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En tidning för Kälarnebygden     årgång 8 nr 2  

                                                          mars 2012                   

 

Kostnaderna för papper och tryckning av detta nummer sponsras av  

ANITA och OVE WALLBERG 

 

Björn och Margareta Jonsson  
i Väster-Övsjö 

har av styrelsen i Västanede Byförening utsetts att bli de första 

som får en gåva ur Västanede Byförenings Minnesfond.  

Styrelsen vill med denna gåva uttrycka sin uppskattning för det 

arbete som Björn och Margareta  lägger ner på att hålla naturen 

öppen och levande i vår vackra by. 

 

Kälarne hälsocentral  

bland de bästa i landet! 

Sveriges Kommuner och Landsting skickar varje år ut en enkät till be-

folkningen, den så kallade Nationella Patientenkäten, där man får tycka 

till om vården. Vi har alla kunnat läsa att Backe HC är bäst i  Jämtlands     

läns landsting, och bland de bästa i hela landet dessutom. Vad vi till vår 

glädje kunde konstatera är att Kälarne HC bara är ett litet snäpp bakom, 

på en god andra plats, med helhetssiffran 94% nöjda patienter. Det  

glädjer oss mycket och stärker oss i vårt fortsatta arbete att försöka ta 

hand om er, våra patienter, på bästa sätt. 

 

Hälsningar personalen på HC Kälarne 
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Kälarne Jazz & Bluesklubb 
”Tack alla jazztörstande själarne 

i fantastiska fina Kälarne” 

Så entusiastiskt skaldar en artistgrupp i 

gästboken efter sitt uppträdande våren 

2005. 

   Ursprunget till jazzklubben var en liten 

grupp blåsare, som började öva under 

ledning av musikläraren Allan Rajula 

och så småningom kom att underhålla 

vid olika tillställningar i bygden. I grup-

pen kläcktes idén om att starta  en jazz-

klubb, vilket också skedde 1994. 

”Kälarne Jazzklubb” blev namnet.  

Första konserten anordnades 6 septem-

ber 1994. Då var det Jerker Lindströms 

sextett som spelade på föreningshuset.  

   Efter en tid flyttades konsertverksam-

heten över till hotellet, där den fortfaran-

de bedrivs. Från början spelades bara 

jazz, men så småningom tillkom även 

blues och namnet ändrades till ”Kälarne 

Jazz och Bluesklubb”, en ideell förening 

med syfte att ”sprida god, levande musik 

till var och en som är intresserad”. Sty-

relsen består för närvarande  av Inger 

Landerberg, Bibbi Ericsson, Oddbjörn  

Ericsson, Loulou Westlund, Sune Kvist, 

Kicki Tynelius och Elisabet Landerberg. 

De berättar med hänförelse om alla fan-

tastiska artister som besökt Kälarne un-

der årens lopp och redovisat sina upple-

velser i föreningens gästbok. Där strös 

idel lovord över arrangörerna och den 

trevliga publiken, som inte enbart bestått 

av Kälarnebor. Många har t.ex. kommit 

från Bräcke, Ånge, Sollefteå och Öster-

sund. 

   I gästboken har många mer eller mind-

re kända artister beskrivit sina upplevel-

ser av  Kälarne. Där finns namn som 

 

 Bengt Hallberg, Lill-Babs, Rigmor Gus-

tavsson, Viktoria Tolstoy, Chuck Hall, 

Nisse Landgren, för att nämna några . 

  För ett par år sedan var det en svacka i 

publiktillströmningen, men trenden har 

dessbättre vänt och föreningen ser nu 

positivt på framtiden. Bräcke kommun 

och privatpersoner har varit generösa  

med bidrag. 

  I Kälarne Jazz & Bluesklubbs informa-

tionsblad kan du få veta mer om pro-

gram, medlemskap, inträde och styrelse 

mm. Vill du få information per e-post? 

Skicka ett meddelande till Bibbi och 

Oddbjörn, biod@telia.com. 

   Den amerikanske gitarristen Chris  

Hiatt, som spelat i Kälarne flera gånger, 

skrev så här i gästboken under septem-

berjakten 2005: 

 

I love this place 

I love each face 

that I see. 

From my heart 

this I say: 

I hope to return 

one day to moose country. 

 

Fri översättning: 

Jag älskar denna plats 

Jag älskat vart ansikte 

som jag ser. 

Av hjärtat  

säger jag: 

Jag hoppas få återvända 

en dag till älglandet. 

     Runa Westman 
 

 

mailto:biod@telia.com
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Kälarnedagen  
en dag för bygden  
blir i år den 26 Maj. 

Som vanligt blir det musikunderhållning med  

lokala förmågor, knallar, företag och föreningar  

som visar upp sig själva och sina varor. 

