
En tidning för Kälarnebygden årgång 3 nr 1
jan 2007

Föreningsstämma

På gång

Bad
måndagar kl 18-20
Gymnastik
måndagar kl 18.30
Linedance
Storstugan Tallgläntan
tisdagar kl 18.30
Öppet kyrkis
Västanede förs hem
onsdagar kl 9.30-
12.30
Jazz&Blues
Näldens storband
Hällesjö Folkets hus
fre 26/1 kl 19
Söndagsudstjänst
Västanede förs hem
sön 28/1 kl 11
Söndagsgudstjänst
Västanede förs hem
sön 28/1 kl 11
Bio
Happy Feet (sv tal, 7 år)
sön 28/1 kl 15.00
Bio
Eragon(11 år)
sön 28/1 kl 18.30

Ljusmässa
Medborgarkontoret
sön 4/2 kl 18
Bio
Borat(BT)
sön 4/2 kl 18.30
Offentligt möte
Östjemten
tors 8/2 kl 19
Musikmässa
tema: Evert Taube
Hällesjö förs hem
sön 11/2 kl 11
Jazz&Blues
Swing Hammond
Östjemten
tor 15/2 kl 19
Gudstjänst
sammanlyst till
Ragunda kyrka
Mottagande av
kyrkoherde
sön 18/2 kl 11
Skotersafari,
-årsmöte
Slalombacken
lör 24/2
Kvällsgudstjänst
Karin Kvist, Ede
sön 25/2 kl 18

Grottmannen
Hällesjö Folkets Hus
tis 27/2 kl 19
Jazz&Blues
Rickard Sandström
Östjemten
tor 1/3 kl 19
Söndagsgudstjänst
Hällesjö förs hem
sön 4/3 kl 11
Jazz&Blues
Lill-Babs
Östjemten
lör 10/3 kl 19.30
Gudstjänst
tema: ledarskap
Medarr KIK
sön 11/3 kl 18
Söndagsgudstjänst
Hällesjö kyrka
sön 18/3 kl 11
Dansbandsmässa
Männsikan och
skapelsen
Hällesjö-Håsjö kören
Håsjö nya kyrka
sön 25/3 kl 18

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

KälarneNytt finns på vår hemsida: www.kalarne.jamtland.nu.
Nästa nr av KälarneNytt, nr 2, utkommer den 21 feb. Manusstopp: 14 feb

Kontaktperson: Christian Sundin, 0696-40 138; chr.sundin@bredband.net

torsdag 8 feb kl 19 på Östjemten
Se bifogat informationsblad!

Banverkets kontor i Gävle uppger att man avser att riva Järnvägsstation-
en i Kälarne under 2007. Hyresgästerna är uppsagda till avflyttning

kommande sommar. 
En möjlig väg att rädda huset är att någon köper det!? 

Vem vill köpa ett stationshus?
Redaktören förmedlar gärna kontakt med Banverket

Järnvägsstationen rrivs!

Absolut
Sista chansen

att prova och beställa klubbens nya träningsoverall!

Slalomstugan sön 28 jan kl 14-17
PS! En liten overall, stl 116 finns hemma. DS!



Varför ska man spela Bridge?

Varför ska man gå på Jazzz&Blues?

given. Man kan spela trumfspel i alla
fyra färgerna eller sang, då ingen
trumffärg finns. Det är poängen du fått
på handen du bjuder efter. Poängen får
du på knekt, dam, kung och ess. Är du
utan kort i en färg får du räkna extra
poäng. Det ligger alltid en öppen hand på
bordet när man spelar. Det par som
vinner budgivningen får också lägga ner

ena handen på bordet, och det är
medspelaren till den nedlagda handen
som bestämmer vilka kort som tas från
bordet. Om ni är nyfikna hur man
spelar, så är ni välkomna ner till oss på
söndagkvällar i källaren på hotellet och
se hur det går till. Vi startar även en
bridgekurs nu den 31/1, och vill ni kan ni
anmäla er till mig på telefon 400 77.

