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 En tidning för Kälarnebygden  årgång 10 nr 6                                            

               Dec 2014                  

 

Denna tidning sponsras av  

MARIANN JÖNSSON OCH FOLKE SÖDERIN 

NÅGOT OM JULFIRANDE I STORÅSEN KRING 1870 

Min farfar J P Frändén föddes i Storåsen 

1864 på den gård som nu ägs av Bertil     

Olsson. Han har nedtecknat en hel del min-

nen från sin uppväxt, bl a om julfirandet.  

   Den största högtiden på året var julen. För-

beredelserna började tidigt. Det skulle bakas 

flera sorters bröd, dricka bryggas, fisken lu-

tas, korv tillredas osv. Till jul skulle  drickan 

vara särskilt maltstark. Av bröd bakades det 

tunnbröd av kornmjöl och ”tunnkake” av 

rågmjöl, vari ofta kokt och stampad potatis 

blandades. Ett för oss barn trevligt göra strax 

före jul var att frakta in och lagra så mycket 

ved att det skulle räcka över helgerna. Ofta 

var någon främmande familj bjuden, helst 

släktingar. 

   På den tiden fanns det endast en 1,5 mil 

lång skogsväg till Hällesjö via  Mjösjö. Först 

många år senare kom en kärrväg. På halva 

vägen fanns en gran, täljd på ena sidan samt 

försedd med ryggstöd. Där skulle man alltid 

vila. 

  Kyrkbesöken var oregelbundna på vintern, 

men färden till julottan viktig.  

Ottan började kl 6.00 på morgonen varför  

resan från Storåsen påbörjades redan kl 3 på 

natten. Från Småsjöarna gav  man sig iväg  

kl 11 på julaftons-kvällen, varför det ej blev 

någon sömn för dem under julnatten. De vi-

lade en stund i Storåsen innan det bar iväg. 

Det var en lång rad skjutsar i sällskap.            
Eftersom vägen var knagglig hände det ofta 

att någon i sällskapet stjälpte. Då skulle den 

som stjälpt bjuda på ”stalpsup”. Eftersom det 

upprepades ofta voro gubbarna vid fram-

komsten rätt berusade. Vi småpojkar skulle 

stå på medarna, vilket kunde vara ett vansk-

ligt företag. Om vi blev kalla fick vi springa 

oss varma. Inget pjåsk. 

   På julafton och juldagen skulle man, bort-

sett från färden till julottan, hålla sig hemma. 

Men på annandagen var det ”Staffansströa” 

med bal. Då var både gammal och ung med. 

De gamla gubbarna började balen med att 

dansa s k senpolska. Därefter var det ung-

domarnas tur.      

     Peter Frändén 

 Till detta nummer har jag inbjudit skolans elever och personal att ansvara för en stor del av 

tidningens innehåll. Härmed har jag nöjet att presentera deras bidrag. Alla bilder har inte 

fått plats i papperstidningen, men de som fattas finns i nätupplagan, www.kalarnenytt.se     

              Runa Westman 
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En tradition vi haft i många år är att lite äldre 

elever ordnar en rolig friluftsdag i början av 

höstterminen. Målet med dagen är främst att 

de nya i förskoleklassen ska lära känna de 

äldre eleverna. 

Dagen till ära sken solen från en klarblå him-

mel! 

4-6:an ordnade dagen och hälften av eleverna 

stod för de olika stationerna medan övriga 

elever var ansvarstagande ledare för de yngre 

barnen ifrån Förskoleklass till 3:an. Det blev 

sex grupper som tävlade mot varandra i sex 

olika grenar. Det var allt från traditionellt 

längdhopp till babyrace! Det var inte med en 

riktig baby förstås, men väl en stor blund-

docka som varsamt skulle springas med på 

ett visst sätt under noggranna instruktioner. 

Vi fick också besök av lite udda personer. Vi 

har ju brukat ha med Balla Allan och Maja 

Kaja men de hade inte tid i år, så vi fick 

ragga några andra. De lite annorlunda delta-

garna var Spralliga Märta, Vikingen Henrik, 

Karl-Astrid och Rektor Rune.  

