
En tidning för Kälarnebygden årgång 2 nr 5
maj 2006

KälarneNytt finns på vår hemsida: www.kalarne.jamtland.nu.
Nästa nr av KälarneNytt, nr 6, utkommer den 28 juni. Manusstopp 21 juni.
Kontaktperson: 
Christian Sundin, 0696-40 138; chr.sundin@bredband.net

På gång

Stavgång
Ånäset
onsdagar kl 18:30

Trivselbingo
Gastsjön bygdegård
onsdagar kl 18:45

Bingo
Folkets Hus, Albacken
söndagar 17:45 fr 4/6

Sommarcafé
Tossengård
fr 26/6 t o m juli

Gudstjänst
Betelkapellet
tors 25/5 kl 18

Hällesjödagen
lör 27/5

Familjedag 
Ånäset med under-
hållning av Patrik
Zakrisson, målning
för barnen 
lör 27/5 kl 12

Söndagsmässa
Hällesjö kyrka
sön 28/5 kl 11

Konfirmationsmässa
Håsjö nya kyrka
sön 4/6 kl 11

Nationaldagsfirande
Håsjö nya kyrka
Hemvärnets musikkår
Hans Westlund
tis 6/6 kl 18

Dragspelsklubben
Västanede
Entré 50 kr, fika ingår
ons 7/6 kl 19

Taizémässa
fam Grapesjö,
Strandåker
ons 7/6 kl 19

Bakskola
Västanede
lör 10/6 kl 9
sön 11/6 kl 9

Söndagsgudstjänst
Håsjö nya kyrka
Långsele kyrkokör
sön 11/6 kl 11

Veteranmarknad
Ånäset
lör 17/6 kl 10-02

Gunder Häggloppet
Notåvallen, Albacken
lör 17/6

Friluftsgudstjänst
Ödesbölet
sön 18/6 kl 11

Sommarfest
Furuviken, Hällesjö
mån 19/6 kl 13

Midsommarfirande
Tossengård,
Sörbygden
fre 23/6 kl 13

Midsommarguds-
tjänst
Åbrobacken, Hällesjö
lör 24/6 kl 11

Söndagsgudstjänst
Ljungå kapell
Hällesjö-Håsjö kören
sön 25/6 kl 11

Hällesjö Byakamp
se www.hallesjo.se
lör 8/7

Kalendern är en sammanställning av de uppgifter vi fått från resp
arrangör. För närmare information: kontakta arrangören direkt.

Vid nästa sammanträde i Bräcke kommuns Produktionsnämnd kommer
ett antal “inriktningsbeslut” att tas. Bl a kommer man att besluta om
“Service i tätort”. I det förslag som kommunens Utvecklingsavdelning
lagt står det bl a:
"Ju starkare Bräcke tätort blir, desto större blir möjligheterna för fortsatt
boende på landsbygden omkring, förutsatt att kommunikationerna
fungerar."
Utvecklingsavdelningen säger i sitt förslag till inriktingsbeslut bl a att
“Kommunen bör arbeta för att utveckla Bräcke samhälle till en stark
tätort med en mångfald av service, såväl offentlig som kommersiell.”

Inte kan man allvarligt tro att om man stärker Bräcke som tätort kommer
vi i Kälarne och resten av kommunen att utvecklas? För att vår kommun
ska kunna leva vidare måste vi i grunden ha en positiv syn på alla våra
medborgare, på alla delar av kommunen. Vi måste inse att vi är beroende
av varandra. Den gamla idén att satsa det viktigaste krutet på central-
orten är inte riktig idag. Och den håller inte om tjugo år heller. Vi måste
kunna se att det nya idag är det spirande entreprenörskapet och allt som
följer därmed. Vi måste satsa våra gemensamma utvecklingsresurser på
entreprenörskap, på det livslånga lärandet och kulturell mångfald. Inte
"centralortsenfald"!

Varför bara Bräcke?

I nästa nummer av KälarneNytt, som kommer ut den 28 juni,
kommer vi att presentera sevärdheter och aktiviteter i sommar
i Kälarnebygden. Hör av er senast den 21 juni om ni vill att vi
ska skriva om vad vi kan erbjuda våra besökare och
“hemmaturister” i Kälarnebygden.

Besökarnummer



MÅ BRA! SJUNG I KÖR!
Detta är inte bara min och mina
körkamraters uppfattning utan det
är faktiskt vetenskapligt bevisat!
Det har gjorts flera studier i detta
ämne. Den jag först kommer att
tänka på är en undersökning som
gjordes för några år sedan i
Sverige och där man kartlade sven-
skarnas arbete och fritid samt kost-
vanor, dryckesvanor, rökning,
motion m.m. Det enda som föll ut
positivt, allt annat lika, var att kör-
sångare mådde bättre än genom-
snittet.

