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 En tidning för Kälarnebygden  årgång 12 nr 4                                          

               Aug 2016                

 

Denna tidning sponsras av 

PETSAMO FASTIGHETER AB 

 

 Här är det verkligen Kälarnenytt! 

  I sommar har vi med stort intresse kunnat följa hur ommålningen av viadukten fram-

skridit. Nu är arbetet snart avslutat och konstnärerna som utfört arbetet, Karl Ivar, (Kia) och 

Linnéa Fredholm, far och dotter, har signerat sitt verk.                                                                      

 Namnen Linnéa och Kia kan man se på högra sidan vid infarten. Till vänster ser man 

en riktig storfiskare, nämligen Ulf Nordlund. Han har funnits med ända från första målning-

en. Gubben som bär hem storfisken har ingen modell i verkligheten.                                          

 På andra sidan kan man se en annan välkänd Kälarneprofil, Östen Lundberg, i båten. 

Hunden skäller på älgen tvärs över vägen.                                                                       

 Första målningen av viadukten utfördes av Nisse Kvist och Kia 1989. De kompone-

rade alla bilderna tillsammans och använde sig då enbart olika nyanser av blått, något som 

möjligen inte alla lade märke till.                                                                                                      

 2008 gjorde Kia den första ommålningen. I år, 2016,  är det alltså tredje gången som 

viadukten målas. Det nya är att nu har man använt många olika färger, t.ex. grönt, rött, gult 

och svart. Man använder sig av vattenbaserad betongfärg. Det har gått åt minst 40 liter.   

 Det har hela tiden varit ett samarbete mellan far och dotter. Linnéa Fredholm, 17 år, är 

konstnärlig liksom sin far, spelar gitarr och målar tavlor. Hon bosätter sig nu i Östersund, 

där hon börjar sitt tredje år på gymnasielinjen ”Samhällsvetenskap Internationell”.                              

               Runa Westman 

Se fler bilder 

från viadukten 

på  sid 12.      

Bilderna i färg 

på www.         

kalarnenytt.se 



2 

 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1935 föddes Harald och Ena Danielssons 

tredje son. Den äldste, Jim var redan sex år 

gammal och Jan skulle snart fylla två år. 

Han skulle döpas i kyrkan i Stugun. När Ha-

rald och Ena kom med pojken till kyrkan vi-

sade det sig att prästen även skulle döpa sin 

egen son. Harald och Ena hade bestämt sig 

för att pojken skulle få namnet Ove. Prästen 

sade att de inte fick döpa sonen till Ove, då 

han ämnade döpa sin egen son till Ove, och 

han gick inte med på att det skulle bli två 

Ove. Harald och Ena fick gå in i sakristian 

för att snabbt finna ut ett annat namn till sin 

son. Där låg en skrift framme om Stuguns 

tidiga historia. Den berättade om Gjurd 

Bodakarl, som år 1290 anlade en själastuga 

vid Indalsälven för att härbärgera pilgrimer 

på väg till nidarosdomen. Själastugan blev 

början till samhället Stugun, som också fick 

sitt namn från själastugan. Sagt och gjort, 

man valde namnet Gjurd till sin son. 

Det kunde ha börjat bättre. Ove skulle nu 

framledes kallas Gjurd, och det var inte 

många i Kälarne som visste hur namnet 

skulle uttalas. Det blev i allmänhet [jo:rd] 

och har så förblivit. I gengäld kan man säga 

att namnet är unikt. Det är bara tre personer i 

landet som har namnet Gjurd, och bara en 

som har det som tilltalsnamn, nämligen 

Gjurd Danielsson. 

   Familjen bodde på Kapellvägen 3 i Kälarne 

och Gjurd gick i skolan i sex år i Kälarne. Ett 

sjunde skolår blev det i Västanedeskolan. 

   Under barndomen spelade de fotboll 

hemma på gatan på en liten plan, som låg där 

Nygrens hus nu ligger. Man fiskade också 

mycket. Till en början fiskade man från 

bryggorna  mellan Ansjöåns början och bron. 

När man blev lite äldre vågade man sig lite 

längre ned längs Ansjöån. 