Frågan går till Kristina Lundin och Marie Wiksten som leder Måndagsgympan i
gymnastiksalen vid skola i Kälarne:
- för att ha roligt en stund
- för att svettas
- för bastu efteråt
- för att det alltid är ljust, torrt och halkfritt jämfört med ute på vintern i alla fall!
- för att det är träning för hela kroppen
- för att det är bra musik 
- för att alla kan anpassa det till sin nivå, om inte annat med våran hjälp
- för det sociala umgänget
- för att det är bra avslappning, stretch och tänj på slutet som vi alla behöver 
- för att det är bra ledare ( får vi höra i alla fall av vår gympagrupp)
- för att komma ut och röra sig på ett annat sätt
- för att sova gott
- för att använda knoppen till något annat än tv, data och tidningar varje kväll
- för att man mår så gott efter ett gympapass
Och det bästa och största är väl att förebygga sjukdomar, tappa vikt, få
muskler och kondition.

Varför ska man.....
Det finns ett rikt utbud av fritidsaktiviteter i bygden och KälarneNytt har frågat några
engagerade. 

Varför ska man gå på gympa?

Frågan går till Mia Andersson i Kälarne
Bridgeklubb.

Oj, jag kan komma på tusen anled-
ningar till att börja spela bridge. Det
spelar ingen roll hur skicklig spelare du
blir, så kan du alltid lära dig något nytt.
När du väl lärt dig spelet kan du spela
var du än kommer i världen, för
standardbudgivningen är densamma.
Ingen giv är den andra lik. Varje gång du
tar upp dina 13 nya kort ställs du inför
nya problem och funderingar. Man spe-
lar i par och möter andra par, men man

kan också spela inviduellt. En fördel är
att ha lite kortminne, för man måste hålla
reda på vilka kort som gått. Det är något
man lär sig med tiden. Kan man bridge,
så är det det kortspelet man vill spela när
leken kommer fram. 

Det är svårt att förklara bridge för en
som inte vet, men jag ska försöka
förklara hur spelet går till. Själva spelet
är att likna vid fyrmanswhist, där du
också spelar trumfspel eller sang. Det är
budgivningen som avgör vilket par och
vilket spel som ska spelas på just den

Frågan går till Inger Landerberg:
- för att få uppleva högklassisk levande musik alldeles runt hörnet
- för att träffa kända och okända trevliga människor
- för att man blir så pigg och glad

Boka in 24 febr för
Skotersafari och Årsmöte

Se kommande annonsering
Kälarne Skoterklubb

Lill-Babs
kommer till Kälarne 

Hotell Östjemten 
lördag den 10 mars kl 19.30

Biljetter:Endast förköp! Hotell Östjemten, tel 405 00
Hon kompas av Thomas Jutterström - piano, 

Lars Ericsson - bas och
Tomas Nyqvist - trummor

Kälarne Jazz- och bluesklubb



Hällesjö-Håsjö kyrkokör med 20
korister har inför drygt 140-talet
kyrkobesökare framfört sin sedvanliga
julkonsert i Håsjö nya kyrka. Kören bjöd
på varm glögg och pepparkakor vid
ankomsten till kyrkan. Konserten
började med att kantorn, Astrid
Blomqvist, på läktarorgeln spelade svåra
och vackra Vart ska ni gå, glada herdar
av C Balabastre. Därefter sjöng kören
från läktaren Dotter Sion av Händel,
Hosianna av Vogler och mäktiga Advent
av Otto Olsson. Kören och församlingen
sjöng sedan psalmen 108: Gå Sion din
konung att möta. Under psalmsången
tågade kören, stämmovis, fram till koret
på två led, som disciplinerat delade sig
vid de främsta bänkarna. Kyrkvärden
Karin Kvist läste I begynnelsen fanns
ordet (Joh 1:1-14). Kören sjöng
välkända Jul, jul, strålande jul och en
polsk julsång, Född är Jesus Kristus,
med en refräng som i noterna angav
Maestoso som betyder majestätiskt och
det utnyttjade kören i refrängen: Gloria,
gloria, gloria in excelsis Deo. Så var det
dags för solisten Per Sundin och kören
att framföra Den heliga staden där
Stephen Adams gjort musiken. Efter den
släppte församlingen loss med kvällens
första applådåska. Här följde psalm 645,
Giv mig ej glans. Karin Kvist läste
Julevangeliet. Dags för psalm 114, Stilla
natt, heliga natt, en av julens vackraste
psalmer som går hem i alla åldrar. Kören
framförde två polska julsånger: den
rytmiska Änglar i natten, som beskriver

