
En tidning för Kälarnebygden årgång 5 nr 4
maj 2009

Kostnaderna för papper och tryckning av detta nummer
sponsras av Vallaloppan

Vallaloppan
Håsjö, 0696-510 65
Alla dagar kl 10-18

Fotboll
KIK - Lillhärdal
Stuguns IP
lör 9/5 kl 14

Arbetsdag
Västanede Byförening
lör 16/5 fr kl 10

Bönsöndagen
Konfirmationsmässa
Håsjö nya kyrka
sön 17/5 kl 11

Teater
Skogen
Gastsjöns Bygdegård
sön 17/5 kl 18

Fotboll
KIK - Stugun
tis 19/5 kl 19

Gökotta
Vid Håsjö gamla kyrka
Medtag eget fika
tors 21/5 kl 9

Söndagsmässa
Hällesjö kyrka
sön 24/5 kl 18

Pingstdagen
Betelkapellet
sön 31/5 kl 11

Nationaldagsfirande
Hällesjö kyrka
lör 6/6 kl 18

Invigning
Badhusparken, Väster-
Övsjö
lör 20/6 kl 14

Konstutställning
Vernissage Bygdegården
Väster-Övsjö
mån 13/7 kl 18

Konstcafé
Bygdegården
Väster-Övsjö
14/7 - 19/7 kl 15-20
Musikcafé
Bygdegården
Väster-Övsjö
ons 15/7 kl 19

Bio
Änglar och demoner (7
år)
sön 14/6 kl 18:30 

Bio
Natt på museet 2 (7 år)
sön 28/6 kl 18:30

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

KälarneNytt kan Du också läsa på

www.kalarnenytt.se
Nästa nr av KälarneNytt, nr 5, utkommer den 10 juni.

Manusstopp: 3 juni.

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

Leaderinformation
den 26 Maj kl 19:00 på Hemgården!

Företagare, föreningar och idrottsklubbar
inbjudes härmed till informationsmöte och

samråd hur vi tillsammans kan gå vidare för
att starta sk Leaderprojekt för att

utveckla Kälarnebygden!

Kälarnebygdens ek förening har en ide om att anställa en
projektledare som hjälper företag, föreningar mm att

utforma projekten med ansökan, projektplan och ekonomisk
kalkyl.

Björn Nordling som är anställd verksamhetsledare för Leader
Mittland kommer och informerar samt ger råd om hur vi kan

gå  vidare.

Leaderprojekt är en unik chans att tillsammans göra
Kälarnebygden mera attraktiv att bo och verka i, dessa

projekt är till största delen finansierade av EU, kommun och
statliga myndigheter, resterande bidrag är egenfinansiering

(en tredjedel).

Styrelsen för Kälarnebygdens ek förening

Stuga/fritidshus i Kälarne med omnejd köpes!
F.d. Kälarnebo med familj önskar köpa stuga/fritidshus i Kälarne

med omnejd. 
Gärna enskilt läge och närhet till fiskevatten.

El och vatten/avlopp inget krav
Evelina & Magnus 

0690-129 90, 070-638 99 08



Ljuvliga toner till mitt öra når! Tjytjala Hot five och uppträtt till-
sammans med andra körer. Speciellt var
framträdandet i samband med visningen
av ”Såsom i himlen”, filmen som har
körsång som ett tema. Kören har även
med-verkat på en CD med Johan
Andersson. 
Jag frågar  Py varför hon har börjat i
kören. Det visar sig att det är Susanne
som har lockat med sig sin AT-läkare. En
bra förstärkning då Py kommer att finnas
i Kälarne t o m september. 
- Susanne, du har ju utifrån din pro-
fession tidigare skrivit i KälarneNytt
om körsångens positiva betydelse för
hälsan.
Ja så är det! Själv kan jag vara seg och
trött men blir genast jättepigg när jag
kommer hit. Till detta nickar Marta och
Vivianne instämmande. 
När jag återvände till bygden sökte jag
mig till kören. Det blev ett sätt att kom-
ma in i gemenskapen, berättar Vivianne. 
Stig är den körmedlem som jag tror har