  Fotboll fortsatte ungdomarna med och blev 

ganska duktiga. Ett år vann man division 4 

och skulle upp i division 3, men det var pre-

cis när pojkarna skulle in i lumpen och 

många försvann dit och det blev för lite folk i 

laget, varför det aldrig blev något spel i di-

vision 3. Problemet känns bekant på något 

vis. Det verkar vara kopplat till glesbygden. 

Samma sak skulle nog aldrig ha hänt i Göte-

borg. 

   Efter att ha gått ut sjuan började Gjurd som 

målarlärling hos pappa Harald. Ibland sam-

arbetade de med Axel Danielsson, en farbror 

till Gjurd,  som också var målare och bodde 

på Näset i Ansjö.                                            

När man hade större arbeten var det ännu fler 

som arbetade i lag med målning, såsom     

Jonas Backman och en som hette Bouvin, 

som t.ex. vid målning av sjukstugan och   

föreningshuset i Kälarne. 

   Gjurd lärde sig alla de gamla teknikerna 

inom målningen såsom spännpapp och väv-

spänning. På väven klistrades makulatur 

(papper), och när makulaturen torkade spän-

des väven. Sen målade man med limfärg. 

Man gjorde också brokettak, vilket innebar 

att man duttade med en sop fylld med färg i 

taket varvid ytan blev toppig. Han lärde sig 

även marmormålning samt förgyllningar      

Gjurd Danielsson 
eller 

En man som skulle hetat Ove 

 

             Gjurd vid  köksbordet i Mjösjö 
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(i kyrkor). Det gick till så att man lackade en 

yta och lade sen bladguld i lacken innan den 

torkat. Dessa tekniker torde inte behärskas av 

så många av de unga målarna idag. 

   Gjurd målade på hemmaplan från 14 års ål-

der till 1963, då han reste ut i landet tillsam-

mans med sin hustru Anita, som utbildade sig 

i storkök och till hushållslärare. Vart han än 

kom målade han. När de kom till Ytterhogdal 

bodde de granne med silversmeden Rosa 

Taikon i Flor i Hälsingland. 

   1977 efter att Gunhild Björnsson i Mjösjö 

hade avlidit tog man över gården. Gjurd 

bodde ensam där första tiden och renoverade 

mangårdsbyggnaden och stallet. Sedan bygg-

de han ridhuset och hotellbyggnaden. Det var 

ju inte precis några friggebodar han uppförde. 

Anläggningen invigdes 1980. Man hade 

många hästar på Mjösjö, som mest 15 styck-

en. Man anordnade tävlingar och ridläger på 

somrarna och hade uppfödning av Springer 

spaniel och senare av bayerska viltspårhun-

dar. Denna period får nog betraktas som 

höjdpunkten för Mjösjö gård. 

   Gjurd började spela bridge vid 14 års ålder 

och vid 15 års ålder började han jaga i Flo-

viksbodarnas jaktlag tillsammans med pappa 

Harald, Anton Andersson på berget, Herbert 

Skoglund, som hade konsum under kriget, 

skogsmästare Gunnar Pettersson, som kalla-

des greven, Henning Tynelius, Axel Daniels-

son, Einar Danielsson samt Bror Frisk. Det 

var nog många gånger man lyckades i älgjak-

ten genom guds försyn. Jakten började med 

att man skrämde bort alla älgarna genom att  

montera på skorstenen på jaktstugan mitt i 

området med hammare och slägga, vilket 

kunde höras ända till Ansjö och Vallsjön.          

   I samband med separationen 1991 flyttade 

Gjurd till västkusten nära Bovallstrand. Han 

tog arbete som målare där också. Nu var det 

angeläget att arbeta så mycket som möjligt, 

för åren hemma på gården i Mjösjö hade inte 

gett så många pensionspoäng. Han gjorde sig 

snabbt känd i området. Han arbetade på    

Abbas fabriker och tog vid ett tillfälle ned en 

brandvarnare från taket i fabriken. Han var 

ensam i fabriken vid det tillfället och fick 

strax ett samtal från en på företaget, som und-

rade om det brann i fabriken. Nej, svarade 

Gjurd, här brinner ingenstans. Det var bra 

det, svarade den andre, då kan jag ringa till 

brandkåren i Göteborg och i Kungshamn och 

meddela. De står färdiga att rycka ut till    

Abbas fabriker, då larmet hade gått dit. 

