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 En tidning för Kälarnebygden  årgång 12 nr 1                                            

               Jan 2016                  

 

Denna tidning sponsras av  

SÖRBYGDENS BYGDEGÅRDSFÖRENING 

 

När Sörbygdens skola på Fredsberg lades ner 

omkring 1970 hade skolundervisning bedri-

vits i över hundra år på platsen, där det fort-

farande står två byggnader som inrymt 

skolsalar och lärarbostäder. Här ger jag en 

kort historik för Fredsberg blandad med 

några personliga hågkomster. Jag ger också 

bakgrunden till namnet Fredsberg. 

  Nedläggningen av skolan skedde i etap-

per. Först lämnades det yngre och större 

skolhuset. Det överläts till byborna och gjor-

des om till bygdegård i början av 1960-talet. 

En vävstuga inrättades också i huset. Det 

äldre huset användes av skolan till ungefär 

1970. Därefter hyrdes det ut som privatbo-

stad och efter några år såldes det till hyres-

gästerna. Fredsberg fungerade som bygde-

gård till början av 1990-talet då Tossengård 

tog över som bycentrum och bygdegård. 

Skolhuset hyrdes sedan av Bosses Diverse-

handel, som sålde antika och begagnade fö-

remål där fram till 2006 då fastigheten såldes 

till Heliane Klingelhöfer-Grundel och hennes 

man Bernd. Sommaren 2015 öppnade            

Heliane Café Restaurant Fredsberg i huset, 

som även inrymmer lägenheter till uthyrning. 

Om detta senaste kapitel i Fredsbergs historia 

kan man läsa i oktobernumret av                        

KälarneNytt. 

Jon Ersson donerade mark 

Stadgan om folkskola i landet kom 1842.  

Enligt Bertil Hasselberg (se Hällesjö sockens 

historia, del 1) fick Hällesjö socken efter 

hand igång skolundervisning i provisoriska 

lokaler med hjälp av tillfälligt förordnade lä-

rare. När sockenstämman 1854 skulle besluta 

om en skolbyggnad, var Hemnäset i Hällesjö 

huvudalternativ, men både Ansjö- och Sör-

bygdaborna hade egna idéer. För Sörbygden 

blev det så att byn fick sitt första skolhus  

ungefär samtidigt som Hällesjö tack vare att 

Jon Ersson i Västanbäck donerade mark, inte 

bara för skolhus utan även för odling av    

potatis och annat. Namnet Fredsberg använ-

des inte då. 

Jon Ersson var bonde i ”Oppat”, dvs. på 

den gård som senare kallats ”Karl-Jons”. 

Han var min morfars morfar, så jag är en av 

hans många ättlingar. 

Fredsberg – från skola till krog 
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Omberg och namnet Fredsberg 

Ett skolhus stod alltså klart omkring 1860. 

Nästa viktiga händelse var då Johan Martin 

Omberg från Högsjö i Ångermanland till-

trädde den första ordinarie lärartjänsten i byn 

1879. Omberg hade då gått ut seminariet i 

Härnösand. Han kom att stanna ända till 

1910, då han pensionerades och bosatte sig 

med sin familj i Linköping nära fru Ombergs 

hemtrakter. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

J M Omberg var inte bara skollärare utan 

även fredsivrare av rang. Enligt den kände 

författaren Per Anders Fogelström, som i 

många år var ordförande för Svenska freds- 

och skiljedomsföreningen, var Omberg 

”fredsrörelsens egen poet och deklamatör”. 

Han hade alltså pennan som vapen och gav ut 

flera böcker med fredsdikter. Den första kom 

1890 och hette ”Irene” efter den grekiska fri-

hetsgudinnan. Paret Omberg döpte också sin 

dotter, född 1897, till Irene. Som smakprov 

återger jag andra strofen i diktsamlingen. 

 Frid, ack frid på vida jorden! 

 Rosta skola nötta svärden, 

 kärleken regera världen. 

 Frid, ack frid på jord! 

Man kan idag skratta åt den högtravande sti-

len och man kan också reflektera över hur det 

blev med freden på 1900-talet och därefter. 