Rektor Rune, tvillingbror till vår rektor 

Reidar, har varit med förr och senaste gången 

höll det på att gå riktigt illa när han kom i 

hög fart på sin nya cykel och framför en 

klunga barn drog åt handbromsen och 

gjorde en volt över cykeln! Oj oj oj! Flera 

revben knäcktes. I år tog han det mycket lug-

nare och barnen jublade när han rullade in, 

lagom till lunchen. Han ordnade raskt en kö, 

för naturligtvis ville alla de små få provköra 

hans häftiga tre-hjuling. En bit vardera fick 

alla provcykla, med hjälm. 

Spralliga Märta var svårfångad på bild för 

hon var så energisk och hade ändan full av 

myror hela tiden.  Men hon hjälpte eleverna 

att hitta ätbara örter. Det gav extra poäng för 

varje ätbar ört de hittade. 

Vikingen Henrik gick runt i grupperna och 

lät eleverna tyda runor. Lyckades de blev det 

bonuspoäng. 

Karl-Astrid, könsneutral, kände sig lite svår-

modig, men hen gav extra poäng till de ele-

ver som gav henom komplimanger och upp-

muntrande tillrop. 

-Var kommer alla konstiga typer ifrån? und-

rade en mamma som deltog som åskådare 

under dagen. 

Ja det kan man ju fundera på… 

    Margareta Svelander 

Ånäset den 2 september 2014! 

Rektor Rune, tvillingbror till rektor Reidar, kommer susande till Ånäset för att 
introducera sin senaste favoritsport, trehjulingsrace, i den nya klassen.                                                     
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Tina Fagerberg, Karl-Astrid och Henrik 

”Viking” Norin 

Linus Söderberg Stoller,                         

Erik Sandelin och Elin Forslund  

BILDER FRÅN DEN HÄRLIGA ÅNÄSDAGEN  

 

FRAMTID PÅ VÄG  

 Bilder från               

högstadiets 

”hajk”  

Norrskog berättar om 

skogsvård innan tips-

promenaden i skogen. 

Högstadieelever på hajk i Västanede 

Larry, Jo and Line from the 

Covenant Players.  
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kallade vi högstadiets ”hajk” i höst. Den hade 

till syfte att låta eleverna kunna vända frågan: 

Vad ska jag bli när jag blir stor? till påståen-

det: Det här kan jag bli när jag blir stor!          

Vi ville även låta eleverna lära känna 

varandra bättre, träna på att samarbeta under 

annorlunda former och ha trevligt tillsam-

mans . 

TACK! alla ni företagare och anställda som 

på ett så bra sätt tog emot eleverna och be-

svarade deras frågor. Resultatet av intervjuer-

na och bilderna av er som eleverna samman-

ställde finns att beskåda i Slussen i skolan. 

(Uppgiften gav eleverna även ett bildbetyg.) 

Ett av skolans övergripande mål är att sam-

verka med det lokala näringslivet och det var 

fantastiskt att några företagare även ställde 

upp och besökte vårt övernattningsläger på 

kvällen och berättade om sina yrkesområden.  

Totalt sett hade vi möjlighet att besöka 18 

olika företag och de representerade ännu fler 

olika yrken. Detta är faktiskt bara en bråkdel 

av de företag som finns runt om i bygden. 
Eleverna möttes av många kloka ord på 

vägen och en hel del tips om vad det är som 

gäller för att vara ”anställningsbar” eller hur 

man kan lyckas inom en bransch.  

Extra roligt var att elevernas arbete uppmärk-

sammades av en grupp politiker ifrån såväl 

kommun - som riksdagsnivå, och som deltog 

vid två av företagen eleverna besökte.  

