
1 

       

 En tidning för Kälarnebygden  årgång 11 nr 6                                            

               Dec 2015                  

 

Denna tidning sponsras av  

STORÅSENS BYALAG  

 

KÄLARNEBYGDENS                                                                                                                                                                         

KÄNDASTE KÄRLEKSPAR                                                                                                                                                                                     

Det hände sig härom veckan att en stor bil, 

välkänd från den likaledes välkända TV-

serien ”Bonde söker fru”, stod parkerad på 

Per Sundins gård  i Västanede.                         

-Aha! ljöd det ut över hela byn. Nu vet vi det 

som vi länge har anat!                                           

TV-bonden Stefan Hildingsson har vunnit 

Hanna Sundin! 

Hanna själv beskriver sig kort och gott så 

här: ” Jag är jänta åt Per och Eva Sundin, 24, 

snart 25 år gammal. Jag älskar djur och natur, 

gillar nya projekt och utmaningar och har ett 

eget företag som frisör i Stugun.”  

 Stefans beskrivning av sig själv                           

lyder: ”Jag är född i Karlstad, men 

uppvuxen i Medelpad. Bor numera  

i Hassela socken sedan ca tre år till-

baka. Jag  jobbar  som mekaniker 

och min ålder är 32 år.” 

På min fråga till Stefan om det 

egentligen inte var han som drog 

den högsta vinsten svarar han att 

han verkligen tycker att det var han 

som gjorde det. I TV-programmen framställs 

det ju som att det är bönderna som ska välja 

tjejerna, men det är ju lika mycket så att det 

är tjejerna som ska välja om dom vill ha 

karln ifråga. Annars går det ju inte! Jag är så 

lycklig att jag träffat världens bästa tjej, så 

för mig känns det naturligtvis som att jag har 

dragit högsta vinsten! fortsätter han. 

Stefan tycker att Västanede är en mycket 

vacker by. Det är jättekul att se var Hanna 

har sprungit omkring som barn. Väldigt trev-

ligt folk är det här också! (Dom jag stött på 

hittills i alla fall, fortsätter han försiktigtvis.) 

Hanna berättar att det hon sett av Hassela 
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trivs hon mycket bra med. Det känns som att 

folk tycker det är kul med nya människor i 

byn. Där är litet, mysigt och trevligt. Det 

enda hon saknar där Stefan bor, ca 7 km från 

byn, är sjöutsikt. ”Man jämför ju så klart lite 

med fina Västanede!” 

Hanna berättar om sig själv att hon är upp-

vuxen i Västanede och delvis i Sörbygden. 

Hon gick frisörprogrammet i Sundsvall och 

har därefter jobbat lite i Hammarstrand, i 

Oslo och rest till Nya Zeeland innan hon  

startade sitt företag. 

Stefan gick naturbruksgymnasium på Nord-

vik och har därefter jobbat både som dräng 

och mekaniker. Just nu gör han det sist-

nämnda. Han hyser stor kärlek till djur och 

traditionellt jordbruk och vill gärna behålla 

den känslan i allt han gör.                               

– Jag har en förkärlek till gammalt järnskrot. 

Så det är väl därför jag passar så bra in i den 

”Sundinska skaran”, säger han glatt. 

- Älskar ni varann?  dristar jag mig till att 

fråga. 

”Vi älskar varandra hutlöst”, blir svaret.   

Paret har många drömmar, visioner och idéer 

om framtiden. Hanna tycker det är fantastiskt 

att ha träffat någon så likasinnad och så posi-

tiv till det hon säger. ”Det känns som det är 

för bra för att vara sant.”  

Stefans ”prio ett” för närvarande är att Hanna 

ska flytta in till honom på ”Bengtes”. Sen tar 

vi en dag i taget och gläds åt allt vi har, fort-

sätter han. 

Jag frågar om Hannas framtidsplaner: Blir  

du frissa eller bonnkäring eller både och?  

- Hade jag kunnat försörja mig på att enbart 

vara bonnkäring hade jag så klart valt det, 

men det är ju svårt i dessa tider, så jag tänker 

nog fortsätta som frisör på deltid i alla fall. 

Men jag vill så klart lägga mycket av tiden 

hemma på gården och utveckla den med djur 

och allt som hör till, säger hon. Men tills vi-

dare fortsätter hon med sin frisering. 