hur änglarna i natten försökte övertyga
såväl herdarna på ängen som människor
i alla länder att Gud har kommit till Er
frälsning och han är en av oss. Så följde
körens mjuka tolkning av polska Lyssna,
min kära där sopranerna började med
versen och i refrängen tillkom hela kören
nästan viskande: Vila barn. Vita vingar,
lilla barn, mjukt omkring dig svingar.
Solisten Per Sundin, sopranen Ulrika
Dahlberg och alten Ingela Eriksson
övertygade oss med klara röster att Julen
är här. Då gick applådåskorna igen.
Psalm 421, När vintermörkret kring oss
stå, följdes av Evangelium, predikan,
Fader Vår, Välsignelsen och psalm 39,
Jesus från Nasaret går här fram.
Körledaren och kantorn Astrid
Blomqvist begärde ordet och fick det.
Det finns inom körsång vissa
utmärkelser som korister kan bli
tilldelade när de ”körat” ett visst antal år.
Nu gällde det 5- och 10-årsnålar som
Astrid fäste på några sångares kavajslag
och tackade för år som gått och
förväntade att de belönade nu strävar
fram mot nästa belöning. Så var turen
kommen till Susanne Karling och Karin
Göransson som växelläste en epilog om
den gångna terminen. Astrid fick ett
TACK, en blomma och kören sjöng sin
SÅNGARHYLLNING till en glad
Astrid. Programmet i kyrkan avslutade
kvällen med en kraftig applåd.

Arne Karlin

Julkonserten i kyrkan
Den 1 jan stängdes Medborgarkontoret

i Kälarne efter beslut av Kommunstyrel-
sen i Bräcke.

Därmed finns inte längre i Kälarne
tillgång till Medborgarterminalen som
gav oss möjlighet att, via Internet, nå
- Arbetsförmedlingen
- Försäkringskassan
- Centrala studiestödsnämnden
- Skatteverket
- Konsumentverket (Råd&Rön)

Medborgarkontoret har också skött
den interna och externa posthanteringen
för kommunens enheter i Kälarne.

Terminalen gav oss också möjlighet att
hämta hem deklarationsblanketter och
deklarera samt lämna våra färdiga
deklarationer.

Via Medborgarkontoret har man också
kunnat lämna sina deklarationer, få
turistinformation, information om lediga
lägenheter hos Bräcke Teknik samt
personlig hjälp med olika frågor och
problem med anknytning till kommun
och myndigheter.

Medborgarkontoret har drivits på
entreprenad av föreningen Kälarne
Folkets Hus. 

Folkets Hus-föreningen kommer i
fortsättningen att hyra ett kontor samt

sessionssalen och en källarlokal i f d
Medborgarkontoret.

Medborgarkontoret i Kälarne startade
som ett 3-årigt projekt 1997 i samband
med att kommundelsnämnderna i Bräcke
kommun lades ned. Projektet var ett
samarbete mellan flera myndigheter. På
Medborgarkontoret fanns från starten
tillgång till 
- Försäkringskassa (1 dag/vecka)
- Arbetsförmedling (1 dag/vecka)
- Polis (1 dag/varannan vecka)
- Kommunal information (politiker 

på plats 1 dag/vecka)
Projektet drevs gemensamt av Bräcke

kommun, medverkande myndigheter
samt Länsstyrelsen.  Efter tre åt drog sig
medverkande myndigheter ur projektet
och kontaktpersonerna ersattes med en
Medborgarterminal.