   Vid ett annat tillfälle arbetade han som må-

lare på den abbafabrik som  gjorde lutfisk. 

Han skulle in i fabriken för att måla och det 

var tre slussar han skulle passera. Den första 

var med kod, vilket gick bra, sen kom en dörr 

med snöre i taket man skulle dra i för att den 

skulle öppnas. Den öppnades dock inte, var-

för Gjurd drog i alla snören som hängde ned 

från taket. Till slut kom han in. Efter ett tag 

kom en ur personalen och frågade om det var 

han som hade dragit i snöret. Ja, Gjurd för-

klarade som det var. Den andre berättade då 

att det snöre han dragit i tömde ett stort kar 

med saltlösning och fett ut på golvet i hallen. 

Truckförarna fick sen köra i smeten och 

halka omkring på golvet. Det var nästintill 

omöjligt att styra truckarna. Arbetarna tyckte 

det var det roligaste som hänt på mycket 

länge och sa att du ska ta mej fan ha tårta. 
   Man kan fundera över om bridgen eller jak-

ten varit viktigast under åren. Jag tror att den 

kampen slutar oavgjort. En söndag när jaktla-

get håller på att dra hem en skjuten älg, säger 

plötsligt Gjurd: ”jag måste iväg på bridgen, 

det är ju söndag eftermiddag”. Han ger sig 

iväg mot Kälarne i sin bil. Strax efteråt kör en 

av jägarna samma väg, och vid Hällesjö ser 

han Gjurds Range Rover liggande på sida på 

lägdan med hjulen fortfarande snurrande, 

men ingen Gjurd i sikte. Han hade tagit taxi 

till Kälarne för att hinna i tid till bridgen. Det 

talar väl till bridgens fördel. Å andra sidan 

var han en gång ute på mårdjakt tillsammans 

med jaktkamraten Per. Hunden började skälla 

ståndskall en bit därifrån. De hörde att det 

inte var mård, utan kom fram till att det var  

björn. Den tar vi, sa Gjurd. Per frågade lite 

undrande vad vi ska skjuta med. Skjuta med, 

säger Gjurd, vi har ju hagelbössan. Vi kan väl 
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inte skjuta björn med hagelbössa menar Per. 

Vi släpper den nära, säger Gjurd. Det kan väl 

kanske tala till jaktens fördel. Ingenting är 

omöjligt för Gjurd. 

   Gjurd har också en karriär som timmer-

man. Huset vid Lungsjön skulle timras. Det 

skulle komma en timmerman från bräck-

etrakten för att leda timringen. Han kom 

också en gång, men inget var egentligen   

klart för att börja timra. Han kom aldrig till-

baka. Gjurd blev då utsedd till timringsan-

svarig. Han hade aldrig timrat tidigare. Erik 

Karlsson skulle vara instruktör. Han kom en 

gång och visade hur knutarna skulle se ut. 

Sen såg vi inte honom något mer. Resultatet 

blev att Gjurd och jag timrade själva år efter 

år och till slut stod huset där färdigt. Inget är 

omöjligt för denne man. 

   Men vad vore livet för en sådan mångsyss-

lare som Gjurd utan inhopp i kulturen. Han 

har varit skådespelare ett antal gånger. Flera 

gånger i pjäsen Västvattentjuven, sen som 

Jorunde i spelet Fred och Fejd i Westan Eid 

samt i Dario Fos pjäs Målarna känner ingen 
längtan. 

    Vi känner också Gjurd som en man som 

skapat många klassiska uttryck. Här är några 

exempel: 

    På en lapp till jaktkamraterna i jaktstugan 

skrev han en gång: Om jag inte är här när ni 

kommer har jag farit. 

    En gång när vi skulle jaga mård och satt i 

bilen för att åka och se om man kunde se 

spår av mården över vägen och det var fullt 

snöfall, fick han frågan: Kan man verkligen 
se mårdspår, när det snöar så här mycket? 

Gjurd svarar: det är klart att man kan se 
mårdspår, när det snöar. Inga problem. Efter 

att ha funderat en stund lägger han till: inte 
om de är helt översnöade förstås. 