Välkommen att medverka! 
Anmäl dig till 

Elisabeth Barchéus Näslund  

0696-40619, 073-0671323 

eller Inger Säll 0696-40324, 070-5368559. 

 

Vem blir årets eldsjäl?  

  
 

Kälarnebygdens ekonomiska förening har beslutat att utse ”årets eldsjäl” 

i Kälarnebygden. Denna utmärkelse skall gå till  

”en person som med stort engagemang arbetar ideellt  

åt föreningar - en tillgång för bygden”. 
Utmärkelsen kommer att delas ut på Kälarnedagen den 26 maj.  

Nomineringar med motivering skickas till  

michael.lofgren@poles.se eller 

Kälarnebygdens ek förening 

c/o Elisabeth Barchéus Näslund  

Södervägen 1, 840 64 Kälarne 

elisabeth.naslund@home.se 

Vinnande nominering premieras! 

mailto:michael.lofgren@poles.se
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På f d Hemgården i Kälarne 

kommer det att ordnas trivsel-

träffar en gång i månaden med 

början den 27 mars. 

Alla är välkomna, gammal som 

ung. Det är meningen att träffar-

na ska innehålla olika saker t.ex. 

sång, musik, teater, bingo, film-

visning och föreläsning. 

Det är tänkt att vi ska börja kl 

11.00 och sluta vid 13-14-tiden. 

Vi ska fika varje gång. Kostnad 

20-25 kronor. 

Och vi ska ha tid att sitta och 

prata! 

Den 27 mars blir det musikcafé 

med spelmän från Bräcke. 

Den 24 april kommer Elisabeth 

Engberg från Örsviken och läser 

egna dikter och berättar. 

Då ska vi också diskutera hur vi 

ska gå vidare och vilka program 

vi ska ha på våra träffar. 

Den 22 maj kommer två galanta 

damer, Hildur och Hervor, och 

roar oss. 

Vi kommer att ta kontakt med  

företrädare för föreningar i         

Kälarnebygden och försöka få till 

ett samarbete med dem runt  

trivselträffarna. Med ABF i 

Bräcke har vi redan etablerat 

kontakt. 

Detta kan bli hur bra som helst! 

Det blir vad vi själva gör det till! 

Kom och var med Du också!                                                         

Monika Ljungberg     

Sigbritt Eriksson 

 

TRIVSELTRÄFFAR I KÄLARNE 

 

TACK! 

Vi i klass 96 skulle vilja TACKA alla som stöttat 

oss i vår försäljning av lotter, Newbody-produkter 

och téer och kryddor och informera om att drag-

ningen av vårt MJÄRDLOTTERI sker i pausen på 

vårt Musikcafé den 30 mars i skolans aula. 
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KOM OCH NJUT 
 

av Musikskolans nya och gamla elevers upp-

trädanden i vårt 
 

 

 
Fredag 30 mars 

Kl.18.30 

Kälarne skolas aula 

Biljetter säljs på Hörnan och Bilisten 

Barn i knä gratis 

Barn upp till 15 år 40:- 

Övriga 60:- 

FIKA INGÅR 
 

 

 
 

 

 

 
Arr. Klass 96 

Future Europe 
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Efter Tjeckien-elevernas besök i Kälarne: 

ETT STORT TACK! 

 
 

Vill vi rikta till: 
Alla våra föräldrar och vänner som ställt upp med en fantastisk service, 
Ansjö Skog & Markkonsult och UG för att vi fick låna UG-lokalen, 
KIK slalomsektion för att vi hade möjlighet att åka skidor i backen, 
MST för att ni uppfyllde alla ungdomarnas önskningar och transporterade 
oss hit och dit,  
Kälarne Livs för att ni sponsrade våra fiskepriser, 
Ridskolan i Ammer för att vi fick komma och rida, 
Kälarne skola för god mat och bra lokaler, 
Alla elever och lärare i vår skola som entusiastiskt deltog i besöks-
programmet 
 
OCH alla övriga som under våren hjälper oss med att köpa lotter, produk-
ter och kommer till vårt Musikcafé den 30 mars kl. 18.30 i skolan. 
 
UTAN ER VORE VÅRT ARBETE MED FUTURE EUROPE INTE MÖJLIGT! 
 
 
Eleverna har efter fyra intensiva dagar reflekterat kring följande frågor och 
här kommer några citat: 
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Fråga 1) Vad var det bästa med tjeckernas besök hos oss? 
 
” Att få möta nya underbara personer och få höra deras åsikter och tankar. 
Man fick en större inblick om hur världen ser ut. Det här är en utav de 
bästa sakerna jag varit med om i livet.” 
 
