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Denna tidning sponsras av Annika och Peter Frändén

rar av att ta hand om dem som ändå blir sjuka.
I årets sista nummer får ni bland annat ta del 
av en julberättelse från 1909, läsa om vad 
4-5:an på Kälarne skola arbetat med och om 
lägenheter att hyra i Kälarne.
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
Redaktören  🌲

En julnatt 1909.
Det var  kolning i trakterna kring Gröttjärn eller Mana. Dom drog lott om vem som 
skulle stanna och vakta milorna över helgerna, lotten föll på Jonas Petter Lidström 
från Mörtsjön.
Hans fru Ingrid var höggravid, men ville ju ändå fira jul med familjen, hon gav sig 
iväg till kolkojan med tre barn, Maria 10 år, Greta 5 år och Klara 2 år.              forts

Snart är det jul igen, en annorlunda jul och nyår. Vi lever nu med hårda restrik-
tioner för att hejda spridningen av Coronaviruset och det kan kännas tråkigt och 
svårt, men vi måste hålla ut. Vi måste hjälpas åt och ta ansvar, så att vården kla-
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 Jul, nyår och trettondag 
Hällesjö-Håsjö församling    

På grund av Coronapandemin gäller att man får vara 
högst 8 personer vid allmänna sammankomster, vil-
ket gör att vi har fått lov att ställa om. Så här blir det: 
 24/12     ingen midnattsmässa i Håsjö gamla kyrka 
 25/12 08.00 Julotta, Håsjö nya kyrka 
 25/12 11.00 Julgudstjänst, Ljungå kapell 
 26/12 15.00 Gudstjänst, Hällesjö kyrka 
 31/12 18.00 Nyårsbön, Hällesjö kyrka 
 6/1 14.00 Gudstjänst, Håsjö nya kyrka 
Men våra kyrkklockor kommer att kalla till gudstjänst, eftertanke och bön.

“Fantastiske Valiums revy- online" 
 I år är de t 46:e upplagan av luciarevyn. Vi i klass 9 vill inte bryta traditioner och 
därför kommer vi att framföra vår luciarevy, men i år digitalt. Vår förhoppning är att 
vi sedan kan visa den live någon gång under våren/försommaren. Vi kommer sända 
revyn via Youtube fredag 11/12 kl 19.00.  Vi återkommer längre fram med länken 
till föreställningen. Du får gärna stödja vår klass genom att köpa sk STÖDBILJETT. 
Swischa då 80 kronor till telefon: 0706387164 (Sandra Engström) och skriv klass 9 i 
meddelandet. 
Tack så mycket, God Jul och Gott Nytt År önskar Kälarne skola klass 9

På juldagens morgon väckte Jonas Petter sina döttrar, ”nu jänter har ni fått en lille-
bror”. Dom höll inte på att tro honom för dom hade sovit och inte märkt att Valde-
mar hade fötts. Maria fick hjälpa till att tvätta pojken.
Under vakten av milorna kunde det bli långsamt så för att fördriva tiden hade Jonas 
Petter bland annat gjort ett baktråg. Nu kom tråget till användning, Valdemar fick 
tvättas i ett nysnickrat baktråg.
En kvinna från Långsjönäset for till dom för att se till dom, så vägen tillbaka till 
Mörtsjön fick bli hästskjuts för Ingrid och barnaskaran.  

Detta bekräftas av Gudrun Wikman, dotter till Greta.            Hans-Erik Nilsson  🌲
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Nu har du ett nytt nummer av KälarneNytt i din hand.  
Det är resultatet av många personers arbete. 
Kanske någon skickar ett reportage eller en idé 
till mig eller kanske jag ber någon skriva en arti-
kel om något. Ibland pratar jag med folk och får 
uppslag till artiklar eller så får jag en egen idé.
Jag redigerar materialet så att det passar tid-
ningens format och antal sidor. Den färdiga 
tidningen skickas till tryckeriet, HTK i 
Hammarstrand. När tidningen är tryckt, 850 
ex, tar Sara som arbetar på tryckeriet med 
den tillbaka till Kälarne. Där gör Elisabet 
B Näslund och Inger Säll buntar och kon-
taktar de personer runt om i bygden 
som sedan ska dela ut tidningen. 
Därefter skickas tidningen med post till perso-
ner runt om i landet som vill läsa den i pappersformat, det är 
för närvarande 7 stycken.
Efter några dagar skickar jag en fil till Alexander Backlund som lägger ut Kälarne-
Nytt på internet (kalarnenytt.se). Slutligen meddelar jag Kälarnebygdens kassör vem 
som ska sponsra numret och vilka eventuella annonsörer som ska betala annonser.
Det är alltså ganska många personer inblandade i processen och jag vill rikta ett stort 
TACK till alla som genom frivilligt arbete gör det möjligt att ge dig ett nytt nummer 
av KälarneNytt.

Redaktören 🌲 

Vi skulle vilja skicka dagens ros till 
Jonne och Astrid Nyhlén för att ni alltid finns till hands 
när vi behöver något. 
Ragnar och Anette
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http://kalarnenytt.se
http://fotoakute.se
http://fotoakute.se
http://kalarnenytt.se
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Sorgegrupp – för dig som mist någon som stått dig nära!

Under januari 2021 startar vi upp sorgegrupp i Hällesjö-Håsjö. Vi 
träffas vid 6 tillfällen för samtal och fika. Samtal i sorgegrupp 

kan vara en mycket god hjälp, både genom att du får sätta ord på 
dina upplevelser och genom att ta del av andras erfarenheter. 
Träffarna leds av diakon samt anhörigstödjare.