   Denne man, med en otrolig arbetskapacitet 

och uthållighet, med ett oförtrutet intresse att 

pröva på nytt och ett ständigt gott humör 

med ett smittande skratt har givit ett ansikte 

åt uttrycket att ingenting är omöjligt.         

                                                                                       

      Eje Åhlander 

 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gjurd i Dario Fos pjäs: Målarna känner      

ingen längtan. Här är han den mördade (?)    

ägaren till stadens glädjehus. Hans grymma 

hustru, som övertagit verksamheten, har i 

varje fall draperat  hans porträtt med sina 

strumpbyxor som sorgflor. 
      Red:s anm. 

 
Vandringsleden Västanede– Kälarne 

Nyöppnad välutrustad rastplats med bl.a.          

nödtelefon, brandsläckare, radio och fåtölj.             

Besökande ansvarar själv för renhållningen, 

enär rastplatsen är utrustad med städredskap. 

Fågelmatningen är likaledes den vandrandes  

ensak och ansvar. 
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Gullik Nilsson och Åsa Roos startade företa-

get 2011 och kommer 2016 att passera 500 

gästnätter. Största kundgruppen är tjeckiska 

fiskare och den storsäljande produkten är 

gäddfiske. Klockars matkasse, dygns- och 

weekendpaket är andra produkter. 

Vi köpte Grindstugan 2006 av Eva Eskeland, 

dotter till Hjalmar Adamsson, känd som 

framgångsrik affärsman inom sjukvårdspro-

dukter. Den ligger granne med bostadshuset. 

För många är kondomer det man först tänker 

på när man hör namnet H.E. Adamsson. Stu-

gan byggdes 1905 till Hällesjö kyrkas klock-

are Anders Frid (Hjalmars mormorsfar). 

Hjalmar hade många syskon och som bruk-

ligt på den tiden bodde många personer i det 

lilla huset. Övervåningen gjordes troligen i 

ordning först på 1930-talet. Timmarna efter 

att Eva och hennes man Jan lämnat över 

nycklarna 2006 tippade broräcket omkull och 

efter några veckor kunde det konstateras att 

huset var i något sämre skick än förväntat. 

Då växte rallarrosen upp genom golvet i hal-

len. 

Golv och innerväggar revs ut, direktverkande 

elvärme ersattes med sjövärme och all el och 

vatten drogs om. Idag är det två lägenheter 

med hög standard, men i gammeldags stil. En 

del av möblerna och inredningen är kvar se-

dan familjen Adamssons/Brantmans tid. Un-

der renoveringen väcktes tankarna om att an-

vända huset till annat än gäststuga för barn 

och vänner. Jakt, fiske, vandring och vacker 

natur är produkter som finns utanför knuten 

och en utbildning i LRF:s regi blev start-

skottet för företaget. 2013 kompletterades 

anläggningen med vedeldad bastu och bad-

tunna nedanför stugan, vid Hällsjöns strand. 

Båtar och kajaker finns också att hyra. 

Högsäsongen är från mitten av maj t.o.m.  

augusti då stugan i början på perioden till 

största delen är uthyrd till tjeckiska, polska 

och lettiska fiskare. Det är ”Catch and Rele-

ase” som gäller, de tar alltså upp fiskarna, 

mäter, fotograferar och släpper sen tillbaka 

fångsten. Gäddrekordet hittills är 117 cm och 

i år har man tagit upp 50 st. gäddor över 90 

cm. Att vårda gäddbeståndet med stora gäd-

dor är viktigt. Den här typen av gäster har 

höga krav. Man kan konstatera att det är bra 

kvalitet på fisket i Hällesjö och det har säker-

ligen fler sjöar i Kälarnetrakten. Den tjeck-

iska resebyrån uppger att Hällesjö är den 

bästa gäddfiskedestinationen i Sverige just 

nu. Sportfiskarna i Europa är flera miljoner 

så det skulle vara roligt om fler satsar på 

fisketurism. Tillsammans skulle vi sätta    

Kälarnebygden på Europas fiskekarta. 

Under juli och augusti är det fler ”vanliga” 

svenska och utländska turister. Många hem-

vändare men även nya gäster som på olika 

sätt hittat hit. Gäster från 13 olika länder för-

utom Sverige och i år utmärker sig förfråg-

ningar från amerikaner med rötter i trakten. 