 

Framtida Europa är det namn vår skola har 

på vårt internationaliseringsarbete. Under 

åren har det blivit många resor till vänskolor 

i främst Tyskland och Tjeckien och även om 

vi inte har någon resa planerad för tillfället 

så jobbar vi ändå med att bygga för ett fram-

tida bättre Europa på olika sätt. Eftersom 
vårt svenska språk inte alltid räcker till så 

gäller det att träna så att man klarar av att an-

vända sig av andra språk på riktigt på olika 

sätt. I september hade vi återigen besök av 

teatergruppen Covenant Players, som spelar 

teater på engelska för och med eleverna från 

åk 4-9. Roliga och lärorika timmar där ele-

verna får höra olika slags engelska beroende 

på vilket land skådespelarna kommer ifrån.              

Två av eleverna: Lisa Källström, åk 4 och 

Sofi Lundh, åk 9 med familjer öppnade upp 

sina hem för våra gäster och bjöd på mat och 

husrum och fick möjligheten att träna lite  

extra engelska. TACK för er gästfrihet! 

Under älgjaktstiden i september hade de  

tyskläsande eleverna möjlighet att lyssna till 

österrikisk tyska när tre vuxna och en kille 

på 8 år besökte skolan. För åk 6-7 innebar 

det att direkt efter tre lektioner kunna hälsa 

och presentera sig på det nya språket. Det 

gick mycket bra.   

 

 

 

 

 

 

För 8-9:an  blev det intervjufrågor och lite 

presentutdelning ifrån en vänklass i Fieber-

brunn, Tirol.  Vår klass skickade med 

svenskt godis tillbaka och så givetvis vår 

svenska delikatess, en burk surströmming 

med instruktioner på hur man ska äta och 

vilka tillbehör man ska ha. Den österrikiska 

klassen har nu intagit surströmmingen och 

har också filmat det hela och filmen kan ses 

på Youtube: https://www.youtube.com/

watch?v=QTv6sqZ1oWk Klasserna fortsät-

ter utforska varandras kulturer på olika sätt. 

   Högstadiet Kälarne skola 

FRAMTID PÅ VÄG 

FUTURE EUROPE         

https://www.youtube.com/watch?v=QTv6sqZ1oWk
https://www.youtube.com/watch?v=QTv6sqZ1oWk
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Luciarevy 2014 

 ”Skapligt 1000”  

Så heter årets luciarevy, den spelas av klass 9 på Kälarne skola och visas fredag 12 decem-
ber kl 18:00 och 20:00. 

Som vanligt börjar vi med ett luciatåg. Årets lucia är..................... 

Vi säljer också fika & lotter. 

Årets revy är en så kallad nummer-revy, vilket betyder att det är små nummer av roliga   
påhitt! Det är även musik och dans. Dans är roligt det. 

Luciarevyn gör vi för att vi ska få in pengar till klassresan som vi gör till sommaren, därför 
hoppas vi att så många som möjligt kommer och kollar på oss! 

Biljettpris : 80 kr för vuxna & 50 kr för barn. 

Plats: Biosalongen i Kälarne = skolans aula  

VäLkOmMeN                                            

                                                                 ” Jag vill vara lucia i år!”                                                                                                                    

AV : DAGGE G OHLSSON  

Framtiden –                                                       

starta eget företag? 

Eleverna i årskurs 9 fick, i ämnet Samhälls-

kunskap, en uppgift som bestod i att          

”Starta eget företag”.                                                 

Sofi Lundh berättar: ”Vi fick planera vårt   

företag från grunden. Om vi var flera i klas-

sen som var intresserade av samma bransch 

kunde vi jobba tillsammans, men jag valde 

att jobba själv. Det fanns vissa riktlinjer vi 

skulle följa, men det var också mycket fritt. 

Jag valde att ”starta” ett företag som jag 

döpte till Sötis hund & pälsskola. Jag tycker 

att det finns för få utbildningar för hund-

ägare, t ex hur de ska vårda djurens päls. I 

mitt företag tänker jag också ha valpskola. 

Allt ska ha så låga priser som möjligt och ti-

derna för kunderna ska vara flexibla. 

Det här en av de större uppgifter jag har gjort 

på skolan, och jag lade ner mycket tid på min 

planering eftersom jag brinner för att starta 

eget i framtiden och jobba med djur. 

