ett stort tack riktas till Elisabeth Barcheus Näslund 
som avgått efter lång och trogen tjänst som kassör. Hon 
har varit kassör sedan 2005 då föreningen ombildades.
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På grund av den rådande situationen blir det ingen 
konsert med Eric’s Bluesband den 22 maj. 

Styrelsen

En annorlunda vårvinter, forts
vi skaffat en hundvalp som behöver till-
syn. Man umgås inte med någon längre, 
men vi har det ju ganska bra där vi bor 
och gör kanske sådant som man skjutit 
på, säger Gun.

😀  

Elisabet Jonsson i Kälarne säger att det 
känns svårt att inte ha någon att prata 
med. Hon försöker att ta en promenad 
varje dag och tycker att det är jobbigt att 
inte kunna göra något ute. Elisabet stick-
ar och läser mycket. Böcker är min 
räddning, säger hon. Biblioteket plockar 
ihop en kasse böcker som hon kan häm-
ta där.

😀  

Nicke Amrén i Håsjöbyn säger att han 
naturligtvis är hemma mycket mer nu. 
Han har varit i skogen en del under vå-
ren och nu håller han på att kratta och 
städa. Det är ingen föreningsverksam-
het nu och det blir inget sommarkafé i 
sommar.

😀  

Karl-Ove Söderberg i Ljungå tycker att 
det går bra men han saknar busskörning-
en. Han har krattat och städat vid kapel-
let och på kyrkogården. Om man träffar 
någon är man försiktig och håller av-
stånd. De har för det mesta fått hjälp att 
handla av släkt och vänner. Kanske får 
den här situationen oss att börja tänka 
lite annorlunda om vår jord och våra va-
nor, sägen Karl-Ove

😀  

Åsa Lindstein på Hucksjöåsen tycker 
att man får göra det bästa av situationen 
och göra så gott man kan. Hon undviker 
nära kontakter när hon är i affärer och 
sambon Håkan får stanna i bilen. Hon 
säger att det är tur att man bor bra till 
och inte behöver konfronteras med så 
mycket folk. Känns konstigt att hela 
världen är upp och ner.

Det verkar ändå som livet ändå i stort 
går sin gilla gång i bygden. Håll ut! Det 
blir snart sommar och förhoppningsvis 
kommer restriktionerna att lätta.

Redaktören  😀
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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 med-
lem betalar Du/Ni en engångsinsats och en årlig medlemsavgift. 

Enskild Familj Förening Företag  
Insats (engångs-) 50 kr 100 kr 100 kr 500 kr

Årlig medlemsavgift 100 kr 100 kr 100 kr 200 kr

Annonspriser KälarneNytt:
Helsida 1000 kr, halvsida 500 kr, kvartssida 250 kr, tredjedels sida 330 kr

Se tidningsbilder i färg och läs KälarneNytt på kalarnenytt.se
Nästa nummer av KälarneNytt, nr 4-20 utkommer ca 28/8, manusstopp 21/8.
Redaktör Oddbjörn Ericsson, 070-364 81 05, biod.ericsson@telia.com
Ordförande i Kälarnebygdens förening: Michael Löfgren, 070-666 56 74 
eller 0696-403 01 (hem), e-post michael.lofgren@poles.se

Arbetet med tidningen KälarneNytt samt distributionen sker helt ideellt, men vi har 
kostnader för tryckning. Vem som helst kan sponsra ett nummer av tidningen och få 
sitt eller företagets namn på första sidan som sponsor av tidningen. Kostnaden för att 
bli sponsor är 1500 kronor. Hjälp hjälp oss att finansiera ett nummer av KälarneNytt! 
Ring Oddbjörn Ericsson 070-364 81 05 eller maila biod.ericsson@telia.com
Michael Löfgren

Tantmuséet i Kälarne 
är stängt i sommar

Men den som vill köpa 
Tantkalendern kan höra av 
sig till Astrid Nyhlén, 
tel 070-293 93 97.
Tantkalendern 2020, kostar 
40 kr och från midsommar 
kan man köpa Tantkalen-
dern 2021, som kostar 80 kr.
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