Förra året gjordes en tysk studie
som undersökte en kammarkör
före och efter repetitionen av
Mozarts Requiem. Man tog blod-
prov på dem! Man fann bl. a. att
körsångarnas immunförsvar fick
en ”kick” efter en timmes sång,
mängden antikroppar som spelar
en viktig roll i försvaret mot infek-
tioner ökade i blodet. När man

intervjuade sångarna visade det sig
också att de allra flesta av dem var
på mycket bättre humör efter sång-
övningen än när de kom dit.

Nu är det förstås inte enbart anti-
kroppar och immunförsvar som
gör att man mår bra när man
sjunger, det tillkommer en social
faktor också. Man gör någonting
tillsammans, är en del i något
större, skapar något vackert. Det
ger en härlig känsla! 

Själv har jag upplevt det många
gånger, man kan vara trött och lite
stressad när man kommer till kör-
övningen men när man går där
ifrån är man glad och upprymd.
Varför inte ta chansen du också!
Nya körsångare är alltid
välkomna!

Susanne Karling
En liten del av 
Hällesjö-Håsjökören

MÅ BRA! SJUNG I KÖR!

Vissteruatt
SPF och Ragunda Hembygdsförening samlade ca 30 fågelskådare i
lördags morse. Vid utflykten till Flarkens våtmarksområde söder om
Hällesjö kunde vi, under Dan Forslunds kunniga ledning, beskåda och
lyssna till ca 40 olika fågelarter. Vi såg bl. a. Sångsvan, Bläsand,
Bofink, Vigg, Knipa, Storskrake, Lövsångare, Korp, Stare,  Bergfink,
Trana, Grönsiska, Sävsparv, Tornfalk,  Tofsvipa, Enkelbeckasin, Stor-
spov, Skogssnäppa, Fisktärna, Ringduva, Tornseglare, Ladusvala o
Hussvala. Göken hördes. Christian Sundin



Vi sitter i köket i stugan vid An-
sjön med en fantastisk utsikt över
sjön genom fönstret i ”kammaren”
och jag  frågar förstås hur han mår.
- Jag har lite problem med ögonen,
och krämpor får man ju räkna med
i min ålder. Och man känner sig
som en stolpe mitt ute på ett kal-
hygge. Ensam. De flesta av mina
gamla vänner är ju borta. Men man
har ju så mycket att minnas. 

Jag föddes i en liten by, som
heter Jädraås i Ockelbo församling
den 23 september 1917. Vi flyttade
hit  när jag var i ettårsåldern. Jag
blev nog hitfraktad i en spånkorg,
tror jag. Som liten bodde jag först
på Mobergsgården i Ansjö, sedan
några år i Vallsjön vid Nybodarna,
och sedan 1930 har jag bott i den-
na kåk. Jag gifte mej 1942 med
Berta, som var från Ansjö, och vi
fick två barn.

En stor händelse i mitt liv
upplevde jag då jag var åtta år -
den första radion i byn! Den hade
införskaffats av ”NygårdsMagnus”
och morfar och jag gick dit och
lyssnade på denna märkvärdighet.

Som ung jobbade jag i skogen
med min pappa och högg timmer

och kolade som vanligt var, men
under finsk-.ryska kriget låg jag,
som många andra, inkallad vid
gränsen i norr. Det var vanligt att
finska barn kom över gränsen och
sålde varor till oss soldater, och jag
har två små ting kvar, som jag be-
traktar som rariteter, nämligen ett
litet märke som tillverkades till
olympiaden 1940 i Helsingfors
samt en näsduk med samtliga del-
tagande nationers flaggor. Denna
olympiad blev ju aldrig av p. g. a.
kriget. Detta krig tog slut 12 mars
1940, och vi åkte till Östersund
den 9 april för vidarebefordran
hem men fick då veta att tyskarna
angripit Norge, så det blev direkt-
färd till Västjämtland i stället. Det
var tungt.

I slutet av 50-talet började jag
inom byggbranschen. Jag har varit
med om ett antal husbyggen i byn,
bl a  ”lärarbostäderna”, och även
lärt mej knuttimra hus. Jag har
alltid gillat trä. Mitt intresse för
snideri och näverslöjd började när
jag bodde i skogskojor och inte
hade något annat att syssla med på
kvällarna.

