
En tidning för Kälarnebygden årgång 6 nr 1
jan 2010

Kostnaderna för papper och tryckning av detta nummer
sponsras av Anna-Karin och Kjell Dahlqvist, Håsjö.

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

Bad
ungdom, familj
mån 17:30-19:30
motion
mån 19:30-21

Gymnastik
Gymnastiksalen
mån kl 18:30

Komigång-gympa
Gymnastiksalen
tors kl 18:30 fr 4/2

Bio
Avatar (11 år)
sön 31/1 kl 18:30

Kälarne Jazz&Blues
Nina Ramsby m Ludvig
Berghe trio
Östjemten
ons 3/2 kl 19

Bio
Alvin & gänget 2 (BT)
sön 7/2 kl 15 o 18:30 

Alla hjärtans dag
Underhållning
Ansjö Bygdegård
sön 14/2 kl 18

Bio
Sherlock Holmes (11 år)
sön 21/2 kl 18:30

Kälarne Jazz&Blues
Hanna Elmqvist m
Björn Jansson quartet
tors 25/2 kl 19

Årsmöte
Ansjö Bygdegårdsför
Hos Astrid Nyhlén
fre 26/2 kl 13

Matdag
Tossengård
lör 27/2 kl 15

Bio
Farsan (BT)
sön 14/3 kl 18:30

Projektledare
sökes!

Kälarnebygdens kooperativa förening söker en pro-
jektledare på deltid.
Arbetsuppgift: Att under ett år arbeta 8 timmar i
veckan med utveckling av Kälarnebygden. Arbetet går
ut på att få olika föreningar och företag att samver-
ka kring olika projektidéer från idé och framåt.
Dessa projektidéer skall sedan resultera i leaderpro-
jekt som utvecklar och förbättrar vår bygd. För mer
information kontakta föreningens ordf. 
Michael Löfgren, 070-666 56 74, 0696-40301 (kväll)
Ansökningshandlingar emotses senast den 28 febru-
ari och skall skickas till
Michael Löfgren, Skogsv 1, 840 64 Kälarne.

KälarneNytt kan Du också läsa på 
www.kalarnenytt.se

Nästa nr av KälarneNytt, nr 2, utkommer den 24 feb.
Manusstopp: 17 feb.

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

Medlemsinfo Kälarnebygdens kooperativa förening:
Medlemsavgifter 2010:

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

Bankgiro, 5404-9606, eller direkt till kassören, Elisabeth Barkéus Näslund

Stort tack till alla som annonserat i JulKIKaren 2009!
Har vi missat någon/något företag hör av er till

www.kalarneik.com
Hälsningar från KIK Sponsorgrupp

Vissteruatt...
Sjukstugan i Kälarne öppnade sin läkarmottagning i jan 1960, alltså för 50 år
sedan. Den första dagen behandlades 25 patienter av dr Gunnar Sevelius som
vikarierade för Per Uddén under hans militärtjänstgöring.



beln högt för sig själv på kvällarna. Där
deltog Siv också i bönerna och var med
om att spela och sjunga psalmerna.
Vägen till mormors tro har ändå inte va-
rit spikrak. Siv är en sökare som har letat
sig fram genom många olika tros-
riktningar och tänkesätt.
Inte sedan 1700-talet har det funnits nå-
gon präst i hennes släkt. Den prästen
fick ett hastigt slut på sin karriär när
han sattes i fängelse för att ha begått
”dubbelt hor”. Han dog under fången-
skapen. 
Siv själv var länge tvehågsen inför sin
framtida uppgift. Skulle hon månne få
”bulor i huvudet” när hon som färdig
präst kunde tänkas slå i kyrktaket av
högfärd? 
Hon prästvigdes 2006. Under adjunkts-
året tjänstgjorde hon i Lunds stift. Där
fick hon lära känna en högkyrklighet
med strikt liturgi och mindre vana vid
frivilligarbete.
Siv ser sig själv mest som lågkyrklig, där
man är mer otvungen, har en mindre
invecklad liturgi och där ordet är det vik-
tigaste. Hon kan dock se fördelar med
båda betraktelsesätten.
Själv har hon aldrig känt sig motarbetad
av någon kvinnoprästmotståndare. Där-
emot har den svåra men inte helt säll-
synta åkomman kvinnoavundsjuka upp-
trätt, även i de helgade rum där hon haft
sin befattning. Synd! (ett ord som bety-
der ”att missa målet”). Ty där kvinnor
stöttar varandra kan resultatet bli mycket
kraftfullt.
Siv tror inte att präster är mindre syndiga
än vi andra. I mötet med människor vill
hon helst vara medmänniska och hon bär
inte prästkrage på fritiden.
- När jag får visa på människors frihet i