Två världskrig och än tycks det inte vara 

slut! Omberg dog 1923 och hann alltså ge-

nomleva det första världskriget.                                        

 En annan av Ombergs dikter börjar med 

orden ”Världen är mitt fosterland”, men trots 

denna inställning deltog han i det lokala livet 

i Sörbygden. När godtemplarlogen                    

Gimåstrand skulle bygga sitt ordenshus på 

andra sidan landsvägen nedanför Fredsberg 

var det Omberg som gjorde ritningarna. Hu-

set, som var klart 1905, användes i början 

också av skolan. På 1930-talet då logen var 

nedlagd och Sörbygdens IF bildad blev huset 

omdöpt till föreningshus. Det fungerade som 

ett nöjescentrum i byn i flera decennier med 

bio, dans, fester av olika slag och även val-

möten. Idag tror jag att det nästan är omöjligt 

att se spår av detta hus.                                

Jon Ersson (1812 – 1881).  

J M Omberg (1852 – 1923)  
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Det är utan tvivel Omberg som ligger bakom 

namnet Fredsberg för den kulle i Sörbygden 

där skolan och lärarbostäderna legat. Jag tror 

inte att namnet användes särskilt flitigt sedan 

Omberg flyttat, men det återupplivades som 

namn på den första bygdegården och har nu 

åter tagits i bruk i form av Café Restaurant 

Fredsberg. 

Andra som arbetat inom                                

Sörbygdens skola 
Omberg tjänstgjorde i 31 år på skolan, men 

Edith Ericsson (född Berg i Södermanland) 

slår detta. Hon kom 1926 som 22-åring och 

var småskollärare och syslöjdslärare ända till 

slutet av 1960-talet. Edith gifte sig med 

”Målar-Erik”  Ericsson och paret byggde ett 

eget hus intill Fredsberg. Hon har lärt många 

barn i Sörbygden med omnejd att läsa och att 

sitta still. Sörbygdens skola var för övrigt  

tidig med att låta flickor ha träslöjd och poj-

kar syslöjd. För min del har jag lärt mig både 

enklaste sortens broderi och strumpstoppning 

av Edith. En tredje trotjänare vid skolan var 

Johan Bernhard Molin från Ramsele, som 

hade drygt 25 års lärartjänst i byn bakom sig 

då han tog sitt liv 1938.                                    

 I januari 1949 kom Rode och Lennart 

Olsson (senare Orehag). Jag tror det var deras 

första tjänst efter seminariet i Gävle. De läm-

nade byn 1951 efter fem terminer, men åter-

kom till bygden 1954 då Lennart utnämnts 

till skolchef i Kälarne kommun. Det var in-

ledningen på en skolledarkarriär som avsluta-

des med posten som generaldirektör för 

Skolöverstyrelsen 1981 – 1986. Lennart var 

sedan landshövding i Skaraborgs län i fyra år. 

Paret Orehag behöll livet ut kontakter med 

Kälarnebygden och personer därifrån.       

 Från min skoltid minns jag också med 

glädje Sonja Nordstrand (född Prost) som var 

lärare i ett år i Sörbygden innan hon flyttade 

till Albacken och senare till Sundsvall. På 

samma sätt kommer jag ihåg Solveig och 

Erik Paul Sethson, som efter en lång period i 

skolans tjänst i Ströms kommun nu bor i 

Gävle.                                                       

 Inte bara lärare behövs för att en skola 

ska fungera. Barnbespisningen har under åren 

skötts av bland annat Ester Åberg, Götilda 

Blom, Agnes Olsson och Helga Jarehäll. Sär-

skilt minns jag Esters sjömansbiff, men det 

var alltid bra och hemlagad mat. Om den inte 

var jättegod åt man ändå, det var aldrig något 

kink. Skolan städades i många år av Anna 

Nygren och hennes man Karl Fritiof ansva-

rade för ved och eldning. Han kallades ofta 

Ulla-Kalle efter mormodern Ulla Ersdotter. 