Det allra största intresset som

ung var dock friidrott. Jag umgicks
och tränade bl.a. med Gunder
Hägg och jag tävlade också en hel
del. År 1939, strax före kriget,
gick jag en tränarkurs i Malmahed,
men då jag förstörde ett knä under
kriget, blev det inget av med vi-
dare friidrottande. Intresset har
dock gått i arv. Mina två barnbarn
har varit mycket framgångsrika i
friidrott och har tävlat  i lands-
laget.

Fänrik Ståls sägner känner de
flesta till. Jag kan väl säga, att det
var den boken, som väckte  mitt
intresse för poesi. Jag fick tag på
boken, när jag låg inkallad uppe
vid finska gränsen och blev så
fascinerad att jag började skriva
dikter själv. Mina första alster
skrev jag på en älgjakt, när det var
lite älg i farten. Jag skrev på smör-
gåspapperet, en träbit som jag kar-
vat loss eller vad jag fick tag på.
Idag är jag modern och skriver på
en dator.  

Erik har berättat  en del om sig
själv och det skulle kunna bli en
hel bok, men en sak till måste ta´s
med.
- Som 14-åring var jag första gång-
en med pappa i skogen. 30 år sena-
re återkommer jag till exakt sam-
ma plats, där jag då ska sitta på ett
älgpass. Av mina tankar blev det
följande dikt:

Plötsligt sitter jag och drömmer
drömmer mig tillbaks i åren
Då bedrevs här andra jakter
dagligt bröd för skogsmanskåren

Skavskoknulen med dess skogar
ramas om som av ett skimmer
här så högg de, svor och körde
svettades och slet med timmer

Många av de kända namnen
har nu strukits bort ur tiden
vid de kojor där de bodde
råder stillheten och friden

Men bland rallarros och vide
rester av en spiselhäll
där en brasa spridit värme
uti bister vinterkväll

När jag vaknat ur min drömvärld
har en jaktdag åter flytt
minnen från de gångna åren
snabbt till nuet blir förbytt

Skymningen sig sakta sänker
in mot Skavskomyrens vikar
men i väster än det blänker
utav solens sista flikar

snart så råder lugn och stillhet
nu har hundars ilskna skall
rullat bort ikapp med ekot 
av ett skott som small

Elisabeth Barchéus Näslund

Erik Karlsson, Ansjö
levnadskonstnär, diktare, historieberättare, 

snickare och f d friidrottare



Sommarfest på Furuviken i Hällesjö
Måndagen den 19 juni kl 13

13:15 Hur vill vi ha vår äldreomsorg?
Robert Uitto o Tomas Andersson från Landstinget
talar och svarar på frågor

Underhållning av Zitronilerna o Kam-Nisse
Loppis Pilkastning Tipsrunda Kaffe m bröd

Kolbullar Varm korv Lotterier
Entré: 20 kr
Även icke medlemmar hälsas välkomna
Östra Jämtlands hjärt- o lungsjukas förening

Sommarstängt  på  
Hälsocentralen  i  Kälarne

17/7—13/8
Under sommarstängningen kommer det att finnas en
distriktssköterska tillgänglig  i Kälarne på  tfn 166 60 

För akuta sjukdomsfall finns läkare i Bräcke som bokas via dsk Kälarne

Kontrollera att du har recept  och hjälpmedel som 
räcker hela sommaren, annars kontakta oss innan 3/7

Sommarhälsningar från
personalen på Hälsocentralen

Sommarkul på Ånäset!
för födda 94 - 99

19 - 22 juni  kl 10 - 13
fika ingår, ingen anmälan

Fotbollsskola på Ånäset

Björnlogen Storåsen
Dans

1/7 Mickey´s 3+1, Älgchansen
Mat o Öl

22/7 Storåsnatta
19 Mat öl underhållning

i tältet “Backlund - Glad”
Dans, ETAGE 21-02, 3+1

Dragning Älgchansen kl 24
Storåsens Byalag hyr ut

Logen för firmafester, födelsedagskalas m m
Möbler, porslin, bestick finns

Vi hyr även ut ett stort tält, 10x6 m, som du kan sätta upp var som helst.
Välkommen med förfrågningar

Birger, 610 14

för födda 94 - 99,  3 - 7 juli  kl 10 - 14
Anmälan, i mån av plats, till Eva Kvist. Kostnad 250 kr. Mellanmål

serveras. Ta med fotbollsskor, benskydd och lämpliga kläder
beroende på väder.

Välkomna hälsar Kälarne IK  

Ansjö Fiskevårdsområde
Årsmöte onsdag 31 maj kl 19

i Ansjö Bygdegård
Fika!

Välkomna
Styrelsen
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