Barn tänker paret så klart skaffa sig så små-

ningom.                                                                 

Tänker ni gifta er? undrar jag.                                                                                          

- Jaa, vi får väl se om pappa Per vågar lämna 

iväg mig till Stefan ”Heldingsson”, svarar 

hon. 

Jag frågar också vem som kommer att be-

stämma vad i det nya hemmet.                       

- Det blir nog väldigt rättvist fördelat, tror de. 

Men Hanna har redan bestämt att det ska in-

förskaffas en diskmaskin och Stefan har fast-

slagit att det blir lila medaljongtapeter från 

Texas i vardagsrummet. Arbetsfördelningen 

löser sig nog och flyter på utan konstigheter, 

tror de. 

Inför den stundande julen är ingenting ännu 

bestämt. Säkert blir det lite uppdelat i år. Det 

blir ju ofta en massa flängande när man har 

familjer på olika håll och kanter, konstaterar 

de.                                                                           

Måtte ni förbli lyckliga i alla era dagar,           

precis som ni är på den här bilden! 

         Runa Westman 
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Nu vill jag berätta om Doris Vågeteg. 1964 

flyttade hon till bygden, från Boden. Anled-

ningen var en repsoldat, Sture Vågeteg från 

Sörbygden. Han hade en verkstad där och 

Doris trivdes så bra att hon blev kvar. Famil-

jen utökades med två söner och så små-

ningom började Doris arbeta som hemsama-

rit, vilket hon höll på med några år. 1978 fick 

hon chans att vikariera för lantbrevbäringen, 

som då utgick från Sörbygden. Postturen 

sträckte sig från Sörbygden till Albacken, 

Ljungå och alla småbyar omkring. Åren gick 

och 2002 var det dags för postvikariat i     

Kälarne. 

Över tid engagerade hon sig i allt ideellt jobb 

som byborna framgångsrikt drev. Då var det 

Fredsberg som var samlingslokalen, med 

många aktiviteter. Där var det dans, ibland 

spelades revy, man hade gymnastik och där 

anordnades vinprovningar mm. Men så små-

ningom insåg gruppen att lokalen behövde 

rustas. Under tiden som man stötte och blötte 

problemet kom ett nytt förslag: Bygg nytt! 

Och det blev beslutet. 1991 åtog sig Majvor 

Sundberg, med mod i barm och sjuhelsikes 

energi, mastodontjobbet, att föra projektet i 

hamn. Vid invigningen fick bygdegården 

namnet Tossengård och där har byborna för-

valtat bygdegården på allra bästa sätt. Aktivi-

teterna från Fredsberg följde så att säga med 

till den nya bygdegården och så småningom 

bildade några kvinnor en grupp, för att till-

sammans laga mat. Därmed startade tradi-

tionen med försäljning av mat till gäster från 

när och fjärran. Det var en omtyckt mötes-

plats om söndagarna.  

De traditionella sommaraktiviteterna, med 

grillfesten, hemvändarfester och auktioner 

lockade varje år mycket folk. 

När vi avslutade pratstunden ville Doris po-

ängtera, att hon trivts mycket bra med alla i 

Sörbygden och med sammanhållningen som 

ledde till så fina  resultat. Doris är numera 

änka och hon tänker flytta till Sundsvall för 

att kunna umgås mer med sönerna med fa-

miljer. Men Sörbygden och tiden där glöm-

mer Doris inte, och hon kommer säkert att 

återkomma ofta.                                             

     Elisabeth i Örsviken 

Doris Vågeteg 

RÄTTELSE: 

I förra numret hade ett par fel insmugit sig i artikeln om Fredsberg i Sörbygden: 

Ägarinnan heter  Heliane Klingelhöfer-Grundel.                                                                              

På bilden står hon vid bardisken i sin restaurang.  

Vi ber så mycket om ursäkt! 

Runa Westman och Elisabeth Engberg       
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När tid medges och vädret tillåter är det inte 

helt fel att plocka fram motorcykeln en fin 

sommardag för att ta en sväng runt om i trak-

terna. Känna alla dofter som naturen avger. 