Han var min morbror, eftersom han var son 

till min morfar, dock inte officiellt erkänd 

som sådan. 

Vilken är då den mest kände eleven i Sör-

bygdens skola? Utan tvekan är det Gunder 

Hägg som bör ha börjat skolan 1925. Famil-

jen Hägg bodde då i det långa hus där Hägg-

bloms Icabutik (tidigare ”Ragnars” och   

”Nils-Jons”) låg, men i andra ändan av huset.  

Flytten till Albacken skedde efter Gunders 

skolgång.  Fredsberg har alltså en omväx-

lande historia. Det är bra att de före detta 

skolhusen används och att det är liv och rö-

relse på platsen. Jag gillar att äta i det hus där 

jag tillbringade  sex skolår. Gott är det också.  

      Anders Sjöberg              

Läs mer om läraren J M Omberg och se 

gamla skolfoton från Sörbygdens skola på 

hemsidan, www.kalarnenytt.se 
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”Krigskulturen”, 57 sidor,                

utgavs 1912 

J.M. Ombergs första dikt-
samling ”Irene”,              
utgavs 1890. Företalet 
syns här intill.  

Förläggaren Johan Lind-
ström Saxon skriver i sin 
presentation av boken 
”Krigskulturen i blixtbe-
lysning” bl.a. om  egen-
skapen trohet: 

”Den trogne är den, som 
vet vad han vill, som sett 
sig för, innan han givit 
sin kärlek och som äger 
styrka att hålla ut.      
Världen har allt för få     
sådana män- karlar.  

Men J.M. Omberg är en 
av dem. 
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Sörbygdens skola, Hällesjö socken 1906 

Bakre raden från vänster: Adolf Nordstrand, Olle Granberg, Gustav Genberg, 

Sven Persson, Leander Eriksson, Gotthard Pettersson, Edvin Blom, Leonard   

Eriksson, Otto Hellbom, Alfred Nordenström, Valdemar Eriksson, Gustav     

Pettersson, Hilding Eriksson, Olov Petter Backberg. 

Mellersta raden från vänster: Jonas Karlsson, Axel Nilsson, Edit Björnsson, 

Kristina Björlin, Edit Norlander, Hulda Jonsson, läraren JM Omberg, Ester Gö-

ransson, Tora Björnsson, Ellen Nordenström, Elin Byman, Otto Svensson, Otto 

Backlund.                                                                                                                     

Främre raden från vänster: Hilda Vestman, Maria Svensson, Augusta Nord-

strand, Linnea Eriksson, Gerda Nilsson, Signe Jonsson, Lilly Jonsson, Artur och 

Irene Omberg, Ivan Björnsson, Kristina Jonsson, Anna Backberg, Erika Eriks-

son, Amanda Andersson, Ester Zetterström, Ester Lignell, Elin Bäckström. 

Kristina Jonsson, nr 11 från vänster i främre raden, gifte sig 1916 med Ombergs  

efterträdare JB Molin. Fru Molin skötte posten i Sörbygden i massor av år. Hon var 

mycket vänlig och kokade goda karameller. Hon blev drygt 100 år. 

Foto: okänd/Jamtlis fotosamling bild nr 83X736:12  
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Sörbygdens skola 1937 

(Lärarinnan heter Greta Hedström, ej med på bild.)                                                      

Stående bakre raden från vänster: Elsie Frändén, Svea Hellgren, Gertrud Wahl-

ström, Majken Olsson, Inga-Britt Lindkvist, Ingegerd Bergkvist, Vera Albins-

son, Ann-Mari Sjöberg, Ingegerd Nygren och Gjördis Edström. Bakom dessa 

flickor är inte läraren, eleven heter Agnes Östlund (hon var stor för sin ålder).  

Sittande främre raden: Knut Lindkvist, Ingvar Jonsson, Åke Blom, Åke och 

Rune Olsson, Torgny Hellgren, Sigvald Hellström och Lennart Persson.  

Bildtext: Denna skola är sedan många år nedlagd. Förvärvades som gåva från 

Kälarne kommun till bygdens folk och byggdes om till samlingslokal år 1961, 

numera Fredsberg. 

