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Nu är det väl ändå på väg att bli vår på riktigt?…. Efter is och halka och lite snö 
igen tycker jag att det ändå känns att våren är på gång, dagarna blir längre och 
solen värmer. Peter Frändén har den här gången bidragit med några äldre Kälar-
nebilder.
Trots Coronaviruset och de åtgärder som vidtagits för att minska smittspridning-
en och för att skydda riskgrupper, hoppas jag att vi ska få en fin vår och sommar.
Redaktören 🌷
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Årsmöte 
Kälarnebygdens ekonomiska förening 
Söndag 19/4 kl 13.00, Hotell Östjemten


Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Vi bjuder på fika.


Styrelsen

Denna tidning sponsras av Kurt Johannesson och Gunhild Björk

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 17 maj till michael.lofgren@poles.se 
eller Kälarnebygdens förening, c/o Elisabeth Barchéus Näslund, Södervägen 1, 
844 61 Kälarne.
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Den coola vernissagen i Kälarne skola! 

Den 11 februari, på en 
tisdag klockan 10:30 fick 
vi från F-7 gå på en ver-
nissage som 8-9an hade 
ordnat.  
När man väl kom dit fick 
man salta pinnar och 
dricka som man kunde 
mumsa på medans man 
tittade på bilderna som 
de hade gjort.  
Det fanns bilder som 
skulle bland annat före-
ställa sci-fiction och lite 
mera fantasy, vilket var rätt så häftigt att kolla på! Det var även öppet för allmänheten, 
så det var inte bara personer från skolan där. Även lärare och personal verkade vara 
intresserad av bilderna. 
Musik spelades även i bakgrunden som var gjord av samma person, som eleverna var 
inspirerade ifrån att göra sina bilder. Han heter Simon Stålenhag och kommer ifrån 
Sverige.  
Vi fick även veta att dem hade haft många andra inspirationer före Simon, men de 
hade fått mest inspiration från honom.  
Målningarna kan ses på bildämnets sida: https://kalarnebild.wordpress.com/
Detta var allt för denna gång!  
//Emma och Saga, klass 6 🌷
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Städ- och röjardag för bygden den 25 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 
Kälarnebygdens ek förening att bjuda på mat i form av matlådor, dryck och sallad 
som körs ut till respektive bys samlingslokal. Röjardagen blir den 25 april och Ni 
som vill vara med behöver anmäla Er senast den 21 april till den utsedda byansvari-
ge. Med förhoppning att många vill ställa upp och snygga upp sin by. Michael Löf-
gren, ordf Kälarnebygdens ek förening 

By Kontaktperson Telefonnummer 

Ansjö Tomas Jönsson 073-0386978 

Hällesjö Gullik Nilsson 076-2900262

Sörbygden Jonas Kriström 070-3735564 

Albacken Åke Johansson 070-6462854 

Gastsjö Börje Engdahl 070-3417471 

Västanede Björn-Evert Andersson 072-5102005 

Övsjö Peter Jonsson 070-3663553 

Fugelsta Matilda Karlsson 070-2526742

Kälarne Michael Löfgren 070-6665674

Håsjö Kjell-Erik Sahlin 070-5121542
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Äldre Kälarnebilder

Även om ”Kälarneboken” innehöll många bilder så fick allt inte plats. Här är två som 
inte kom med. Jag hoppas kunna återkomma med flera bilder i kommande nummer av 
KälarneNytt. 

Den första bilden är tagen framför ”Röda skolan” i slutet av 1950-talet. I bakgrunden 
ses Fällströms livsmedelsaffär. Läraren är Anna Halvarsson. Flertalet elever känner 
jag inte igen men nr 3 fr v i främre raden är Pia Westberg. 

Främre raden fr vä, Irene Högbom, Elisabet Karlsson, Pia Westberg, Berit Engdahl, 
Britt-Marie Jonsson, Birgitta Näslin, bakre raden, femte från vä, Sune Eriksson, Leif 
Walter och längst ut till höger Janne Lindgren. Redaktören 🌷  

Ni som känner igen flera kan väl komplettera i facebook gruppen Historiska Kälarne.  
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Kälarne Idrottsklubb fyller 100 år!

Mitt personliga bidrag till hyllningarna är 
en längre artikel om KIK med tyngdpunkt 
på klubbens 40-50 första år som kommer att 
återfinnas i kommande nummer av skriften 
”Idrottsminnen”. Utgivning under april. Ty-
värr går det inte att ordna något ”boksläpp” 
under våren. Förhoppningsvis kan det ske i 
sommar eller i höst. 
Som ett smakprov bifogas två av drygt 40 
bilder. 

Den ena bilden är en idolbild från 1930-ta-
let på Henry Kälarne. Henry är än idag den 
enda idrottare från Jämtland som tagit me-
dalj i sommar -OS, brons på 5 000 i OS i 
Berlin 1936. 

Den andra bilden visar det gamla ålderdomshemmets rivning. Det låg längst upp på 
Norrvägen nästan på samma ställe som det nya ålderdomshemmet, som skymtar till 
höger i bilden. 
Peter Frändén 🌷
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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 3-20 utkommer ca 25/5, manusstopp 15/5.
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

Den andra bilden är från KIK:s 
75-årsjubileum då veteranerna 
Henry och Gunder Hägg provade 
löparbanan på den nya idrotts-
platsen på Ånäset.”Tidtagare” är 
Fridolf Westman, Västanede, 
som i tur och ordning hade de 
två anställda som drängar med 
möjlighet att löpträna på arbets-
tid. Peter Frändén 🌷
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Sista sidan
och på den blir det ett gammalt 
recept från ett häfte om mat i 
kristid som heter ”Sparmat”, 
utgivet 1942. 
Det kan kanske vara något att 
pyssla med när vi inte ska ha så 
mycket kontakt med andra 
människor. Redaktören 🌷

Fruktkaka
4,5 dl vetemjöl
3 tsk bakpulver
3 dl socker
3 dl vatten
50 g fikon och 50 g russin
3 msk apelsinmarmelad eller 
syltade apelsinskal.

Frukten finhackas och kokas 
med vatten i omkring 10 min. 
och få svalna. Mjöl, bakpulver 
och socker blandas väl och till-
sättas tillsammans med de 
finskurna apelsinskalen. Sme-
ten hälles i smord form och 
gräddas i medelgod ugnsvärme 
30-40 min.