Man behöver dock inte se någon människa, 

men det känns i luften att det är verksamheter 

på gång, en nymålad husfasad känns även om 

inte målaren syns, någon har tänt på kolgril-

len, nyslaget hö eller en åker med naturgöd-

sel känns direkt, något som man inte känner 

alla gånger om man sitter i en bil, bara för att 

nämna några exempel. 

Det blir alltid roligare om man är några mo-

torcyklister som åker tillsammans till ett mål 

och lite kallprat över en kopp kaffe någon-

stans. Tyvärr är det ganska tråkiga MC- 

vägar här i östra delen av länet, alltför raka! 

Men en rundtur på väg 320 mot Kovland - 

Indal – Bergeforsen - Stavreviken – Viksjö – 

Graninge – Ragunda är en fin tur liksom 

vägen Hammarstrand mot Hammerdal. An-

nars ska man ner mot Dalarna för att hitta ro-

liga vägar. 

När jag köpte en annan MC år 2007, en 

Honda Pan European, en touringcykel gjord 

för långa färder, blev jag erbjuden att gå med 

i den märkesbundna rikstäckande klubben 

”Sweden Pan-European Club”, en klubb som 

bildades 1995 av några skåningar och som 

växt till ca 350 likasinnade medlemmar, 

varav endast ca 8 % bor norr om Dalälven! 

Så de flesta träffarna blir naturligt i den nedre 

delen av landet. Jag och en kille från 

Häggenås arrangerade dock en träff vid Höga 

Kusten och Ulvön år 2012. Större delen av 

deltagarna på den träffen kom från Syd-

sverige och de fick prova på att äta surström-

ming ute på Ulvön under övervakning av  

Ruben Madsen, som sitter i surströmmings-

akademin. Höstträffarna, som infaller i au-

gusti, brukar jag delta i. Vårträffarna som 

nästan alltid arrangeras i södra landsdelen 

brukar infalla när snön ligger kvar här 

hemma. Klubben arrangerar också en som-

marresa nere i Europa varje år. Den går till 

Österrike sommaren 2016. Men det är ju näs-

tan två dagars åkning innan man når ner till 

Skåne och samma väg hem, så det går bort 

alldeles för mycket tid av sommaren när allt 

annat ska göras! Årets höstträff i augusti ge-

nomfördes nere i Östergötland, som bjöd på 

fantastiska, krokiga och backiga vägar, trev-

liga människor och fint väder. 

I år fyllde klubben 20 år och det skulle upp-

märksammas och firas med ett jubileum, så 

en rundresa i Hondas hemland Japan genom-

fördes i oktober. En lördag i slutet av oktober 

sammanstrålade ett 10-tal medlemmar på Ar-

landa för att gemensamt flyga ner till Köpen-

hamn. När vi kom dit så hade Göteborgspla-

net med ett gäng medlemmar redan kommit. 

Skåningarna och smålänningarna fanns också 

på plats. Totalt skulle vi bli 37 medlemmar 

(de flesta i en ålder då MC-körkort ingick när 

bilkörkort togs, 24 knuttar och 13 spättor) 

som samlats på Kastrups flygplats. Väl i 

Danmark måste klassikern intas, som man 

inte får missa, en ”Røde Pølse” och en kall 

Dansk Fadøl. På eftermiddagen drog vi iväg 

nordost upp över Sibirien mot Japan. Efter en 

lång flygresa och tidsomställning på 8 tim-

mar hade det hunnit bli söndag förmiddag 

när vi landade på Naritas flygplats i Tokyo 

där vädret visade sin absolut bästa sida med 

klarblå himmel och ca 20 grader varmt. 

Efter att vi fått ut vårt bagage och gått ige-

nom passkontroll mm så mötte  Yoshie (vår 

guide) upp, hon som skulle vara tillsammans 

med oss hela vistelsen i Japan. En pigg liten 

dam som var en mycket proffsig reseledare 

och som kunde Japan utan och innan. 