 

Uppgiftslämnare: Åke Olsson 

Foto: okänd/ Jamtlis fotosamling bild nr JLM 01X102:5  
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LRF 

Kälarne lokalavdelning 

Karin Olsson, Bengt Johnny Johansson och 

Björn Jonsson, styrelseledamöter  i Kälarne 

lokalavdelning av LRF, Lantbrukarnas Riks-

förbund, berättar engagerat om  medlemskap 

och arbete i föreningen. 

 LRF är en politiskt obunden organisation 

som driver landsbygdsfrågor hos politiker 

och beslutsfattare på såväl lokal- som riks-

nivå. I Kälarnebygden har man t.ex. varit 

med i frågor som rört vatten, vägar, kraftled-

ningar samt plan- och byggärenden, både 

kommunala och enskilda medlemmars. LRF 

ska slå vakt om landsbygdsbornas rätt i 

många olika avseenden och ta hjälp av utom-

stående expertis om så är nödvändigt. Orga-

nisationen är också remissinstans, framför 

allt i frågor som rör lantbruket, kommunalt 

och på riksnivå. 

Lokala motioner behandlas snabbt inom LRF. 

Karin är även engagerad på länsnivå, vilket 

bland annat innebär skrivning av utvecklings-

planer för landsbygden samt opinionsbild-

ning för att påverka politiker och styrande, 

inte minst vad gäller lagar och regler som 

gäller vid upphandling av mat.  

Hos LRF finns expertis och sakkunskap. Där 

kan man också få juridisk hjälp om man be-

höver gå vidare med sina frågor. Lokalavdel-

ningen har på senaste tiden intresserat sig för 

frågan om vad man kan göra av energived, 

det som blir kvar i skogen efter avverkning-

arna. I fjol lade man fram en motion om 

framställning av diesel ur grot (grenar och 

toppar). Frågan gick ända till riksnivå, men 

för närvarande saknas möjligheter att starta 

sådan tillverkning lokalt, men LRF engagerar 

sig i visionen att Sverige ska avveckla sitt ol-

jeberoende senast 2020. 

Andra frågor som LRF intresserar sig för är 

medlemsförmåner, t.ex. rabatter på varor hos 

olika företag, försäkringar, rådgivning och 

stöd samt olika  utbildningar. LRF äger      

mediaförlaget  LRF Media, som ger ut bl.a. 

veckotidningarna Land och ATL. 

Lokalavdelningen, som omfattar ”gamla Kä-

larne kommun” har för närvarande  mellan 

90 och 100 medlemmar, samma antal som 

man hade 1998, när Björn övertog ordföran-

deskapet efter Gun Jonsson ”på Berget”. I 

Jämtland har man ca 4000 medlemmar, vilka 

driver ca 2000 företag inom jord och skog. 

I styrelsen ingår förutom de redan nämnda 

även Anna-Karin och Kjell Dahlqvist.  

Lokalt anordnar  LRF en hel del evenemang 

och studieresor för medlemmarna, oftast bju-

der man även in icke medlemmar att delta.  

De har t.ex. besökt vindkraftverken på Olle-

backen, Raftsjöhöjdens stora mjölkgård,   

Annersia med Lena Svedevalls kafé, butik 

och Hälsobyrå, älghägnet Moose Garden i 

Orrviken  samt  Mittuniveritetet i Härnösand 

för att studera  pyrolysanläggningen för gas-

framställning. 

Man har också medverkat vid Kälarnedagar-

na med potatissättning i hink, skördefest på 

Grannäset och man har till och med unnat sig 

en ren nöjesresa, en helg på Hallstaberget i 

Sollefteå.   

Varje månad gör lokalavdelningen besök på 
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något lokalt företag. De har t.ex hälsat på hos 

Maria Rönning i Gastsjö, Anna-Karin Hälso-

konsult i Håsjö, Klockars boende och turism 

i Hällesjö, Norrbro Fårgård och Örtagård Öst 

i Övsjö. 