den längsta resvägen till övningarna.
- Är det värt att åka så långt en gång

i veckan?
Det är det ! Det är jätteroligt och positivt.
Det är bra att få skratta tillsammans.
Maria fyller på: I en kör är alla lika vär-
defulla, det är som att andas tillsam-
mans. 
Arne vill tacka sin körledare.
Vi har fått en dirigent som är tydlig och
klar och vet vad han vill. Jag är glad att
han vill åka hit från Revsund varje
vecka. 
Hela kören välkomnar fler medlemmar.
Skribenten kan lova att ni får det trev-
ligt!  Det bör betonas att Du som kör-
medlem inte är uppbunden varje helg!
Innan jag går är kören samlad och fram-
för ”Vintern rasat”. Jag kan konstatera
att det låter mäktigt om denna till antalet
lilla kör. Tack för sången och Lycka till!

Gunhild Björk

KälarneNytts utsända har besökt den
lilla kören med de stora röstresurserna.
Hällesjö-Håsjö kyrkokör har fått en ny
ledare och med detta en nystart. Nyfiken
på kören och eventuella förändringar
besöker jag den en tisdagkväll, övnings-
kväll, i Församlingshemmet i Västanede.
Sista tisdagen i månaden är kören i Häl-
lesjö
Jag möts av sång inifrån salen, det visar
sig vara damerna som övar på sina stäm-
mor. Ovan ifrån hör jag mörka herr-
stämmor. I pausen samtalar jag med
körmedlemmar. Marianne Larsson be-
rättar att hon sjungit i kyrkokör sedan
1947. Ikväll är en ny medlem, Py, med
för första gången.
Jag får också ställa frågor till dirigenten.
- John Strandin, du är den nye körled-
aren, hur känns det?
Allt är positivt och jag har blivit väl mot-
tagen. Det är högt i tak och jag tycker att
det är viktigt att ha roligt.
- Vill Du berätta om Din bakgrund?
Ursprungligen kommer jag från Nynäs-
hamn. Min musikutbildning startade
med en 2-årig utbildning vid Geijer-
skolan i Värmland. Därefter en kyrko-
kantorsutbildning vid Sköndalsinstitutet.
Därefter blev jag antagen till musik-
lärarutbildning som särskilt var riktad
mot klassundervisning i skolan. Paral-
lellt läste jag in musikvetenskap 30
poäng. Ja, och så fick jag min första
kantorstjänst i Strömsund.
- Det var en gedigen utbildning. Mås-
te tagit sex-sju år? Hur hamnade du i
Östjämtland?
Ja, musikutbildningen tog 7 år. Till

Bräcke kom jag när jag blev rektor för
musikskolan (69-98). Då skulle jag ad-
ministrera så jag läste in en fil kand i
företagsekonomi och 40 poäng i juridik.
- Jag förstår att Du känner till vår
kommundel se´n tidigare?
Ja, jag har haft program/församlingsaft-
nar tillsammans med Lars och så har jag
vikarierat för Astrid vid hennes ledighet. 
- Blir det några förändringar i reper-
toaren?
Det har funnits önskemål om lite lättare
musik. Vi har diskuterat att sjunga gos-
pel.
Jag kan också säga att jag tycker att det
finns en bra balans i kören. Dessutom är
det viktigt med nyanser, musikens inner-
sta språk. Detta är kören bra på! 
- Är ni bokade för några framträdan-
den?
Den 17 maj deltar kören vid konfir-
mationsgudtjänsten. Den 24 maj med-
verkar vi vid söndagsmässan i Ström-
sund. Det blir lite speciellt för mig. Jag
hade min första tjänst där och en tidigare
elev till mig ska tjänstgöra som kantor
vid mässan. 
Så vänder jag mig till körmedlemmarna.
Karin är en som tycker att det är så roligt
i kören och med sången. Vi får inte
glömma att kören inte enbart är i kyrkan
utan även bedriver utåtriktad verk-
samhet. Exempel på detta är framträdan-
den på sista april. Kören ställer gärna
upp på invigningar, möten o dyl, mot
visst gage förstås, säger Karin med ett
leende.
Medlemmarna berättar att kören har
deltagit i ett musikcafé tillsammans med