 

 

 

 

 

En annorlunda utflykt 
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Resan till hotellet inne 

Tokyo city, Keio Plaza 

Hotel, tog ca 1,5 

timme. Där samlades 

vi i hotellets Sky-bar 

på våning 45 över en 

kopp kaffe och lite in-

formation. En mycket mäktig utsikt över sta-

den från ett mycket imponerande hotell med 

bl.a. 13 restauranger. Sedan blev det lite stro-

sande på stan för att känna på Tokyos stads-

liv. Efter incheckning på rummet och lite vila 

så blev det ett restaurangbesök på kvällskvis-

ten. Nästkommande dag drog vi vidare sö-

derut till staden Kyoto med höghastighetståg, 

JR Shinkansen, (”sinn kan  sänn” som Yoshie 

uttalade 

det) Här har 

Sverige 

mycket att 

lära! Tåget 

kom exakt 

på minuten 

enligt tidta-

bell och, inklusive ett antal stopp och exakt 

på minuten på avsatt tid var vi framme i 

Kyoto, ca 50 mils resa på lite över två tim-

mar. Oj, vad det drog iväg i över 300 km/tim. 

Ett mycket behagligt transportsätt med be-

kväma stolar. Enda gången det ruskade till 

lite var vid möte med ett annat tåg i samma 

hastighet.  

Efter lunch blev det sightseeing runt i Kyoto 

med bl.a. besök 

på Kinkakuji 

Temple (En tju-

sig guldfärgad 

paviljong) Det 

blev många 

Tempel och Pa-

goder att titta 

på, den ena 

mäktigare än den andra!  

Nästkommande dag bar det iväg ytterligare 

35 mil söderut med JR Shinkansen till staden 

Hiroshima. Där blev det buss till               

Miyajimaguchi 

och färja över 

till ön Miyajima 

Island, där hjor-

tar promenerade 

bland besökar-

na, lika vanligt 

som fåglar här 

hemma. Vi stannade även till vid monumen-

tet som står där som en symbol för USA:s 

illdåd, när de släppte kärnvapenbomben un-

der andra världskriget i augusti 1945, då           

100 000-tals människor dödades på någon 

sekund i staden. Idag är Hiroshima en livlig 

industristad, som vilken stad som helst. 

Från Hiroshima blev ytterligare 30 mil sö-

derut till staden Kumamoto med JR Shinkan-

sen som vanligt visade sin punktlighet på  

tidtabellen. Efter lite sightseeing i staden åkte 

vi ut på landet för Yakiniku  barbecue på Far-

mers Restau-

rant 

Tangoyama. 

Sedan bar 

det iväg 

uppåt till Mt 

Aso,  en vul-

kan som var 

aktiv så sent 

som i höstas, 

då fyra besökare omkom när de inte hann 

sätta sig i säkerhet vid utbrottet. En vidunder-

lig utsikt! 

Morgonen 

därpå bus-

sades vi ut 

till Hondas 

nya MC-

fabrik som 

ligger i Ku-

mamoto. Den invigdes så sent som härom 

året. Efter ett varmt välkomnande fick vi en 

presentation och en rundtur av anläggningen 

av fabrikschefen  Kitahara-san. En fabrik 

som var klinisk ren, där de anställda gick i 

vita arbetskläder!  
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En imponerande personalmatsal fanns där,  

med plats ör 2000 personer och olika färger i 

golvet som 

man följde 

beroende på 

vald maträtt! 

För dagen 

tillverkades 

det Hondas 

flaggskepp 

”Honda Gold 

Wing GL 

1800” svart till färgen. Som f.ö. fyller 40 år 

2015. Var tredje minut var en ”Guldwinge” 

klar för leverans. Motorcyklarna tillverkas på 

beställning efter inkomna order. På eftermid-

dagen skulle linan ställas om att för tillverka 

Pan European (våra cyklar) då det inkommit 

en order från Europa, som den endast tillver-

kas för. Den firar också 25 år i år. Under 

bussresorna berättade Yoshie mycket om Ja-

pan, bl.a. att läkare och lärare hade ungefär 

lika lön, omräknat ca: 150 000 dollar, så det 

torde inte vara någon brist på lärare i Japan. 

Japaner betalar ungefär hälften i skatt mot 

vad vi gör i Sverige, men betalar 40% av alla 

sjukhuskostnader själva. Prismässigt var det 

ingen större skillnad på dagligvaror mot här 

hemma. Huspriserna var betydligt högre i  

Japan, bland de högsta i världen med ca    

165 000:-/ m2. Man måste ut cirka 2-3 tim-

mar utanför Tokyo för att få en villa under 5 

milj. kr. På eftermiddagen blev det inrikes-

flyg de 100 milen tillbaka till Tokyo. Under 

resan kunde man se Mt  Fuji utanför flyg-

plansfönstret. Berget som vi skulle besöka 

lite senare under vistelsen stack majestätiskt 

upp ovanför 

molnen. Det är 

ungefär dub-

belt så högt 

som Kebne-

kajse.  