Du är välkommen oavsett religiös tillhörighet eller medlemskap i 
Svenska kyrkan.

I tider med Corona-smitta anpassas träffarna efter omständighe-
terna.

Anmälan till sorgegrupp görs senast den 18 december.

För frågor samt anmälan är du välkommen att kontakta Mona Brink, 
diakon i församlingarna Fors, Ragunda, Borgvattnet, Stugun, Häl-

lesjö-Håsjö.

Tfn: 0695 736 36, e-post: mona.brink@svenskakyrkan.se

Hällesjö-Håsjö församling

Visste du att
Luciafirandet i Sverige med en ljusbeprydd lucia i 
procession är en modern tradition som tog fart un-
der 1920-talet?

mailto:mona.brink@svenskakyrkan.se
mailto:mona.brink@svenskakyrkan.se
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Sponsring av Kälarnetanken.
Föreningen är i behov att bidrag till detta projekt från såväl privatpersoner som före-
tag. Alla bidrag är välkomna, stora som små, ”Det är tanken som räknas”!!
Alla de som ger ett bidrag kommer få sitt namn på en skylt vid drivmedelsstationen 
under en överskrift där det står ”Vi har stöttat byggandet av denna tankstation eko-
nomiskt.” En person har redan skänkt en summa pengar till detta projekt.

Swisha till 123 646 20 71 eller betala till bankgiro 5404-9606. Kom ihåg att skriva 
i meddelanderaden eller i Swish-meddelandet vem som skickat bidraget! 

Företagare som vill sponsra Kälarnetanken kan få bevis på insättningen från 
Kälarnebygdens ek förening. Kontakta kassören Iza Fagerberg, helst via sms 
073-8446425, då hon arbetar i butik och inte kan svara dagtid.

Redaktören 🌲

Julkväll’n
Jag kommer ihåg att min farmor och farfar och pappa sa ”julkväll’n” om julafton. 
Då, när jag var barn tyckte jag att det lät lite konstigt eftersom man i mammas släkt 
sa ”julaftan”. 
Å vad vi väntade på tomten dessa julkvällar! Inte visste vi att tomten först skulle 
mjölka och se till att korna hade det bra och sedan tvätta sig och ta på den stora 
hundskinnspälsen och hämta julbocken som alltid följde med tomten. 
Så kom då äntligen tomten och min syster Kerstin som längtat och väntat så myc-
ket på tomten, var livrädd och ville helst gömma sig. Tomten delade ut julklappar 
och försvann sedan ut i mörkret igen…
Ja det var verkligen julkväll.
Redaktören 🎄

Ta en titt på
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-14 § 167, Simhallar i Bräcke kommun – pla-
neringsförutsättningar… 😠
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Londons sevärdheter  
Vi i 4-5:an har gjort sevärdheter som finns i Lon-
don. Dom har vi byggt av glasspinnar för att vinna 
en tävling för att glassbilen ska komma till Kälar-
ne skola så vi får glass. Vi har varit i små grupper 
och byggt och skrivit 
texter. 

Vi har gjort Big 
ben, Towern, Lon-
don eye, Bucking-
ham Palace och 
Tower bridge. Vi 
har gjort en utställ-
ning i Kälarne bibliotek.

Byggnaderna har vi gjort på tekniken och vi har skri-
vit texter om dem på engelskan och översatt till 
svenska.  

4-5:an genom Madicken, Tuva och Anna  🌲
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Nordiska (gamla Hemgården)
Lägenheter finns för uthyrning (1 rok samt 2 rok) Hyra från 3600kr/mån. Allt 
ingår i hyran. Fastigheten passar perfekt som seniorboende då allt är i mark-
plan.
Gemensamhetsutrymmen finns t ex ett stort kök med tillhörande lounge med 
trivsamma soffgrupper och matsalsgrupper. Perfekt när man får besök eller 
bara vill umgås! 
Pensionatsrum finns också att hyra per dygn i samma fastighet. 

     

              

Kontakt för visning: Thord Fagerberg 070-2094761
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 Jag vill skicka en hälsning till alla våra medlemmar. 

Håll ut, håll i, håll om och håll av varandra för det kommer en dag när denna pandemi 
lämnar oss så att vi  åter bli fria. 

Tack för att Ni så enträget inväntar bättre tider när vi åter kan ses på våra samman-
komster. 

En riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 

PRO Kälarne/Sörbygden 

Ragnar Sandelius, ordf

☞ ☞ ☞ Stöd bygdens tidning, bli sponsor!
Arbetet med tidningen KälarneNytt samt distributionen sker helt ideellt, men vi har 
kostnader för tryckning. 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. Kostnaden för att bli sponsor är 1500 kronor.
Hjälp bygden och hjälp oss att finansiera ett nummer av KälarneNytt!
Ring Oddbjörn Ericsson 070-364 81 05 eller maila biod.ericsson@telia.com
Michael Löfgren
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. 

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 1-21 manusstopp 15/1, utkommer ca 25/1.
Redaktör Oddbjörn Ericsson, 070-364 81 05, biod.ericsson@telia.com
Ordförande i Kälarnebygdens förening: Michael Löfgren, 070-666 56 74 

mailto:biod.ericsson@telia.com
mailto:biod.ericsson@telia.com
mailto:biod.ericsson@telia.com
mailto:biod.ericsson@telia.com

