
En tidning för Kälarnebygden årgång 6 nr 2
feb 2010

Kostnaderna för papper och tryckning av detta nummer
sponsras av Lars Hennissen, Västanede.

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

Svedjebacken
lör, sön kl 11-15
tis, tors kl 18-21
v 9-10 mån-sön kl 11-15
v 9-10 tis, tors kl 18-21

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

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

Afterwork
Östjemten
fre 26/2 kl 16:30-19:30

Matdag
Tossengård
lör 27/2 kl 15

Gudstjänst
Hällesjö kyrka
sön 28/2 kl 11

Bio
It´s Complicated (BT)
sön 28/2 kl 18:30
Öppet Hus
Pastorsexpeditionen
ons 3/3 kl 10-12

Gudstjänst
Kälarne barnkör
Håsjö nya kyrka
sön 7/3 kl 14

Bio
Farsan (BT)
sön 7/3 kl 18:30

Gudstjänst
Pastoratets samtliga
körer
Håsjö nya kyrka
sön 14/3 kl 15

Bio
Snabba Cash (15 år)
sön 14/3 kl 18:30 
Öppet Hus
Pastorsexpeditionen
ons 17/3 kl 10-12

Gudstjänst
Tallgläntan
tors 18/3 kl 10:30

Årsmöte
Kälarnebygdens
kooperativa förening
Östjemten
tors 18/3 kl 19

Bio
Prinsessan och grodan
(sv tal, 7 år)
sön 21/3 kl 15 o 18:30

Årsmöte
KIK, slalomstugan
onsd 24/3 kl 19

Rödingpremiär
Djuptjärn
lör 27/3 kl 8-14

Matdag
Tossengård
lör 27/3 kl 15

Gudstjänst
Håsjö nya kyrka
sön 28/3 kl 11

Kälarnes historia
Peter Frändén berättar
Biolokalen
mån 12/4

Kälarnedagen
lör 29/5

KälarneNytt kan Du också läsa på  www.kalarnenytt.se

Nästa nr av KälarneNytt, nr 3, utkommer den 24 mars.
Manusstopp: 17 mars.

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

Årsmöte
för Kälarnebygdens kooperativa förening, ek för 

torsdag 18 mars kl 19 på Östjemten.
* Sedvanliga årsmötespunkter (Du tar ingen risk

att bli vald till något du inte vill, valberedningen
har ett komplett förslag till styrelse)

* Information om föreningens Leaderprojekt och om
Kälarnedagen

Föreningen bjuder på fika
Alla intresserade är välkomna!

Styrelsen

Kom ihåg...
att sista ansökningsdatum för projektledare är den 28/2!



Ja, det blir det. Även om vi inte samövar
så ofta kommer vi delvis att träna på
samma låtar för att kunna göra gemen-
samma framträdanden. 
Har du fler körer som du jobbar
med?
Jag har en ”pyttekör” som består av
förskolebarn och vi tränar på lördagar.
Dessutom har vi barnkörer i Kälarne och
Stugun.
Blir du någonsin mätt på körsång och
körlederi?
Nej det har jag aldrig upplevt. Jag kan
tänka mig att starta en 3:e kör och varför
inte en pensionärskör?
Men du är inte bara körledare?
Jag komponerar egna låtar och arrange-
rar en hel del musik. Jag har inte räknat
hur många låtar jag skrivit men det är
nog mer än 200 st.  Jag har också bildat

en trio, Viomarie, tillsammans med min
svägerska, Veronica Källström och Eva-
Lotta Norell som spelar fiol. Vi har inte
marknadsfört oss särskilt mycket men vi
har haft några föreställningar. Jag gör
också framträdanden som solist där jag
sjunger både egna och andras låtar. Och
på Kälarnedagen (29 maj) kanske ni får
dansa och lyssna till 70-talsmusik med
mitt nya dansband i logen på Ånäset?
Och nu tänker du flytta hem?
Min bror Markus planerar att flytta från
den gård i Väster-Övsjö där jag växt upp
och jag vill gärna flytta tillbaka nu när
den blir ledig. Men först måste vi sälja
vårt hus i Västanede.
Till sist, har du någon dröm?
Jag har funderat på att öppna ett kafé!

Redaktörn

För Marie Källström har musiken varit
både yrke och hobby sedan hon slutade
skolan. Hon fick Ragunda kommuns
kulturstipendium 2008 för “mångårig
kulturell insats”.
Marie började skriva egna låtar redan vid
10 års ålder och har kvar alla nothäften
som hon skrivit sedan dess. Hon medger
att det är lite svårt att spela en del av
låtarna nu, noterna är inte helt lätta att
tolka och hon har glömt hur hon tänkte
då för mer än 25 år sedan. 
Som 10-åring började hon med piano-
lektioner och hennes föräldrar köpte ett
piano som hon kunde öva på hemma.
Hennes första inspelning (en singel) kom
under högstadieåren och uppmärksam-
mades  med ett reportage i Aftonbladet.