Vill du hyra en stuga i Hällesjö i sommar?
I Åsen finns 2 stugor att hyra:

1. Rymlig med 6 st bäddar. 
Kyl, TV, dusch, wc. 
Sänglinne och handdukar
medtages. 
Pris: 2000 kr/vecka 
Ring Rolf Lundberg: 0696-420 55

2.Totalt 4 bäddar, dubbelsäng i
sovrum och allrum med bäddsoffa.
Kyl, dusch, wc, TV.  Litet kök, se-
parat matplats. Sänglinne och
handdukar medtages.
Pris: 2000 kr/vecka
Ring Vivi-Anne och Lennart
Modin: 0696-42072

Fler upplysningar hittar du på www.hallesjo.se

Har Du en omålad brädlada som Du vill bli av med ? 
Ring i så fall Kjell, 683336



Medlemsinfo Kälarnebygdens ekonomiska förening:
Medlemsavgifter 2009:

Enskild Förening Företag
Insats 50 100 500
Årlig medlemsavgift 50 100 200

Bankgiro, 5404-9606, eller direkt till kassören, 

Elisabeth Barkéus Näslund

Föreningsnytt
Västanede Byförening
Vid årsmötet, med underhållning av

Tjytjala Hot Five och efterföljande

middag, valdes följande styrelse:

Ordf: Susanne Karling

Sekr: Gun Svedevall Andersson

Kassör: Margareth Weman

Övriga ledamöter: Gullik Sundin och

Ralf Hundertmark

Nöjeskommitté, tillika suppleanter:

Karin Göransson och Ulla Johansson.

Kassören valdes t v då hon planerar att

flytta från orten. Är du intresserad av att

vara kassör i föreningen? Kontakta då

någon i styrelsen! 

Vet ni om att KIK vill rusta upp
läktaren på Ånäset?
Vill du hjälpa till?

Sätt in ett bidrag på bankgiro: 486-6653.
Ange "sponsring"

Arbetsdag på Byföreningen
lördag den 16 maj fr kl 10

Byföreningen bjuder på mat efter välförrättat värv

Västanede Byförening

Henrik Barchaeus, född i Strandåker 25
juli 1917, numera boende på Tallgläntan,
har hela livet haft en ganska speciell
hobby. Han har nämligen  byggt en an-
senlig mängd fioler.
- När började du med detta och vem
lärde dej denna konst?
Det fanns en man i Ältnäs, som hette
Karlin, som ägde en fiol som Eugene
Hultin hade gjort. Det var ingen som
kunde spela på den utan det bara lät och
vi hittade på takten. Jag blev då sugen på
att lära mej spela och ville förstås gärna
ha en egen fiol. En sådan kostade c:a 35
kr och jag bad mamma att jag skulle få
en, men det var ju inte att tänka på. Jag
ritade då av en modell från Åhlén &
Holmskatalogen och gjorde mej en fiol
av en grankabbe. Gjorde även en stråke.
Fiolen har jag kvar. Minns dock inte hur
den lät, vilket kanske är lika bra.
Vi bodde då i Strandåkerbodarna och
mina småsyskon småhånade mej när jag
stod och spelade:”tjohittan, tjohittan…”.
- Du är alltså ”självlärd”?
Ja, det kan man ju säga. Jag började i
skogen när jag var 12 år och tjänade
pengar själv som jag köpte min första
”riktiga” fiol för. Jag fick även tag på en
ritning så att jag kunde se lite hur man
skulle göra när man ville bygga en.
- Vad använder man för träslag?
Det ska av tradition vara senvuxen gran
till locket. Jag säger ”av tradition” för
Stradivarius (som väl alla känner till)
använde det. Till botten och sargen ska
det vara lönn, som kan bli väldigt flam-
mig och fin. Locket ska vibrera, när man
spelar, men ej botten.