Resterande tre 

dagar till-

bringades i 

Tokyo med en rad olika aktiviteter, bl.a. ett 

besök 350 meter upp i Tokyo Sky Tree . Det 

är Japans högsta byggnad, dubbelt så högt 

som Eiffeltornet i Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

Ett besök på en av världens största bilmässor, 

Tokyo Motor Show, hanns också med. Dagen 

innan var det pressvisning för 18 200 journa-

lister från hela världen! Den vecka som mäs-

san var öppen hade närmare en miljon besökt 

den. En imponerande mässa, där en karta var 

nödvändig för att hitta inne i mässhallen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näst sista dagen 

blev det 2,5 timme i buss till Mt Fuji, upp på 

5:te station på 2 305 meter, långt ovanför 

molnen. Där var det kallt och rått som fasen! 

På kvällen var det Halloween-fest, något som 

japanerna också firar med en riktig karne-

valsstämning på stan med 10-tusentals firare 

ute på gatorna. 
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Något som jag lärt mig är att äta med pinnar 

under vistelsen i Japan och ransonen att äta 

fisk hade gott och väl uppfyllts under veckan, 

förmodligen räcker det rekommenderade in-

taget en bra bit in på 2016! 

En oförglömlig resa med ett späckat program, 

från tidig morgon till sena kvällen, varje dag 

till ett rent, strukturerat och fint land med led-

orden: ordning, reda och disciplin, som är ett 

måste med denna folkmängd på 35 miljoner i 

Stor-Tokyo inkl. förorterna och 127 miljoner 

i landet som till ytan är  ungefär lika stort 

som Norge, men faktiskt dubbelt så långt 

som Sverige (över 300 mil mellan nord och 

sydspets) Jag har aldrig sett så mycket män-

niskor i farten samtidigt. Bara på centralen 

kliver 3,5 miljoner människor av och på ett 

tåg/buss/pendel varje dag! 

Att denna ”utflykt” kunde genomföras får vi 

tacka Rolf Mälberg från Svenska Honda i 

Kungsbacka och Yoshie´s charmerande lilla-

syster, ägare till en resebyrå i Tokyo, som 

skräddarsytt denna fantastiska resa till oss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vid sista kvällen tillsammans överlämnade 

Rolf presenter förknippade med Sverige till 

systrarna, bl.a. glas med ingraverade älgar på 

och burkar med nykokt lingonsylt, något som 

är exklusivt för Japaner. Mera bilder från re-

san finns på hemsidan www.spec.nu,                 

Foton 2015/Resan till Japan.                                     

     Sören Lindström 

FLYKTINGMOTTAGANDE I KÄLARNE 

Den 1 december  informerades Kälarneborna av om den förestående flyktingmottagningen i 

Kälarne av representanter för Bräcke kommun, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. 

Mötet inleddes med en personlig och gripande berättelse av författaren och journalisten   

Fahrat Ali, själv flykting , som kom till Sverige med hustru, 5 barn och drömmar om en lju-

sare framtid med fred, ro och värdighet. Familjen, som ursprungligen kommer från Syrien, 

hade levt under FN:s beskydd i Libanon flera år, innan de kom till Sverige och Bräcke 2010. 

Han berättar enbart positivt om livet i vår kommun. Här är det lätt att prata med såväl van-

ligt folk som myndighetspersoner.                                                                                                        

- Sverige är i dag vårt land, säger han. Men hur ska vi kunna betala tillbaka för all hjälp vi 

fått? När barnen hade ätit brukade de säga: ”Tack för maten, svenska staten.” 

Denne språkkunnige man, han kan 5 språk, har själv betytt mycket för andra flyktingar ge-

nom sitt engagemang i bl.a. Mittradion,  ABF, SFI, skolan och en informationsfilm. En   

person som Fahrat Ali kan säkert behövas även i Kälarne, dit det nu väntas ett mottagande 

av ca 50 personer. 