tron, när jag inte hindrar någon utan låter
dem vara fria att göra vad de vill och
därmed utveckla sin egen självkänsla, då
känns det som bäst, säger hon.                 
Hon har mött många trevliga människor
sedan hon kom hit och eftersom hon
trivs bäst med att träffa folk i vardagen
så skulle hon vilja bosätta sig här. Därför
söker hon nu efter ett hus eller en liten
gård i Kälarnetrakten, dit hon skulle
kunna flytta från Undrom tillsammans
med familjen, som förutom henne själv
består av äkta mannen Bengt och en katt.
Om de hittar ett lämpligt ställe att köpa
så skulle de troligen utöka med några
fler husdjur.           
Siv har också andra intressen utöver de
kyrkliga. Hon stickar och syr och läser
eller går ut i naturen och hon är mycket
förtjust i att plocka svamp. Sin kondi-
tionsträning sköter hon på löpmattan. 
Folk bör prata mer med varandra, säger
hon. Även om andliga ting.
Hemligheter är svåra att bära, inte minst
på det andliga planet.

För att ge ytterligare tillfällen till
träffar under lättsamma former

inbjuder Siv till 
Öppet Hus

på pastorsexpeditionen 
varannan onsdag

fr o m 17 februari  kl. 10 – 12.
Verksamheten kan bestå av

handarbete, samtal, läsning eller
annat efter önskemål. 

Ingen anmälningsplikt. 
Kaffe serveras. 

Alla är hjärtligt välkomna!

Runa Westman

Människa, du har fått veta vad det goda
är,
det enda Herren begär av dig:
att du gör det rätta, lever i kärlek
och troget håller dig till din Gud.

Dessa visdomsord är hämtade från pro-
feten Mika. Siv Bergman, vår nya kom-
minister i Håsjö pastorat, räknar in Gam-
la Testamentets profeter bland sina
favoriter i den bibliska historien och hon
sammanfattar budskapet än mer rakt och
förtätat: ”Låt Gud ta över!”
Inkännande, enkelhet och tydlighet präg-
lar också hennes egen förkunnelse.
- Predikningarna skall vara nära vardag-
en. Det är svårt att planera dem. Jag får
så många uppslag hela tiden, säger hon.   
När hon talar är hon mycket fri och tittar
hela tiden på sin församlig. Märker hon

ingen respons går hon vidare till nästa
uppslag ända tills hon får gensvar. Orden
i dagens predikotext är dock alltid
grunden för hennes predikan. Helst
skulle hon önska att det förekom sång-
och musikinslag vid varje gudstjänst.
Gärna med lokala förmågor, speciellt
barn och ungdomar.
Hon tycker inte om att prata över huvu-
det på folk. Teologi är en sak, men vi har
ju en levande Gud, sammanfattar hon sin
filosofi.
Siv tillträdde sin tjänst i pastoratet den 1
september 2009. Om sig själv berättar
hon att hon är 53 år, född i Piteå och upp-
växt i ett jordbrukarhem. Själv ser hon
sig som en mångsysslare och ett
gammaldags missionärsämne. I yngre år
hade hon flera olika arbeten, bland annat
inom elektronikbranschen och sjuk-
vården. På 1980-talet påbörjade hon en
läkarutbildning som hon av olika skäl
avbröt under femte terminen. Efter ett
antal år tog hennes levnadsväg en ny
vändning: ”Vår Herre lurade mig in på
prästbanan.”
Hon genomgick då kyrkans grundkurs i
Älvsbyn med siktet inställt på att bli dia-
kon. Många uppmanade henne att
fullfölja en prästutbildning, men själv
tvekade hon ända tills Gud talade till
henne. Då sökte hon till Johannelunds
teologiska högskola, där man utbildar
präster. Att tala med Gud är inget märk-
värdigt för henne. Det har hon gjort ända
från barndomen, en lärdom hon fick
genom morföräldrarna som tillhörde
Helgelseförbundet. När hon hälsade på
hos dem hörde hon sin mormor läsa Bi-