Efter musiklinjen -92 och kantorsexa-
men -99 har hon tjänstgjort som kantor i
Långsele, Knivsta, Brunflo och Stugun
och har nu sin tjänst i det nya pastoratet,
Håsjö Pastorat. Här har hon  bl a ansvar
för körverksamheten.
Inom Håsjö pastoratet fanns tidigare fy-
ra kyrkokörer: Borgvattnet, Håsjö, Häl-
lesjö och Stugun. Nu är Borgvattnets och
Stuguns körer sammanslagna vid
övningar och framträdanden och samma
har skett med Håsjös och Hällesjös kör-
er. Marie har arbetat med Borgvattnet-
Stuguns kör i drygt fem år och Hällesjö-
Håsjö-kören tog hon över under hösten.
Tillsammans omfattar de c:a 60 sångare.
Kommer dessa två körer att bli en kör
nu när du ledar dem båda, Marie?
Nej, det tror jag inte. Dels handlar det
om praktiska saker som avstånd, det blir
mycket resande om alla ska öva tillsam-
mans. Men det handlar också om att jag
har jobbat med Borgvattnet-Stugun-
kören ett tag och vi har lärt känna varan-
dra. Hällesjö-Håsjö-kören är ny för mig
sedan i höstas och det tar lite tid att lära
känna varandra och för mig att sätta
”min” prägel på kören. 
När du nu leder båda körerna kanske
några sångare byter kör?
Det är möjligt att det blir så inför nästa
säsong. Men det är inget som jag vet nå-
got om och inget vi har pratat om.
Kommer det att bli fler tillfällen som i
Håsjö nya kyrka senast där båda
körerna framträdde?

Marie -  kantor och körledare

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



Hej ALLA!
Nu utökar jag min verksamhet i Kälarne på 

Hotell Östjämten för ER.
MÅN udda veckor
TIS    jämna veckor

Öppet efter tidsbokning
övrig tid enl överenskommelse 

Erbjudande under mars o april för privat personer:
MÅ BRA-paket.  4 st   30 min avslappningsmassager.

Alla arbetsgivare kom ihåg att ER personal också kan behöva service
ibland, i form av friskvård, tex massage.

Välkommen!
Susanne Jonsson Edbom
dipl. & cert. massageterapeut
070-330 36 06

Vi är ett gäng som, genom ABF, släkt-
forskar på nätet. Att börja söka sina
rötter bakåt i tiden är en rolig och spän-
nande sysselsättning. Det krävs att du
har ett ganska stort mått av tålamod,
eftersom en hel del präster skrev som
krattor och ibland kan det vara ett helt
detektivarbete att finna igen den du vill
ha tag på.  Andra gånger faller pussel-
bitarna på plats direkt och du hittar
precis vad du söker och dessutom lite
till.
Det där ”lite till” är ”grädden på moset”
som gör att du tycker det blir ännu roli-
gare att grotta ned dig i släktens historia.
Du kan finna att det skrivits något om
din farfarsfar i en tidning och att det där
står att läsa att han var ett riktigt original
som var tobakshandlare i Stockholm och
kallades ”Gubben i mur´n”.  Du kan få
huvudbry över att, trots att flera i din
släkt har varit skräddare (farfar och
morfar), så är du själv alldeles urusel på
att sy. 
I det släktforskningsprogram vi använ-
der kan du skriva in levnadsbeskrivning-
ar på dina anfäder. Du kan skanna in
fotografier och andra bilder. 
När du sedan har kommit en bit på väg-
en, kan du bränna en cd, över din, och
därmed din släkts, antavla och göra släk-
ten glad (?) när de får den i julklapp.
Många som börjat släktforska blir efter
ett tag så bitna att de gör utflykter i histo-
rien och läser allt de kommer över om
t.ex. hur det var att leva i en småstad på
1700-talet eller hur laga skiftet, som
beslutades 1827, gick till i just den byn
där jag har haft släkt.