Jag tycker att uppgiften var lärorik, man fick 

sig en tankeställare om hur det verkligen kan 

vara att starta ett eget företag från grunden. 

Jag tycker också att det blev lugn och ro i 

klassrummet då många gick iväg och jobbade 

ensam eller i grupp, det var roligt och arbeta-

des under tystnad”.   

 

Sofi Lundh 

blivande              

företagare 
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Under vecka 43 lade vi bort allt annat arbete 

och barnen tog med sig sina gosedjur. 

Barnen fick börja med att presentera och visa 

upp sina gosedjur. Vi fortsatte med att jäm-

föra storleken på gosedjuren. Vi mätte och 

vägde dem. Därefter skrev de egna små 

böcker om sitt gosedjur. De målade av dem i 

vattenfärg. 

 De fick även presentera på engelska och lära 

sig vad gosedjuren hette. Många gjorde där-

efter små teatrar i åk 2-3, som de spelade upp 

för varandra. På torsdag var det avslutning 

med vernissage och teater med djuren. Där-

efter bjöd fröknarna på en stor fest för deras 

fina jobb under veckan. 

En lyckad vecka och väldigt kreativa barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

På bilden visar Anton Engström sina arbeten 

för Linus Söderberg.  Du som är mer intres-

serad kan se deras arbeten på biblioteket. 

Den här veckan tittade vi på filmer och läste 

ur böcker om hur det var i skolan förr och 

gjorde jämförelser med dagens skola.   

På morgonen fick eleverna prova på att ställa 

upp i raka led och bocka och niga för frök-

narna innan det var dags att starta skoldagen 

med en morgonpsalm. Temat avslutades med 

ett besök av den ambulerande läraren Ambo-

sius Lindgren från Jamtli, som tog oss med 

på en resa tillbaka till skolan år 1897. Dagen 

till ära var några elever och fröknar klädda i 

tidsenliga kläder. Eleverna fick undervisning 

i kristendom, geografi, tidens hjältar, mate-

matik med räknestickor och skrivning på 

griffeltavla.  

Temaveckan uppskattades av eleverna som 

tyckte att det var roligt att prova på undervis-

ningen som den såg ut för över 100 år sedan.   

Vecka 47 jobbade i eleverna i F-3:an med temat 

”skolan förr i tiden”. 

Emanuel Wiksten skriver         

på griffeltavlan 

Gosedjurstema  i årskurserna F-3: 

Luciatåg med F-3:ans elever 
 

Söndag 14/12  

kl. 17:00 

i Håsjö nya kyrka  

i Västanede  
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Alla stannade kvar efter skolan och ställde i ordning discot. Klockan 4 åt vi pizza på hotellet. 

Efter det gick vi tillbaks till skolan och gjorde ordning spökgången. Vi fick låna spökgrejer 

från en skolkamrat. Efter det satt vi och väntade på att vi skulle börja. 17.45 började folk 

komma in och betala. Klockan 18.00 var det alldeles fullt. Den första tävlingen var danstäv-

lingen. Den vann Alex och Madicken. Sedan efter det gick Maggan runt och frågade vem vi 

tyckte var bäst utklädd. Den vann lilla supermannen! De vuxna var Dans mamma och Arvids 

mamma. De som skötte discot var Tilde och hennes pappa. Han lånade ut en rökmaskin. Det 

var riktigt häftigt. Sen efter en stund var det häxkvasten, en lek. Några fick gå och räkna   

spöken med Veronika. De som ville fick gå och fiska på fiskedammen. Till slut var det spök-

gången. Mitt på discot kom förresten en mystisk gäst. Kanske var det ett spöke. Vi fick gissa 

vem det var. Anton Engström och Linus Söderberg Stoller gissade rätt. Några gissade på rek-

torn och nån gissade på Fridas farfar Gunnar men det var Lisas mormor och hon heter Berit 

Källström. Tiden gick så fort för att det var så roligt.                                                                                                                                                                

         Jonathan Svensson / Hampus Prasitsom Edin 

 Det var många vuxna som var utklädda. Det 

var roligt. Många mammor hade utmanat 

varandra i vem som var bäst utklädd av de 

vuxna. Vi plastade in ”best in show” priser 

och ”bir” till dem. Vinnarna av de vuxna var 

Veronica Källström och hennes kompanjon 

Annsofie Graff. De var utklädda till Dupont 

och Dupont i serien Tintin.                   