Den 1 juli 1999 fick Kälarne Folkets
Hus uppdraget att driva Medborgar-
kontoret vidare. 

Förutom driften av Medborgarkonto-
ret, som nu upphört, utför Kälarne Fol-
kets Hus-förening tjänster åt Hällesjö-
Håsjö församling, tillhandahåller lokal
för undomsverksamhet samt kommer att
svara för uthyrning av sessionssalen.

Christian Sundin

Medborgarkontoret Stängt

Hjälp!
Vi behöver skrivare, vikare och utdelare!

Produktion och distribution av KälarneNytt är möjlig tack vare att många bidrar
med ideellt arbete. Vlli du hjälpa till? Just nu saknar vi utdelare i Kälarne. En
lämplig uppgift att kombinera med motionspromenaden. Du kan ta hand om så
stort eller litet distrikt som du vill! Hör av dig till 
chr.sundin@bredband.net eller 401 38!



KAMPANJ!
Vi bjuder på monteringen av dina fönster

Beställ åtta eller
fler fönster/

dörrar före 15/2
2007 för leve-
rans under vå-
ren så bjuder vi
på montaget av

fönstren/
dörrarna.

Erbjudandet gäller per
hus. Lister och tillhör-
ande listningsarbete
tillkommer.

Ring för kostnadsfritt hembesök:
Curt Forslund 063-77 87 70 eller 070-312 50 68.

Så har ännu en jul passerat. Det var en
grön jul. Enligt dem som var med och
som har sitt minne i behåll var det den
första gröna julen på 73 år. Det måste ha
glatt alla ekologiskt frälsta. För dem ska
ju allt vara grönt. Förra gången det begav
sig var 1933, ett år som förebådade
ofärdstider i Europa. Vi får hoppas att
det denna gång inte är ett omen om
dåliga tider. 

Som vanligt avhölls julotta på
juldagen. I år var det Västanedebornas
tur att gå upp före tuppen. Många var det
som hade samlats i kyrkan för att få
lyssna till julens sånger och få vara med
och sjunga själva och kanske också för

att få höra några kloka ord. 
Några sällsynta gäster kunde skönjas i

kyrkan. På bilden ses Evert Andersson
med familj. (Han hette tidigare Björn-
Evert Andersson, men björnen har
fastnat på vardagsrumsgolvet). Förra
gången han besökte kyrkan var för 28 år
sedan, då han skulle hämta sin harhund
som hade förirrat sig in bakom
sakristian. 

Efter gudstjänsten höll herrklubben
med kaffe, bulle och sju sorters kakor i
församlingshemmet och kören underhöll
med ytterligare en sång. 

I sanning en julotta att minnas!
EÅ

JULOTTA II VVÄSTANEDE 22006

Lars T Johansson som
”Grottmannen”

Standup-komik på högsta nivå.
Den amerikanske ståuppartisten skrev

succépjäsen Grottmannen 1991. Den var
Broadways mest framgångsrika
monolog någonsin med sina 700 före-
ställningar. Sedan har den uppförts i ett
stort antal länder världen över. I Sverige
har Brasse Brännström och Lars T

Johansson turnerat med pjäsen.
OCH nu är vi glada att få välkomna

Lars T Johansson till Hällesjö Folkets
Hus tisdag den 27 feb med denna
succémonolog. Föreställningens längd är
2 tim inkl paus och börjar kl 19.00.
Pris 200 kr, fika ingår.
Förköp på ICA Hörnan, tel 406 55.
Varmt välkomna!

Stå-upp i Hällesjö!
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