 För närvarande iordningställs rum i den tomma övre våningen på Tallgläntan. Lägenheter 

ute på byn kommer i första hand att reserveras för barnfamiljer. Inget datum eller vilka per-

soner som kommer att bli Kälarnebor för längre eller kortare tid är bestämt ännu. 

    Runa Westman 

http://www.spec.nu
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Det var rubriken för trivselträffen på Tossen-

gård den 3 november. 

Närmare femtio personer hade hittat till 

Tossengård denna fantastiskt vackra tisdags-

förmiddag. Som vanligt var det Monica 

Ljungberg och Sigbritt Eriksson som höll i 

träffen. 

Bertil Jonsson och Sune Kvist inledde med 

att spela några låtar, däribland en melodi av 

Edvin Johansson från Storåsen och Karl        

Ersas Husåssnoa, så där fick vi en anknyt-

ning även till Hucksjöåsen. 

Sanning eller ”hitte på”? Berit Källströms 

kåseri handlade just om detta - att skriva och 

hitta på men kanske med verkligheten som 

grund och inspiration. ”Homo narrans” - den 

berättande människan, ett latinskt uttryck 

som beskriver vår längtan att berätta. Berit 

berättade om sitt eget skrivande och läste 

några valda stycken ur sin senaste bok. Berit 

läste sedan den dråpliga historien om att ge 

en katt ett piller. 

Sedan blev det gott fika med smörgås och 

rulltårtsbakelse. Därefter läste Berit ur boken 

”Dansminnen” om sin ungdoms danskvällar 

på Stromboli och som illustration till berät-

telsen spelade Bertil och Sune några gamla 

danslåtar. Sigbritt tackade sedan Doris   

 Vågeteg som  hjälpt till vid trivselträffarna 

på Tossengård, men som nu flyttar till 

Sundsvall. Stina Rolén som fyllde år blev 

gratulerad med sång och blomma. 

Bertil Jonsson, Sune Kvist och Berit Käll-

ström tackades också. 

Slutligen blev det dragning på lotteriet med 

många fina vinster. 

Tänk vad roligt man kan ha en tisdags-

förmiddag på Tossengård! 

                            Oddbjörn Ericsson i Ösjön 
 

Berit Källström, Bertil Jonsson och Sune 

Kvist vid trivselträffen  på Tossengård 

Sanning eller ”hitte på”? 

INTEGRATIONSGRUPP I KÄLARNEBYGDEN 
 

Vi var många som berördes då den treåriga pojken från Syrien spolades upp på en strand i 

Turkiet. Tankarna började snurra: Hur kan vi hjälpa? Vad kan vi göra?   

 

Vi var några som bestämde oss för att starta en integrationsgrupp i Kälarnebygden.  

Hittills har vi träffats ett par gånger och diskuterat vad vi kan bistå med. Hur kan vårt enga-

gemang bidra till ett positivt mottagande? Samla in kläder? Kanske bli ett språkstöd eller 

varför inte "bara" lära känna våra nya invånare?  

 

Alla som vill vara delaktiga på ett eller annat sätt i det fortsatta arbetet framåt är varmt väl-

komna. Nästa träff är på Grannäset den 21 december 18:00  

Om ni har frågor så kan ni ringa mig, Theresa Flatmo på 070-3620156 
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Som en introduktion inför arbetet med kom-

munen i ämnet Samhällskunskap, fick årskurs 

7-8 på Kälarne skola besök av kommunalrå-

det i Bräcke kommun, tillika kommunstyrel-

sens ordförande Sven-Åke Draxten. 

   Han berättade mycket fakta om vår kom-

mun och vad kommuner har för uppgifter och 

uppdrag. Den 1/11 hade Bräcke kommun 

6485 invånare, vilket inte är så många, men 

kommunens yta är stor, 3849 km2 = 1,7 invå-

nare/km2. Det gör att kostnaderna för att 

kunna ge service till alla blir högre. Idag 

finns det 85 nationaliteter i kommunen. 

   Vi fick veta att kommunerna är politiskt 

styrda, att det är politiker som bestämmer vad 

som ska göras men andra tjänstemän som be-

stämmer hur.  I Bräcke kommuns kommun-

fullmäktige sitter det 39 folkvalda personer. 