  Dan Gyllander och Alvin Danieli 

Fredag 24/10  hade vi halloweendisco i fyr-fem-sexan 

Bilden föreställer "den hemlige gästen" som är 

Berit Källström.                                                         

I bakgrunden sitter "Stånk Tommy" alias                  

Madelene Eriksson 

Halloween discos vinnare 2014 

Stålmannen Filip Jonsson vann bäst utklädd i halloweendiscot 2014 24/10.                     

Hans storebror Alex Jonsson och Madicken Samuelsson vann danstävlingen när dom 

dansade disco pardans.                                                                

Mio Holm vann spökräkningen när han gick in minst fem gånger.                                                            

               Ella Hansson 
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Den 19 nov åkte 4-6:an på Kälarne skola till 

Jamtli. Vi åkte klockan 07.55 från Kälarne. 

Busschaufför var Stefan Söderberg. Vi kom 

fram till 10.00 då delade vi in oss i två grup-

per. Då fick ena gruppen gå in i läns arkivet. 

Vi fick en guide som läste verkliga historier. 

Bland annat en berättelse från Åre. Han be-

rättade även lite om Vargbröder. Vår högläs-

ningsbok! Den andra gruppen fick gå till 

Jamtli och lyssna om stenåldern. Vi fick även 

en guide där. Hon berättade om vilka vapen 

de använde på stenåldern, hur dom överlevde 

och hur dom skaffade mat. Sedan fick vi en 

fråga om Stenåldern. Frågan var: Vem tror du 

är smartast? Stenålders tolvåringen eller 

tolvåringen idag. Dom flesta svarade stenål-

ders tolvåringen. Eftersom att han fick lära 

sig att jaga, laga mat och viktigare saker än 

vi idag. Vi fick sen äta en baguette och frukt. 

Sen gick vi tillbaka till Jamtli och fick gå 

runt lite själv. Klockan 2 gick vi sen ner på 

gågatan i Östersund och fick gå med kompi-

sar och köpa vad vi ville. Klockan 16.20 åkte 

vi buss hem till Kälarne. Vi var hemma 

klockan 6 

Reportrar: Ella Hansson och              

Frida Stenbergh 

  ”När vi var framme så fick vi stå och vänta 

en stund innan vi fick gå in. Det kom en tjej 

som hette Malin som släppte in oss i första 

gruppen så fick den andra gå till Arkivet med 

en kille som hette Jim. När vi var med Malin 

fick vi kolla på olika stenåldersvapen och så 

fick vi känna på vapen som tex olika pilspet-

sar, spjut, pilbågar, stenar som flinta mm. I 

bakgrunden satt en stenåldersflicka som kal-

lades för Renn efter boken Vargbröder. 

Ibland rörde hon på huvudet, lite obehagligt. 

Sen gick vi till Arkivet och där fick vi lära 

oss om olika ätliga växter och läkemedels- 

örter som man använde på stenåldern, och 

bland annat fick vi smaka på videbark. Det 

skulle tuggas till en gröt och sen kunde man 

lägga det på sår, den var väldigt besk. Slutli-

gen fick vi gå ner i källaren och höra spök-

historier. En del tyckte det var lite kusligt.” 

Jamtli 19/11-14  åk 4+5+6 

Så här beskriver Tilde Söderberg och Madelene Eriksson Jamtliresan:  

 

Tilde  och Madelene  

mötte en märklig 

elefant i ”Ett rum i 

kaos” på Jamtli. 
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Höstkonserten 18/11  

Först uppträdde Moa Forsström, Lisa Källström och Elin Forslund. De spelade gitarr.     