Siv - vår nya präst



6 år på sjön, vilket av alla länder
skulle du vilja återvända till?
Jag är ganska mätt på resande just nu.
Indien är det land som jag minns bäst. På
den tiden, 60-talet, lastades fartygen
mest ”för hand”, och det innebar att man
låg i hamn 1-2 veckor under ur- och
ilastning och hade möjlighet att se sig
om i stan och dess omgivningar. Idag,
med containertrafik, stannar man bara
några timmar i hamn.
Din senaste resa?
För 5½ år sen bestämde jag mig för att
åka traktor till Spanien. Jag köpte en BM
traktor, 65-a, och en husvagn. Egentligen
letade jag efter en cirkusvagn och tittade
bl a på gamla uppställda Knäppupp-
vagnar men de var i för dåligt skick så
det fick bli en husvagn. Jag åkte genom
Sverige, färja till Polen och genom
Polen, Tjeckien och vidare ner till södra
Spanien. Där ställde jag upp ekipaget på
en Campingplats vid havet.
Det gick väl inte så fort?
När jag varvade upp traktorn gick den 28
km/tim. Men jag hade väl en marschfart
på 18-20 km/tim. Jag hade bestämt mig
för att inte köra mer än 4 tim/dag, ibland
blev det lite längre för att kunna hitta en
plats att ställa sig på för natten. Det tog 2
månader att komma till målet.

Hur länge stannade du i Spanien?
1 år. När jag skulle åka hem havererade
traktorn så jag skrotade den och köpte en
bil för att ta mig hem.
Hur har du klarat språket under alla
år i utlandet?
Jag lärde mig engelska under åren på
sjön och under året i Spanien lärde jag
mig spanska.
Vad har du gjort mellan och efter res-
orna på sjön?
Jag har jobbat som reservdelsman på
SCANIA och Philipsons i Stockholm,
läst Företagsekonomi på KOMVUX i
Norrköping, jobbat åt en privatdetektiv i
Norge, varit PR-chef åt och turnerat med
en cirkus i Norge, jobbat på ett vax-
kabinett och tivoli, åkt runt som mark-
nadsknalle och turnerat mellan mark-
nader från Oxelösund till Ö-vik.
Med den bakgrunden måste det bli
långsamt att sitta i ett hus i Kälarne?
Jag är van att vara ensam och jag läser
mycket, vi har ett utmärkt bibliotek här
med mycket bra service. Om det är nån
bok jag vill läsa och den inte finns här så
tar de hem den. Och så har jag ju min
hund som tar mig ut på dagliga pro-
menader. Och längtan att resa är ju, som
sagt, inte så stor. Jag trivs bra i Kälarne.

Redaktörn

Bertil Jäderberg
Bertil flyttade in i sitt nyköpta hus på
Tvärvägen för drygt 3 år sedan. Där bor
han granne med Lizzy och fam
Yggeseth. Om man ska berätta för nån
vem han är kan man beskriva honom
som den som ofta är ute och går på byn
med Zero, en brun-svart schäferliknade
hund. (Redaktörn är inte så hemma på
olika hundraser!).
Varför valde du att flytta till
Kälarne?
Jag har bott i Bispgården i ett hus som
jag lånade av en bekant. Jag upptäckte
att jag mådde bra i den miljön och det
klimatet, jag har KOL och är känslig för
vilken luft jag andas. Sen hittade jag
annonsen på det här huset och bestämde
mig för att köpa det och flytta hit.