- Det är viktigt att företagarna vet att vi finns, 

säger de. Att bygga nätverk och sprida kän-

nedom om rabatter på nödvändiga varor är 

betydelsefullt.  

 

Engagemang i flyktingfrågan anser man vara 

viktigt. Där kan nog LRF ha en del att till-

föra. Det tycks knappt finnas någon gräns för 

LRF:s goda vilja när det gäller vår tillvaro 

här i glesbygden. 

Till dig som gärna tillbringar din tid på       

Facebook! LRF finns där också! 

      Runa Westman 

 
Repris på Höstens 

succé!  
Nu kör vi ännu en  

FRISKVÅRDSDAG  

I KÄLARNE 

LÖRDAG DEN 12 MARS 

KL 9:00 – 19:00 

Håll utkik efter mer information,               

kommer snart! 

En heldag för både kropp och 

själ 

Varmt Välkommen 
Arrangörer: Fotverkstan, Salong diva & KIK 

GRUPPASS 

Yoga 

Vattengymnastik 

Gymnastik 

Zumba 

Qigong 

Kettlebell 

BEHANDLINGAR 

Massage 

Akupunktur 

Fotvård 

Ansiktsbehandling 

(Preliminär lista) 

 

 Kallelse till Årsmöte                                                                                         
Kälarnebygdens kooperativa förening, ekonomisk förening                                                                                                                   

årsmöte den 22/2 kl. 19.00 på Hotell Östjemten. Vi bjuder på fika. Välkomna! 

Info från KGB fiber:                                                                                                     
Över 100 fastigheter i Kälarne tätort har nu anmält sig för att få fiber inkopplat i 

sin fastighet, dvs över 80% anslutningsgrad. Detaljprojekteringen kommer att 
påbörjas inom kort och kanalisationen påbörjas i maj/juni. Det är ännu inte för 

sent att ansluta sig! Är Du/Ni intresserade?                                                                          
Kontakta Michael Löfgren 070-6665674 eller Göran Näslund 070-2580717. 
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Hans-Erik Nilsson,  

Brännan, Hällesjö 
 

  Hans-Erik föddes i maj 1947 på Åsen i Hällesjö av 

Gertrud och Valfrid Nilsson, som nummer två av fyra 

barn, Engla, Hans-Erik, Sonja och Gullik. 

 

    Det blev 6 år i skolan i Hällesjö och 1 år i Sörbygden. 

Under de sista åren i skolan var han kortast i klassen. Ef-

ter att ha slutat skolan skulle han börja arbeta i skogen. 

Han hade dock problem att få arbetsbok. Provinsialläka-

ren Per Uddén tyckte att han var för klen, så han ville inte 

skriva på. Det hela löste sig dock med hjälp av syster   

Hillevi i Sörbygden, precis som så många andra gånger. 

Hon ordnade en arbetsbok. 

    Arbetet i skogen bestod av avverkning, men kanske 

framför allt körning med häst, vilket han sedan fortsatte 

med under många år fram till 1969. 

   Arbetet i skogen bestod av av-

verkning, men kanske framför 

allt körning med häst, vilket han 

sedan fortsatte med under många 

år fram till 1969. 

De stora intressena har alltid va-

rit skogen och naturen. Dessa 

har sedan tagit sig mångahanda 

uttryck genom åren. De har sti-

mulerat hans konstnärliga ådra. 

Många gånger har han tagit sig 

ut på skidor för att med akvarell-

block avbilda något i naturen, 

ofta fåglar. När det varit för kallt och för svårt att måla akvarell har han målat med krita. 

    Hans-Erik har också snickrat mycket under åren. Snickra betyder här inte att vara snick-

are, för det kan man inte beskylla honom för att vara, utan fastmer att skulptera i trä. Ett 

flertal älgskulpturer har det blivit under åren, bland annat en hel älgfamilj, som är ett riktigt 

mästerverk. Många har säkert också hunnit se tjädern på hans egen tomt och vildsvinet på 

granntomten innan naturen tog tillbaka dem. 

   Hans-Erik på bron med pipa 

Hans-Erik med timmerdoning  och häst 
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Under några år blev det också arbete med lera 

och keramik. 