” Att de fick prova att leva som ungdom i Sverige, göra alla aktiviteter som 
vi gör i vardagen, äta våran mat, se naturen från olika perspektiv och 
leva/bo i våra familjer.” 
 
”Att vara ute med skoter och så för det tyckte de var väldigt roligt och de 
tyckte att det var väldigt fin natur här.” 
 
” Det var att bara umgås med dom.”  
 
Fråga 2) Vad har ni lärt er av varandra? 
 
”Att det mesta går bara man vill. Det spelar ingen roll varifrån man kom-
mer, alla är lika mycket värda.” 
 
”Massor, lite ord på nytt språk. . . Höra hur dom lever.” 
 
” Att vi har det väldigt olika. Att kommunicera bättre på engelska.” 
 
”Jag fick lära en av dem att använda osthyvel för det kunde de inte.” 
 
Fråga 3) Hur ser du på ert samarbete för den närmsta tiden? 
 
” ”Det kommer att bli jättekul när vi ska besöka tjeckerna i maj. Jag läng-
tar redan och vet att vi kommer att ha superkul!!!”  
 
”Roligt, att även få se deras ”vardag”. 
 
”Jag vill att det ska fortsätta så vi kan träffas mer.” 
 
”Jag är jättepeppad.” 
 
Vi ses väl den 30:e mars på Musikcaféet? Missa inte chansen att se en 
del av vårt arbete under de internationella dagar vi hade på skolan. 
 

Klass 96, Eva Kvist, Blanka Erikssonova 

 



8 

 

HOS KICKI 
DAM OCH HERRFRISÖR  

TIDSBOKNINGAR Tel 40410 
 

UNDER MAJ – JUNI – JULI 

KOMMER SALONGEN ATT VARA ÖPPEN 

ONSDAG – TORSDAG – FREDAG 

SEMESTERSTÄNGT 23/7 - 19/8  
VÄLKOMNA! 

KICKI 

 

Nordiska Hund 

 
Den nya hundskolan i Kälarne invigdes som bekant under gemytliga  

former 8 mars. Ledare är Kim Salomonsson och Robert Fagerberg. 

Kim redogjorde engagerat för de kurser och andra hundaktiviteter som 

kommer att bedrivas där. De närmaste veckorna är fullbokade, men läng-

re fram ska förhoppningsvis även vi ortsbor, som önskar få lite bättre stil 

på oss själva och därmed också på våra fyrbenta vänner, ges möjlighet till 

utbildning på hundskolan. 

Kims arbetsmetod är ”positiv förstärkning”. Man får det man förstärker - 

inte det man tänker förstärka, säger hon. Självklart! Alla gillar ju beröm! 

Läs mer om kurserna på hemsidan, nordiskahund.se 

KälarneNytt återkommer med reportage när verksamheten rullat igång  

på allvar.  
    Runa Westman  

 

http://www.nordiskahund.se
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Kälarne snöskoterklubb är en ideell före-

ning där vi arbetar för rolig och säker 

snöskoterkörning. Vi har 10 mil leder i 

vårt område. Våra leder är som ett spin-

delnät för att omkringliggande områden 

ska kunna nå till Kälarne. För att ha till-

låtelse att köra upp lederna så har vi av-

tal med de markägare som upplåtit sin 

mark. Det är ju inte tillåtet att köra snö-

skoter var som helst, utan det är viktigt 

att ha markägarnas tillstånd. Vi har varje 

vinter utbildning i ”Förarbevis för snö-

skoter”. Sommartid arbetar vi med att 

röja våra leder, som på vintern körs upp 

med hjälp av klubbens skotrar och led-

maskiner. Arbetet med lederna är tids-

krävande och vi är tacksamma för all 

hjälp som vi kan få. En del ungdomar är 

delaktiga i ledarbetet och styrelsen har  

beslutat att ge dessa ungdomar ett års 

fritt medlemskap i klubben. Styrelsen 

har dessutom ett långt framskridet arbete 

med att det ska byggas en tunnel under 

järnvägen för att vi på ett säkert sätt ska 

kunna transportera oss på båda sidor om 

järnvägen. Tyvärr finns det fortfarande  

 

några som kör över den livsfarliga järn-

vägsövergången i kurvan mot Stolpfabri-

ken. Snöskoterlederna används även för 

skidåkning, sparkåkning och promena-

der. Vem som helst kan vara medlem i 

Kälarne snöskoterklubb, det är inte nöd-

vändigt att man ska vara ägare till en 

snöskoter. Du som vill bidra till vårt ar-

bete kan göra detta på fler sätt:  

Drivmedel är en hög kostnad för klub-

ben, så det är ett tacksamt bidrag att 

skänka en dunk med bensin eller olja. 

För den som vill så kan detta ske via 

Thord på Bilisten i Kälarne.  