   En elev hade en undran över den dåliga 

vägen mellan Sörbygden och Bräcke, om det 

planeras någon åtgärd, och fick svaret att den 

kommer att ställas i ordning under 2016. 

    Sist men inte minst ville vi veta vad Sven-

Åke tycker är det bästa med sitt jobb. ”Att 

kunna påverka så att det ska bli så bra som 

möjligt för invånarna i Bräcke kommun”  

svarade han. 

   Tack för att du tog dig att komma till oss 

och berätta om kommunen!                                   

    Årskurs 7-8 genom Camilla Wängman 

Besök av Kommunstyrelsens ordförande 

Tack Inge och Eva Flatmo!  
På vår Elevensval-dag den 23/10 då vi fick lära oss att klä om våra gamla stolar!                                                 

Det var mycket intressant och stolarna blev jättefina!  
                                                                                                                                     

            Eleverna i Kälarne skola  
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Pippi Långstrump 70 år 
 

 

 

 

Med anledning av Pippis 70 årsdag har vi  

i klasserna F-3 arbetat med ett Pippitema.  

Det är nämligen 70 år sedan Astrid Lind-

gren skrev sin första bok om Pippi.  

 Astrid har gjort det möjligt för många 

barn att njuta av att höra och läsa böcker. 

Vi har under veckan blandat barnen ur       

klasserna för att de ska lära känna varandra                                                                

och hjälpa varandra på ett utvecklande sätt. 

Temat startades med ett besök på biblioteket. Där läste Lou-Lou, utklädd till 

Pippi, en Pippisaga och bjöd på krumelurpiller.  

Temat avslutades med en tipsrunda med Pippifrågor. 

Detta tema har innefattat ämnena svenska, matte, bild, musik, idrott och drama. 

               Personalen i F-3 

Tipsrunda och bildskapande med Pippi Långstrump-tema 

KIK erbjuder nya klubboveraller till förmånligt pris!  
   

Alla som vill köpa en fin overall till ett mycket bra pris får komma                                     

och prova den nya klubboverallen.    

Var? I gymnastiksalen  

När? fredagen den 11 december  

Tid? mellan kl 18.00 och 20.00  
   

KIK Sponsorgruppen 
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    Hotell Östjemten 
 Öppet till 02,00  30 december 

 Inträde & 18 år efter 21,00  100: -                                                                

På scen: En Man Kvar  

 

   22 januari  Tacobuffé 16,00-19,00 

 

   22 januari 19,00  Micke Mojo Trio (blues)                             

      Arr: Kälarne Jazz & bluesklubb 

 

   25 februari 19,00  Jazzmates (Jazz)                                              

       Arr: Kälarne Jazz & bluesklubb 

                                                                  

      18 Mars 19,00  Great Hansson  (Blues, r & b mm)                                 

        Arr: Kälarne Jazz & bluesklubb   

                                                                                                             

      

 

 

  

23 dec 10-14 

24 dec Stängt 

25 dec  Stängt 

     26 dec      12-19 

27 dec   12-19 

28 dec 10-18 

29 dec 10-18 

30 dec  10-02 

31 dec Stängt 

1 Jan Stängt 

2 Jan 12-19 

3 Jan 12-19 

4 Jan 10-18 

5 Jan 10-18 

6 Jan 12-19 
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   KOM MED IDÉER 
 

Församlingsrådet i Hällesjö-Håsjö förvaltar ett arv efter Ann-Mari Vallin. 

Ann-Mari ville att pengarna ska användas till något som är bra för barn och  ungdom i           

Kälarnebygden. De får inte användas för att betala löner eller arvoden. 

Vi vill nu att alla ni som bor i Kälarne med omnejd kommer med förslag                                             

på vad pengarna ska användas till. 

Skriv ner din idé och skicka den till oss senast 31 januari 2016. 

Adress: Hällesjö-Håsjö församling, Västanede 178, 840 64 Kälarne. 

hasjo.pastorat@svenskakyrkan.se 

Om du har frågor ring expeditionen 0696-536 30, kyrkoherden 0695-736 31 

eller Monica Ljungberg 070-379 37 58 

KGB fiberförening informerar    
I April börjar kanalisationen för fiber i Kälarne samhälle. För tillfället har vi ca 90 st som 

anmält att de vill ha fiber inkopplat till sin fastighet, men många saknas fortfarande. Gå med 

nu och få fiber installerat! Med i erbjudandet är 100MB bredband, 22 TV-kanaler och fast        

telefoni. OBS nu börjar det bli bråttom för att hinna vara med på detta! Senast den 31/12 

skall alla avtal vara klara! 