    Hans-Erik har också sjungit en del genom 

åren. Det har mest blivit visor och kanske  

mest Dan Andersson.                           

Han har dock aldrig uppträtt offentligt. Det 

har liksom inte legat för honom även om vi är 

några som har haft glädjen att höra honom 

sjunga och tyckt att fler ska få chansen att 

höra hans sång, men nej, den vägen verkar 

stängd. Han vill inte hamna i något fack. 

    Skådespelarbanan har han också prövat. 

Två gånger i Vildhussen, 1992 och 1993 samt 

många gånger i Västvattentjuven. 

Det stora naturintresset har gjort Hans-Erik 

mycket kunnig om vår flora och fauna. 

Kanske allra störst är hans kunskaper om fåg-

lar. Alla fågelarter i Jämtland känner han om 

än inte fullständigt alla fågelläten. Ja, han me-

nar att han väl känner de flesta arter i Sverige, men säger helt blygsamt att det nog finns 

några snäppor, som han inte behärskar helt. 

Under åren 1983-2002 var Hans-Erik aktiv i projektet Berguv nord Z. Projektet gick bra 

och man avslutade det 2002. Hans-Erik hade då fött upp och släppt ut 21 berguvar. 

Han har också vid flera tillfällen bedrivit fågelrehabilitering hemma. Vid ett tillfälle kom 

Hans-Erik fram till en skjuten älg. Där satt en kungsörn och åt i högönskligt välmåga. När 

den sen skulle lyfta klarade den inte det. Hans-Erik tog med sig örnen hem. Länstidningen 

fick reda på det och skickade en reporter, Ingvar Eriksson, som undrade varför örnen inte 

kunde flyga.                                                                                                                                  

-Han är ju för tung, fick han till svar, som den självklaraste sak i världen. Den hade helt en-

kelt ätit för mycket älgkött. 

    Hembygdskultur är också ett område som Hans-Erik ägnat sig mycket åt. Han har tidi-

gare varit med i styrelsen för Hällesjö Hembygdsförening, men är numera endast medlem. 

Han berättar om en utställning i Kälarne skola påsken 1972, där man visade snickrade 

skulpturer av Hans-Erik och Erland Jonsson filmade utställningen med smalfilm. Ingen 

(utom möjligen Erland själv) har sett filmen, men den lär finnas kvar, varför det kunde vara 

lämpligt att ta fram den för att visa i den nya filmlokalen i Västanede Byförening. 

    Som fårägare, hästkarl och lantbrukare är det viktigt att kunna stänga hagar. Att bygga 

gärdesgårdar lärde han sig av Gunnar Blom och Nils-Erik Aronsson. Att klyva spån och 

        Hans-Erik med snickrad älgfamilj 
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lägga spåntak lärde han sig själv, som så mycket annat.      

Många känner nog Hans-Erik som mästaren på att laga kolbullar. Det är väl inte så konstigt 

menar han. Det var den enda maten som gubbarna själva kunde laga, när de låg ute på ar-

bete i skogen och inte hade någon kvinna med som skötte hushållet. Han har förstått att 

detta att laga kolbullar blivit ett uppdrag för resten av livet. Han ser inte direkt plågad ut när 

han konstaterar det, sannolikt beroende på vetskapen om hur mycket usla kolbullar det lagas 

runt om i Norrland nu för tiden. 

En sådan mångkunnig man kan väl inte leva ensam. Nej, förvisso inte. Sambon May Jörgen-

sen finns vid hans sida liksom barnen Petter, Siri och Randi om än utflugna sedan många år. 

Flera bonusbarn finns i Danmark. 

Ibland behöver man dock vara för sig själv. Hans-Erik söker ofta enskildheten och undviker 

offentligheten. Om man tittar lite närmare kommer man att upptäcka en riktig konstnär. 