Emilia  Lundberg spelade piano själv och Aaisla Jonsson spelade bas med Thomas Nilsson. 

Det är vår musiklärare som kommer från Revsund. Det var många som uppträdde. Min 

grupp spelade och sjöng. Vi har inget namn men vi som är med i bandet är Simon Jonsson, 

piano, Jakob Eriksson, Hampus Eriksson och jag Dan Gyllander, gitarr. Frida Stenberg,   

Lovisa Edbom Jonsson och Sofi Lund, sjunger. Det är mitt band. Det gick bra. Det var 

många som kom och kollade. Det var bara föräldrar som fick komma.     

    Dan Gyllander klass 5 och Hampus Eriksson klass 6 

SAMBANDSCENTRAL PÅ BIBLIOTEKET 

En liten påminnelse:  

Anmäl era arrangemang i god tid till Loulou på biblioteket i Kälarne,                                                        

så kan ni också få veta om den tilltänkta tiden redan är upptagen av något annat! 

Tel: 0696 167 20 

Mail: biblioteket.kalarne@bracke.se 

 

 

 

 
Tack! 
Kälarne Jazz- och bluesklubbs jubileumsår är snart till ända. Det har varit ett fan-
tastiskt år med sammanlagt 14 konserter och vi har verkligen tagit ut svängarna. Vi 
har bjudit på jazz med Monica Borrfors, ”New York tur och retur” och Big Horn 
Boys, oförglömliga blueskonserter med Berit Svenningson Blues Band, Torbjørn 
Risager, Erja Lyytinen och Micke Mojo, bluegrass med Blue Mountain Boys, en-
mansvaudeville med John Edwin, skön gitarrmusik med Johnny Johansson, schla-
ger med Carl-Erik Thörn, modern svensk kultmusik med Svenne Rubins, dragspel 
med Sören Rydgren och Mickes Combo och Sommarorkestern från Ragunda.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla som stöttat vår verksamhet under året; Bräcke 
kommun, Riksteatern, ABF Bräcke och inte minst alla NI SPONSORER - vår 
publik! 
 

Välkommen till ett nytt spännande år 2015! 

mailto:biblioteket.kalarne@bracke.se


10 

 
 

 

PUBAFTON TISDAG 30/12 

          Tacobuffé 19,00-22,00 pris 100:-                                     

På Scen: 

Cirkatider 

21,30: Sebastian, Erika & Johan 

22,30: Husbandet 

23,30: Sebastian, Erika & Johan 

00,30: Husbandet    

                                                                    
18 år efter 21,00 

  

 

TISDAG  23/12 10,00-14,00 

ONSDAG 24/12 STÄNGT 

TORSDAG 25/12 STÄNGT 

FREDAG 26/12 STÄNGT 

LÖRDAG 27/12 12,00-19,00 

SÖNDAG 28/12 12,00-19,00 

MÅNDAG 29/12 10,00-18,00 

TISDAG 30/12 10,00- 

ONSDAG 31/12 STÄNGT 

TORSDAG 1/1 STÄNGT 

TISDAG 6/1 12,00-19,00 

GOTT NYTT ÅR 

ÖNSKAR VI PÅ ÖSTJEMTEN 

ALLA KUNDER, STAMMISAR & 

VÄNNER 

BOKA IN  27 FEBRUARI 

AFTERWORK MED HUSBANDET 

BUFFE 17,30-19,30 
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Filmdag på Norden Bio 14 december 

12.00 Flyg sa Alfons Åberg, Barntillåten, Pris: 50kr, Längd: 40min  

Handling: Tre nya historier om Alfons Åberg, där hans pappa har stor del. Alfons vill gärna vara som 
pappa, vuxen och allvarsam. Men så glömmer Alfons sig och börjar leka istället. Pappan får vara 
med och möter  
utmaningar som att vara en bra pappa, ordna födelsedagskalas, våga leka flyglekar och mer. Av-
snitten heter: 1. Flyg! sa Alfons Åberg 2. Hurra för pappa Åberg 3. Skratta lagom sa pappa Åberg                                                                     
Berättarröst: Jonas Karlsson Regi: Liller Möller 