För Er som redan är medlemmar har det i dagarna kommit diverse avtal i brevlådan.         

Finner ni avtalsförslagen acceptabla så skriv under och lämna till Göran Näslund eller     

Michael  Löfgren senast den 31/12.    

Har Ni frågor hör av Er till Michael Löfgren, 070-6665674, 40301    

Nu går tåget, välkommen ombord!   

Michael Löfgren, Kälarne-Gällö-Bräcke fiberförening  

 Söndag 13/12 Kl. 11.00 
Tisdag 15/12 Kl. 19.00 

Gudstjänst Håsjö nya kyrka, Pyttebarnen i Luciatåg 
Julkonsert Håsjö nya kyrka, Hällesjö-Håsjökören, fri entré 

Onsdag 16/12 Kl. 14.00 Andakt Tallgläntan 

Söndag 20/12 Kl. 18.00 Gudstjänst Hällesjö kyrka 

Julafton Kl. 14.00 Andakt Tallgläntan 

Julafton Kl. 23.00 Julnattsmässa Håsjö gamla kyrka 

Juldagen Kl. 7.00 Julotta Håsjö nya kyrka, Hällesjö-Håsjökören 

Juldagen Kl. 11.00 Gudstjänst Ljungå kapell, sång av Marie och Lotta 

Annandagen Kl. 15.00 Gudstjänst Hällesjö kyrka 

Nyårsafton kl. 18.00 Nyårsbön Hällesjö kyrka 

Nyårsdagen kl. 14.00 Nyårsgudstjänst Övsjö bygdegård 

Söndag 10/1 kl. 11.00 Mässa Håsjö nya kyrka 

Söndag 17/1 Kl. 18.00 Gudstjänst Hällesjö kyrka 

Onsdag 20/1 Kl. 14.00 Andakt Tallgläntan 

Söndag 31/1 Kl. 11.00 Gudstjänst Håsjö nya kyrka 

Kyrkan   
Pastors-

expeditionen 

telefon:   

0696- 536 30 

öppet              

tisdag-onsdag 

 

Pyttesång 

startar     

måndag 18           

januari.  

Kören        

startar tisdag 

19 januari.  

mailto:hasjo.pastorat@svenskakyrkan.se
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 Trivselträff i Västerövsjö 8 december kl 11. Julmusik med Marie och 
Eva-Lotta. Varmt välkomna!  

Julmarknad i Västanede 6/12 kl 13-15.  
Västanede byförening har ny hemsida! Välkommen att besöka oss på 
www.vastanedebyforening.se  
 
Julkonsert i Håsjö Nya Kyrka med Håsjö-Hällesjökören 15/12 kl 19 
Vi bjuder på glögg o pepparkaka.  
 

SY– STICK– och VIRKVÄNNER!                                                                               
Vårträffarna börjar lördag 16 januari i skolans slöjdsal.                                        

Se kommande annonser! 

Se tidningsbilderna i färg och läs KälarneNytt på www.kalarnenytt.se  

Nästa nr av KälarneNytt, nr 1, 2016 trycks den 29/1. Manusstopp: 22/1. 

Redaktör samt annonser och sponsring: Runa Westman, 070-349 12 09,                                    

e-post runwes@telia.com 

Ordförande i Kälarnebygdens förening:  Michael Löfgren, 070-666 56 74                        

eller 0696-403 01 (hem) 

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  2015:      

                                       Enskild  Familj  Förening  Företag  

 Insats (engångs-)     50     100     100      500 

 Årlig medlemsavgift        50     100   100         200 

 Bankgiro 5404-9606 

På gång 

 
TACK! 

till Stefan Söderberg och Rasmus Vestberg som lånat ut förstärkare, högtalare  
och mikrofoner till oss vid två tillfällen, till Eddie Backlund som fixade                

med ljudet och till Jan-Åke Nordlund som lånade ut  sitt trumset. 

Kälarne Jazz- & bluesklubb.  

http://www.vastanedebyforening.se