     

   Eje Åhlander 

 

 

      

        

Hans-Erik                                         

vid  en gärdesgård han 

själv har byggt 

 

 

 

 

 

 

 

Ännu en skoterkurs för förarbevis har genomförts i Kälarne  
 Den 22-24 januari har Kälarne skoterklubb haft skoterutbildning för förarbevis med tolv 

kursdeltagare. Det var två dagar med teori och tredje dagen lite teori samt skoterkörning 

dels på planen utanför SCA-kontoret dels längs leden till Övsjö och upp i bergen runt      

Övsjö. Körningen avslutades med grillad hamburgare, dricka, kaffe och pepparkakor i            

Peter Jonssons stuga i Övsjö.  

Lärare på kursen som vanligt Sven Jonsson och Eje Åhlander. Handledare vid skoterkör-

ningen förutom Eje och Sven var Peter Jonsson, som också hade lagt upp rutten.              

Grillmästare som vanligt Åke Jönsson.  

    Kursen har gått bra. Stämningen var mycket god och kursdeltagarna var väldigt duktiga. 

Alla elva som skrev skrivningen klarade sig. En deltagare får vänta med skrivningen tills 

han fyllt 16 år, vilket är ett krav.                                                                                                     

Vi vill rikta ett stort tack till SCA Kälarne som upplåtit sina fina lokaler för kursen 

och ett stort tack till Torgnys Radio som ställt TV och DVD-spelare till förfogande för 

kursen.                                                                                                         
               Eje Åhlander 
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       Nytt år och nya Trivselträffar      

Vi startar på Östjemtten den 26 januari med Annas Fjåsen, ett önskemål från en av våra be-

sökare. Det blir musikrebus, glámusik och håll-i -gång.    

23 februari:  I Västanede blir det Tantvarning. Fyra brudar från Bräcke och en spelman  

tar scenen i besittning och många skratt utlovas.    

29 mars: Trubaduren Lars-Åke Melin, en superduktig Taubetolkare kommer till Tossen-

gård. Vi tror på en jätteskön underhållning.    

26 april: Den rullande klädbutiken med Karin kommer till hotell Östjemten och packar upp 

vårens och sommarens fynd. Kläderna visas av mannekänger från orten. Visningen varvas 

med  dragspelsmusik av Kälarnes egen dragspelsvirtuos Torsten Bertlin.    

31 maj: Sist men inte minst trivselträff vid Måsjöforsen med Boris och Johnny.  

Superhärliga musiker som verkligen bjuder på sig själva. Jättegott fika och en helt  

underbar plats att träffas på.    

Trivselträffarna börjar alltid kl 11 och alla hälsas välkomna till ett par timmars trivsam            

underhållning med fika.            Monica och Sigbritt  

       Trivselträffar  
Höstens träffar inleddes i oktober med ett besök av Hasse Thor och Ruben. Det var deras 

andra framträdande hos oss och mycket uppskattat. Platsen denna gång var församlings-

hemmet  i Västanede och det var Hällesjö-Håsjö församlingsråd som sponsrade besöket, 

vilket vi är mycket  tacksamma för.  

I november hade vi författaren Berit Källström på Tossengård i Sörbygden. Hon läste lite ur 

sina böcker ”Detta lilla avsnitt av världen” och ”Boken som jag skrev” samt ur 

”Dansminnen”, en bok som  skildrar dansställen, arrangörer och musiker i Jämtlands län 

och även innehåller många bilder. Berits framträdande varvades med musik av Sune Kvist 

på dragspel och Bertil Jonsson på fiol. Det blev en väldigt mysig träff.  

I december var det dags för årets sista träff. Det blev som tidigare år en väldigt stämnings-

full träff i Väster-Övsjö med sång och musik av Marie och Eva-Lotta.    

Monica och Sigbritt tackar för 2015,  ett år fyllt av kramar och uppskattning.  

   Övning i att få loss                       

en fastkörd skoter  
 Deltagare på skoterkursen var:  

Kalle Sandelin, Jonas Sjölander, 

Susanne Håkansson, Olga Nilsson, 

Malin Landerberg, Jack Eriksson, 

Alexander Holm, Sofie Lund,    

Matilda Karlsson, Jakob Eriksson, 

Tim Söderström och Dennis Back-

lund.  
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Program våren 2016 (med reservation för tillägg...) 