14.00 Muminfamiljen på Rivieran Barntillåten Pris: 70kr, Längd: 1tim 20min 

Handling: Mumintrollen får en plötslig lust till att ta semester från Mumindalen. De seglar ut i mån-
skenet, men kastas ur kurs när de stöter på en tyfon och hamnar på glamorösa Rivieran. De är alla 
ivriga till att passa in i den nya miljön, och Muminpappan bestämmer raskt att de från och med nu 
ska vara Familjen von Mumin, varpå de genast erbjuds den kungliga sviten på hotellet. Muminpap-
pan och Snorkfröken är mycket nöjda med det flotta livet på Rivieran, men Muminmamman och 
Mumin delar inte deras glädje till denna glamorösa livsstil. När Muminmamman ser den negativa 
effekten det goda livet har på hennes familj, flyttar hon och Mumin smått förbittrade till stranden 
för att bo under sin gamla båt, och där inväntar de att resten av filmen ska komma till sans igen. Ett 
lugn infinner sig, tills Mumin ser Snorkfröken flirta med playboyen Clark och omedelbart utmanar 
honom på en duell. Mumin vinner mirakulöst duellen, och återfår Snorkfrökens hjärta. 

Svenska Röster: Maria Sid, Mats Långbacka, Irina Björklund m.fl                                                         
Regi: Xavier Picard 

16.00 Blixten & det Magiska Huset från 7 år Pris: 70kr, Längd: 1tim 20min 

Handling: Gör dig redo för ett glatt, fartfyllt och galet familjeäventyr om en förtrollad plats och ma-
gin med äkta vänskap! Den övergivna katten Blixten  
söker skydd i ett gammalt kråkslott där en trollkarl bor tillsammans med sina husdjur och en sam-
ling levande manicker. Den märkliga platsen blir snart hans  
nya hem, men faror lurar bakom varje hörn och snart måste Blixten rädda sina  
nya vänner från en stundande katastrof?  

Svenska röster: Max Kenning, Frej Lindqvist, Mikaela Ardai Jennefors mfl.                                       
Regi: Jeremy Degruson, Ben Stassen 

18.30 Gentlemen från 11 år Pris: 80kr, Längd: 1tim 50min 

Blåslagen barrikaderar sig författaren Klas Östergren i den excentriske Henry Morgans paradvåning 
på Hornsgatan i Stockholm där han hyr ett rum. Allt började ett år tidigare när Klas möter Henry på 
boxningsklubben Europa och dras in i hans osannolika värld. Henry, som med dödsförakt delar äls-
karinna med den ljusskygge affärsmannen Wilhelm Sterner, är nu spårlöst försvunnen och Klas 
fruktar för sitt liv. Desperat nedtecknar han krönikan om Henry Morgans fascinerande liv och även-
tyr. 

I rollerna: David Dencik, David Fukamachi Regnfors, Ruth Vega Fernandez,  
Sverrir Gudnason, Pernilla August, Magnus Krepper, Peter Carlberg,  
Magnus Roosman, Sven Nordin, Boman Oscarsson och Amanda Ooms m.fl. 

Regi: Mikael Marcimain 
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KIK Alpina efterlyser tränare och ledare för alpin skidträning/skidlek för            
nybörjare! Kom och hjälp oss att utveckla en rolig och givande träning för alla    
härliga barn och ungdomar som gillar att åka skidor! 

Alla kan bidra på något sätt!  Är du intresserad av att hjälpa till? 

Kontakta:  David Edin 070-641 38 15, david.edin@vbcn.se eller                                                
Ulrika Hansson 0695-31047 annaulrikadahlberg@hotmail.se 

 

Fotografi-kurs 

till våren 

 

Är du intresserad av att lära dig att fotografera? 