Har du ångrat dig?
Nej, jag trivs bra här. Jag hade tidigare
bestämt mig att jag skulle flytta till en
plats där det fanns mataffär, bibliotek
och sjukvård. Så Kälarne platsade bra. 
Är du norrlänning från början?
Ja, jag är född och uppvuxen i  Söder-
hamn.
Du var på TV för nån vecka sedan?
Under rubriken Minnenas Television
hade man letat fram ett 50 år gammalt
inslag från när jag återvände till Sverige
efter att ha varit enrollerad (inskriven i
krigstjänst) i Främlingslegionen. Det
väckte en hel del uppmärksamhet att jag
varit kontrakterad av Främlingslegionen.
Hur gick det till?
När jag var 16 år gick jag till sjöss. Jag
har, i perioder, varit på sjön i 6 år och
besökt de flesta länder utom Australien.
1960 mönstrade jag av i Marseille och
sökte värvning hos Främlingslegionen.
Jag skrev på ett fem-års kontrakt och
blev skickad till Algeriet. Det var en tuff
miljö. Det var verkligen en främlings-
legion med många språk, men det fanns
ett språk som alla klarade, en smäll.
Jag kom undan med blotta förskräckel-
sen, det visade sig att jag var snöblind.
Nu fanns det ju ingen snö i Algeriet men
mitt handikapp fungerade på samma sätt
med sand! Så jag blev hemskickad med
betald biljett till Marseille. 
När jag sedan återvände till Sverige blev
uppmärksamheten stor eftersom  jag be-
traktats som försvunnen.

Bertil - en världsmedborgare

Kälarne Jazz&Blues har vilat klart.
Nu drar vi igång vår verksamhet igen: 
onsdag 3 feb kl 19 Nina Ramsby med Ludvig Berghe trio, 
torsdag 25 feb Hanna Elmqvist med Björn Jansson quartet och
torsdag 27 maj Linda Pettersson Band
Varmt välkomna till jazzkvällarna! Styrelsen 



Nyhet fr o m 10/2 ! Hjälp oss att spara värmeljus!!!
Vi i klass tre vid Kälarne skola deltar i Ikea och Världsnatur-
fondens (WWF) stora tävling: ”Värmeljusjakten”. 
All aluminium kan återvinnas. Genom att återvinna sparar
man hela 95% av energin som går åt vid nytillverkning.
Tävlingen pågår till 15 april. 
Den vinnande klassen belönas med 5000 kronor och en upp-
levelsedag på närmsta Ikea varuhus. Hälften av vinstpengarna
skall gå till ett valfritt lokalt miljöprojekt, resten tillfaller
klassen.

Ni kan kontakta vår fröken om ni behöver veta var ni ska
lämna era koppar: 
Gun Svedevall-Andersson 0696/40707   eller 070/6055959
Hälsningar Klass 3

Rödingpremiär - Djuptjärn
Lördag 27 mars kl 8 - 14

Kortpris: 100 kr
Välkommen!

Nya kortpriser i år: 
Djuptjärngruppen, Sicksjön o Övsjön: 60 kr/dygn och 

300 kr/år
Svedje-Västanede-Övsjö FVOF

Dragning på Kälarnebygdens kooperativa förenings lotteri på
Låångfredagen före 2:a advent under överinseende av Sven-Åke Draxten:
1:a vinsten, Nisse Kvist-tavlan vanns av Kjell-Åke Söderström (Kälarne) 
2:a vinsten, glasfat samt ljusstakar vanns av Simon Jonsson (Svedjelandet) 
3:e vinsten, en äggkokare vanns av Magnus Söderström (Kälarne) 
4:e vinsten, två stycken grytlappar vanns av Barbro Nylander (Övsjö) 