 
Konserterna äger rum på Hotell Östjemten i Kälarne och börjar klockan 
19.00, om inget annat anges. 
22 jan  Micke Mojo Trio (blues)  
25 feb Jazzmates (jazz)  
18 mar Great Hansson (blues, r&b mm) 

7 apr Bengan Jansson Trio (jazz mm) 

 Förköp av biljetter via Hotell Östjemten, Kälarne, tel 0696-405 00 
6 jun Gunilla Öberg Gösta Svensson 

 Norrländska swingeliten (jazz, swing) 
 OBS! Börjar kl 16.00! 

Dessutom har  klubben årsmöte den 18 mars kl 17, Hotell Östjemten.                

Samma dag som konsert med Great Hansson. 

 

  

       Välkomna till PRO:s medlemsträffar under våren 2016. 
 

16/2     Medlemsträff i Västanede församlingshem kl. 11.00 

                    ”Att vara krigsbarn”, berättarstund med Runa och Martti Westman 

                      samt film om hjärtstartare. 

23/3     Årsmöte på Hotell Östjemten i Kälarne kl. 11.00 

                      Efter mötet provar vi på Bingospel. 

19/4     Medlemsträff på Tossengård i Sörbygden kl. 11.00 

                      Information från Apoteket,  

                      samt visning av Bertil Jonssons film ”Skogsarbetar´n”. 

25/5     Medlemsträff på Ånäset i Kälarne kl.11.00 

                      Boulespel, gåbingo och kolbulleservering. 

                      Kom och prova på Boulespel. Du får hjälp! 

                             Aktiviteter under våren: 

 Varje måndag: Seniordans kl. 12.00 med början på Tossengård den 15/2, 

                           varannan vecka i Västanede församlingshem. 

 Varje onsdag:  Boule kl. 16.00 i gymnastiksalen  i Kälarne, och 

                           Bingo på  Östjemten kl. 17.45 mellan 20/1 - 22/3. 

Varje torsdag:  Vattengymnastik och bastu kl. 15.00 i Kälarne. 

                                                                             Välkomna!  
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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  2016:      

                                       Enskild  Familj  Förening  Företag  

 Insats (engångs-)     50     100     100      500 

 Årlig medlemsavgift        50     100   100         200 

 Bankgiro 5404-9606 

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

Nästa nr av KälarneNytt, nr 2, 2016 trycks den 18/3. Manusstopp: 11/3. 

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)  e-post michael.lofgren@poles.se 

Kyrkan: 

 

OBS! Pyttesången börjar 7:e mars Pastorsexpeditionen telefon: 0696- 536 30 
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/hasjopastorat 

Söndag 31/1 Kl. 11.00 Gudstjänst i Västanede församlingshem 

Söndag 7/2 KL. 11.00 Gudstjänst, Hällesjö kyrka 

Söndag 14/2 Kl. 15.00 Gudstjänst, Ansjö bygdegård 

Onsdag 17/2 Kl. 14.00 Andakt på Tallgläntans äldreboende 

Söndag 28/2 Kl. 11.00 Gudstjänst, Hällesjö kyrka 

Söndag 6/3 Kl. 11.00 Kontraktsgemensam gudstjänst i Håsjö nya kyrka, sång Hällesjö-Håsjökören. Kyrkfika i 
församlingshemmet 

Söndag 13/3 Kl. 18.00 Gudstjänst, Hällesjö kyrka 

Onsdag 16/3 Kl. 14.00 Andakt på Tallgläntans äldreboende 

Påskafton 26/3 Kl. 23.00 Påsknattsmässa i Hällesjö kyrka 

Påskdagen 27/3 Kl. 11.00 Gudstjänst Ljungå kapell 

OBS!                                                                                                                             
Glöm inte att titta på hemsidan, www.kalarnenytt.se,                                       

där du kan hitta det som inte fick plats i papperstidningen!  

PÅ GÅNG 

mailto:michael.lofgren@poles.se
http://www.svenskakyrkan.se/hasjopastorat