Anmäl dig till Bertil på ABF 

0693-104 25 eller Loulou på 

biblioteket 0696-167 20 

 

 

  TRIVSELTRÄFF tisdag 20 januari 11.00 

   I Västanede församlingshem 

 

med  Kerstin Wallin piano och Bertil Jonsson fiol  

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! 

mailto:david.edin@vbcn.se
mailto:annaulrikadahlberg@hotmail.se
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Se tidningsbilderna i färg och läs KälarneNytt på www.kalarnenytt.se  

Nästa nr av KälarneNytt, nr 1, 2015 trycks den 30/1, Manusstopp: 23/1. 

 Redaktör: Runa Westman, 070-349 12 09, e-post runwes@telia.com 

 Annonser och Sponsring: Michael Löfgren, 070-666 56 74 eller 0696-403 01 (hem),  

 e-post michael.lofgren@poles.se 

Medlemsinfo Kälarnebygdens 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  2014:      

                                       Enskild  Familj  Förening  Företag  

 Insats (engångs-)     50     100     100      500 

 Årlig medlemsavgift        50     100   100         200 

 Bankgiro 5404-9606 

KYRKAN: 
7 dec gtj Håsjö nya kl 18 
14 dec gtj Håsjö nya kl 11 med Pyttebarn i 
luciatåg 
16 dec kl 19 i Håsjö nya Hällesjö-
Håsjökörens julkonsert, under ledning av  
Eva-Lotta Norell 
24 dec kl 14 Andakt Tallgläntan 
24 dec kl 23, julnattsmässa i Håsjö gamla 
25 dec kl 7 julotta i Håsjö nya med Hällesjö-
Håsjökören 
26 dec kl 15, gtj Hällesjö kyrka 
31 dec kl 18 nyårsbön i Hällesjö kyrka 
1 jan kl 14 familjegtj i Övsjö 
4 jan kl 11 gtj Hällesjö 
11 jan kl 18 gtj Håsjö nya 
14 jan kl 14 Andakt Tallgläntan 
25 jan kl 11 gtj Hällesjö 
Petra Palmquist 
HÅSJÖ PASTORAT 
Stuguns, Borgvattnets och Hällesjö-Håsjö förs. 
Stuguvägen 4, 830 76 Stugun 
Exp tel: 0696-536 30, 0695-736 30 
e-post: hasjo.pastorat@svenskakyrkan.se 
hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/
hasjopastorat 
Direkt Tel: 0696-53635 

Norden Bio Kälarne: 
7/12 The Judge I samarbete med ABF       
Tid: 18.30 Från: 7 år Pris: 80:- Drama 

14/12 Norden bio Filmdag: Se separat             
annons  

21/12 The Hobbit Femhäraslaget Tid: 15.00 
& 18.30 Pris: 80:- Från 11 år  

28/12 Sune i Fjällen Tid:15.00 Pris: 70:-      
1h 30 m Från ? år Komedi, 

28/12 Micke & Veronica Tid: 18.30 Pris: 80:- 
1h 49 m Barntillåten Komedi 

4/1 Pingvinerna från Madagaskar Tid: 15.00 
Pris: 70:- 1h 32  m Från ? år Animerad, Familj 

4/1 EXODUS Tid: 18.30 Pris: 80:- Från ? år 
Äventyr, Historia 

11/1 Unbroken Tid: 18.30Pris: 80:- Från 15 
år Drama, Action; Verklighetsbaserad,  

18/1 Tingeling & Önskedjuret Tid: 15.00 
Pris: 70:- Från ? år Animerad, Familj 

18/1 Taken 3 Tid: 18.30 Pris: 80:- Från 15 år 
Action 

25/1 Jönssonligan; Den perfekta stöten Tid: 
15.00 & 18.30 Pris: 80:- Från ? år Action, Ko-
medi 

mailto:michael.lofgren@poles.se
https://webmail.telia.com/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=pne.telia.com&u=u69605400&url=http://www.svenskakyrkan.se/hasjopastorat&urlHash=1.796770928720672E-142#_blank
https://webmail.telia.com/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=pne.telia.com&u=u69605400&url=http://www.svenskakyrkan.se/hasjopastorat&urlHash=1.796770928720672E-142#_blank