Medlemsavgift för Kälarne snöskoter-

klubb: 150:-/år/familj,  

100:-/år/enskild.  

Pg 4862009-0 

 

Kontaktpersoner:  

Peter Jonsson ordf. 070/3663553                                 

Berit Nordlund vice ordf. 073/1813013 

Sven Jonsson materialsamordnare 

070/6054981 

      Berit Nordlund 

 

Kälarne snöskoterklubb 

 

 

 

 

Erica Pettersson 

på skotertur  till 

Älgkalvtjärn. 
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HOTELL ÖSTJEMTEN  
PÅSKDAGEN  
söndag 8 april 

PÅSKBUFFÉ  från 16,30 – 19,30  & 

 EN MAN KORT från ca 20,00 
 

Buffén innehåller bl.a. 

OLIKA SORTER AV SILL, LAX & ÄGGHALVOR, NÖT-

STEK, LAMMSTEK/ROSTBIFF, KALLMARINERAD 

KYCKLINGFILÉ & FLÄSKFILÉ, LAMMFIOL, JANSSONS 

FRESTELSE, OMELETT, SKAGENSNITTAR, MATJES-

SILLTÅRTA, KÖTTBULLAR, PRINSKORV. POTATIS-

SALLAD, MASSOR AV GRÖNSAKER, BRÖD, SMÖR,  

OSTAR & GODIS & DESSERT   M.M 

 

Buffén står uppdukad 16,30-19,30  

(eller så långt det räcker) 

Pris 195: - barn upp till 15 år 10: -/året  

inkl. 1 påskmust 

Boka gärna bord på tel. 0696-40500 
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Kalendern är en sammanställning av de uppgifter vi fått från resp. arrangör.                           

På gång 

Medlemsinfo Kälarnebygdens kooperativa förening: 
Genom att vara medlem stöder Du föreningens ambitioner att verka för en positiv utveckling för  

Kälarnebygdens invånare, företag och föreningar. För att bli medlem betalar Du/Ni en engångsinsats 

och  en årlig medlemsavgift. 

Medlemsavgifter  2012:   

     Enskild  Familj  Förening  Företag  

Insats (engångs-)     50     100     100      500 

Årlig medlemsavgift        50     100   100         200 

Bankgiro, 5404-9606 

 

Ansjö Bygdegård: 

Årets KAMSDAG blir den 
30/6! 

 

Gastsjöns Bygdegård: 

Trivselbingo onsdagar med 

start 11/4 18.45 

 

Västanede Byförening:  
Årsmöte torsdagen den 19 

april kl 19.00 i bespisnings-

lokalen. VBF bjuder på fika. 

 

Kyrkan: 

Söndag 1/4 11.00  

Håsjö nya kyrka 
Lördag 7/4 23.00 Påsknatt 

Hällesjö kyrka 

Söndag 8/4 11.00  

Ljungå kapell 
Söndag 22/4 18.00  

Håsjö nya kyrka  

inleds med kaffe 17.00 
Söndag 29/4 11.00 Hällesjö   

kyrka, födelsedagskalas   

Söndag 6/5 18.00 
Håsjö nya kyrka 

 

Västanede församlingshem: 

Torsdag 19/4 18.00: 

Församlingsafton. Författaren 
Eric Björklund läser ur sin 

diktsamling ”På det nedre”, 
en skildring med såväl humor 

som djup  från uppväxten i en 

norrländsk frikyrkoförsam-

ling. Kaffe. 
 
Bräcke teaterförening: 
Tisdag 17/4: 18.00 
Årsmöte på Östjemten. 
Bertil Jonsson och K-G  
Andersson spelar till kaffet. 
 

F.d. Hemgården: 

Trivselträffar 
Tisdag 27/3 11.00 Musikcafé 

Tisdag 24/4 11.00  

Elisabeth Engberg 

Se sep. artikel 

 
Hällesjö: 
Måndag 30/4: 
Pub på Folkets Hus. Levande 
musik med irländska inslag. 
Från kl 18.00-01.00 
 
Lördag 19/5: 
Pub på Folkets Hus. 
 
Hotell Östjemten: 
Lördag 28/4 19.00 
Jazz på Östjemten med  
Kristina Gustavsson 

KälarneNytt kan Du också läsa på  www.kalarnenytt.se 

Nästa nr av KälarneNytt, nr 3,utkommer den 14/5 

Manusstopp: 4/5 

 Redaktör: Runa Westman, 0696-40516, eller 070-3491209, 

e-post runwes@telia.com 

Annonser och Sponsring: Michael Löfgren, 070-6665674 eller  

0696-40301 (hem), e-post michael.lofgren@poles.se 

 

Stöd Kälarnebygdens kooperativa förening  

med ditt medlemskap! 

mailto:michael.lofgren@poles.se