-Hyvlar man till fasonen på fiolen
eller hur gör man?
Nej, nej. Jag har ett specialverktyg som
jag liksom försiktigt karvar bort tunna
trästrimlor med, tills jag fått fram faso-
nen som jag vill ha den.
Ljudet beror på virket, och det vet man
ju inte hur det låter förrän fiolen är klar
egentligen. Det kan vara lite knepigt att
få till den s.k. ljudpinnen perfekt. Den
sitter inuti fiolen.
- Hur lång tid tar det att bygga en
fiol?
Det tar c:a 200 tim tills den är helt klar
med stråkar och allt.
- Hur många har du byggt?
Jag har byggt 24 stycken tror jag, men
har inte kvar alla. Jag har slagit sönder
flera stycken som jag inte blev nöjd med.
Men jag har en här, som jag byggde
1988, den jag är väldigt nöjd med.
Modellen heter Stradivarius 1712.
- Vad har du gjort av alla?
Jag har skänkt bort en del och sålt en del.
Mina fioler är nog spridda över hela
Sverige. 
- Du har ju byggt nyckelharpor ock-
så?
Ja, jag har byggt fyra sådana med hjälp
av ritningar och material från en special-
affär i Småland.
Det är bara synd, att jag inte kan spela
längre, då mina händer och fingrar är för
stela.
Jag kan faktiskt fortfarande spela drag-
spel, så jag får väl ägna mej åt det då och
då. Jag har dock aldrig byggt något
dragspel!

Elisabeth Barchéus Näslund

En Fiolbyggare

Tjejer och killar! Fotbollsträningen har startat!
99-00 Thomas Lövstedt, 400 23; 96-98 Jonny Störvold, 40711
Efteranmälan till Fotbollsskolan v 26: Lotten Sandelin, 510 15

För mer information, Michael 070-6665674 eller Karin 070-6402830.



Klass nios insamlingar och försäljningar

börjar lida mot sitt slut och nu är det ba-

ra några dagar kvar till Äventyret. 

Alltså blir avresedagen 23 maj kl 05.00

från buss-slingan vid Kälarne skola.

Som ni läst i tidigare KälarneNytt blir

resan genom Europa. Länder som besöks

och utforskas är Tyskland, Tjeckien,

Polen, Slovenien och Italien, men vidare

information om vad som utforskas sparar

vi till vår artikel om resan efter hem-

komsten.

Vi vill passa på att gratulera vinnarna i

vårt Lapptäckslotteri där det såldes 300

lotter. 

Vinnare av Presentkortet på Grannäsets

Sommarcafé blev Robert Johansson,

Kälarne och ny stolt innehavare av det

vackra blå lapptäcket blev Berit
Backlund, Håsjö. Tack även till de som

skänkt vinsterna: Britt-Inger Sundin och

Eva Sandgren- Forslund. 

När vi ändå håller på att tacka så hoppas

vi att alla som kom på våra Småstjärnor

hade det roligt och artisterna som ställde

upp tackar vi för en fin kväll. Tack alla

som köpt lotter, fika och biljetter och

självklart tackar vi juryn i årets Små-

stjärnor för en rättvis överläggning och

ett bra jobb.

Vi uppskattar er generositet!

Vänligen

Klass Nio, Kälarne skola, (-93)

KlassNioNytt

Har du kommit ihåg att betala medlemsavgiften
till Kälarnebygdens ek förening?

En fulltalig publik fick den 2 maj se
amatörgruppen Vaduvill framföra ”Fyra
systrar och en flygel. Skådespelarna ge-
staltade väl sina karaktärer, tre systrar. I
pjäsen fick vi  se syskonrivalitet, gam-
malt groll komma upp till ytan, försvun-
na pengar, en försvunnen mor  och hur
upprörande hemligheter såg dagens ljus.
Ovanstående beståndsdelar var  betydel-
sefulla för denna fars. Slutet och den
okända kvinnan som dök upp lämnade
mycket att fundera över.
Skådespelarna, som tillsammans har haft

en studiecirkel, är Runa Westman, Karin
Kvist, Elisabeth Landerberg och Inger
Landerberg. Det är otroligt vilka för-
mågor som finns i vår närhet. Tack för
att ni ville roa oss!
Publiken var mycket förtjust och efter
stående ovationer avtackades skådespel-
arna av Bertil från ABF. 
I en artikel i ÖP talades det om en turné
i kommunen.  Missa i så fall inte den
chansen att se föreställningen!

Gunhild Björk

Framgångrika amatörer i fullödig fars