Många har byrålådorna fulla av gamla
fotografier, och inser att det nu är dags
att ta hjälp av den äldre generationen för
att namnge de som finns på bilderna och
kanske också reda ut var och när
bilderna är tagna. 
Digitaliseringen ger fantastiska möjlig-
heter att skanna in sådana bilder, dela
med sig på nätet och sprida den lokala
historien utöver världen.
Jag vet inte om jag kan tala för oss alla i
släktforskningscirkeln, men åtminstone
jag skulle vilja lära mig mer om Käl-
arnes historia. Hur är det med dig?
Skulle du vilja delta i en cirkel kring det-
ta? Hör i så fall av dig till Loulou på
biblioteket.
Planera också in måndagen den 12 april
i din kalender, för då kommer Peter
Frändén igen, och den här gången kom-
mer han att visa bilder och berätta om
Kälarnes historia från ca 40-talet till
idag. 
Vill du se hur roligt vi har på vår studie-
cirkel, så kan du gå in på Youtube, och
skriva in ”slaktforskning Kalarne”.
Välkommen och skratta med oss!
Vill du börja släktforska själv eller i
grupp, så kan du alltid höra av dig till
Loulou på biblioteket i Kälarne. Telefon
0696-167 20 eller e-post 
biblioteket.kalarne@bracke.se

Biblioteket har öppet: 
Mån 10-13
Ons 10-13, 16-19
Fre 10-13

Loulou

Släktforskning på nätet Passa på och åk skidor nu
när vi har lagom med snö och så fina skidspår! 

Ånäsets spår, elbelyst (du kan tända belysningen själv) är 2,5 km och 
på Åsen i Hällesjö finns 3 slingor, 500 m, 4 och 7 km.

TACK
Roger Mattsson och Ove Svanström

för att ni lägger ner så mycket engagemang och ideellt arbete för att ge
oss dessa fina skidspår! 

Medlemsinfo Kälarnebygdens kooperativa förening:
Medlemsavgifter 2010:

Enskild Förening Företag
Insats (engångs-) 50 100 500
Årlig medlemsavgift 50 100 200

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



Årsmöte
onsdag 24/3 kl 19

i Slalomstugan, Västanede

* Sedvanliga årsmötesförhandlingar
* Utdelning av stipendier ur Ulf Lindströms 

minnesfond
* Fika  
Handlingar finns i slalomstugan fr o m 10/3.           

Vissteruatt.... 
Teater Vavivíll nu är i full gång med repetitionerna av Dario Fos fars
"Målarna känner ingen längtan".
En rolig historia i en akt av nobelpristagaren Fo samt med tillägg av Runa
Westman.
Premiär i biosalongen fredag 28 maj och ytterligare en föreställning söndag 30
maj.
Medverkande är Karin Kvist, Runa Westman, Elisabet Landerberg, Inger
Landerberg, Olle Nilsson, Lennart Reuterskiöld och Gjurd Danielsson.

Ett gott skratt att se fram emot!!!
Inger L.

Hallå där ute i världen!
KälarneNytt läses av många som är bosatta utanför Kälarnebygden. Sedan Kälarne-
Nytt lades ut på webben för drygt ett år sedan har c:a 500 personer varit in och läst
senaste utgåvan. Förutom läsare runt om i Sverige har KälarneNytt läsare ute i vida
världen. Bland de länder som finns representerade bland läsarna finns Luxemburg,
Tyskland, Schweiz, Libyen och Ryssland.
Vad tycker ni om KälarneNytt alla ni som läser den på webben? Har ni några
önskemål om vad vi ska skriva om? Vad är det som får er att läsa om vad som
händer i Kälarnebygden? 
Mejla några rader till undertecknad, adressen hittar ni på annan plats i tidningen.
Jag tar tacksamt emot era synpunkter.

Redaktörn

En gammal Kälarnebild

Kolkörare som levererar sitt träkol vid järnvägen. T v gamla Kondis, nuvarande Villa
Grönkulla. T h hotellet, som revs omkring 1970, beläget på samma plats som det
nuvarande, därefter Linds, som bl a inrymde kafé, matservering, resanderum, bageri
och telefonväxel. I bakgrunden ses “Skönvikshuset”, nu rivet och återuppfört i
Stockholmstrakten. Längst bak anas Järnvägsstationen som revs 2009.
Fotot togs vid tiden för första världskriget av Selim Sundin.

Afterwork med Trubadur 
Fredag 26/2 kl 16:30-19:30

Hotell Östjemten erbjuder buffé med spett på lax, kyckling &
fläskfilé, olika sallader & tillbehör.

Pris 85:- för vuxna, 5:- året för barn upp till 10 år

Medlemskorten slopas!
För att spara på utgifterna har styrelsen för Kälarnebygdens kooperativa
förening beslutat att slopa medlemskorten. Insatsbevisen, som är en
värdehandling, lever kvar som tidigare.