Marknadsföringen görs genom fiskerese-

arrangörer i Tjeckien, Polen och Lettland, vår 

egen hemsida, Facebook, Drömfiske och tu-

ristbyråerna i Bräcke och Ragunda. 

Det är en intensiv period under sommaren 

och många roliga och intressanta möten med 

alla gäster. 

       Åsa Roos 

Klockars Hällesjö 
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 Jag var på Kamsfest i Gastsjön för två veckor sedan. Kvällen före var jag gäst tillsam-

mans med min guddotter Anna hos Runa och Martti i Västanede. Runa är min tremänning. 

 Diskussionen hamnar i sådana här sammanhang rätt snart i historiska återblickar och 

berättelser. De mest intressanta kommer som vanligt från de äldre som minns. Jag ska för-

söka dra ett strå till stacken och återge minnesbilder 60 år tillbaka i tiden. 

 Det var tidigt 50-tal, kanske 1952. Min mor Gertrud och min far Nils Ture hyrde över-

våningen i ett hus vid Nedre Järnvägsgatan, ett område med c:a 10 hus strax söder om Min-

nesgärde, söder om Östersund, vid Storsjöns strand. Ingenting av denna bebyggelse finns i 

dag kvar. Den är utraderad för alltid och utgör nu ett rekreationsområde för Östersund. 

 Den här dagen skulle vi åka till Gastsjön där min far växte upp och generationer före 

honom. Det var tid för ”höjanna” och då brukade vi åka ut en vecka och hjälpa min fars sys-

ter och hennes man Elof på hemgården ”Näset”. 

 Nedre Järnvägsgatan låg fyra kilometer från Östersunds Centralstation och resan vi 

skulle göra företogs, som första etapp, med cykel till centralstationen. Min far med resväska 

och gepäck på pakethållaren och min mor med mig därbak. Jag kommer ihåg hur jag tryckte 

fötterna mot hjulbultarna så att jag inte skulle få dem i bakhjulet. Framme vid centralen pla-

cerades cyklarna i stället invid stationen och låstes, varefter vi gick ut och väntade på tåget. 

Mitt minne sviker mig lite, men jag är rätt säker på att det var ånglok till Bräcke där vi 

skulle byta till rälsbuss. 

 Väl på tåget drack jag först av allt en pappersmugg (varianten med hopskrynklad papp) 

med vatten från den karaff  som fanns på väggen i de gamla fina vagnarna. Det kändes väl-

digt märkvärdigt. Därefter gick jag ut på den balkong som fanns i varje ände på vagnarna. 

Där stod redan farsan och rökte en Havanna II och vi såg tillsammans hur Stationen sakta 

försvann och ersattes med ängar ock skog. Höjdpunkten var när vi åkte förbi vårt hem, då 

vinkade jag till alla jag såg. Jag minns än i dag den speciella doften från bromsoken som 

kom med vinddraget. Det luktade tåg minsann!! 

 I Bräcke bytte vi till rälsbussen. Jag kommer ihåg hur jag önskade den resan skulle gå 

fort. Rälsbuss var ett påvert åkdon jämfört med det riktiga tåget. Det luktade också märkligt. 

Så småningom kom vi till Gastsjöns hållplats, där Elof vridit stoppskylten så att rälsbussen 

visste att här skulle någon stiga av. Där på den minimala grusplanen intill spåret satt Elof på 

vagnen med märren förspänd. Vi hivade upp bagaget och klättrade inte utan besvär upp på 

flaket. Sedan gick det i sakta mak mot gården. Landsvägen var smal och grusad och gick 

genom skogsmark 

 Jag var fascinerad av den stora hästen och den varma doft den spred bakom sig och jag 

satt och väntade på att den skulle skita, för det gjorde den förra sommaren.  Jag såg redan 

fram mot att få brottas med Kjell, min kusin. Det gjorde vi alltid. Vi tyckte om det och blev 

aldrig ovänner under kraftmätningen. Sen skulle vi busa med gråhunden. Sen skulle vi jaga 

hönsen. 

 Det var mycket som rörde sig i skallen på en liten kille på ett stort vagnflak. 

Så småningom kom vi fram till gården, som kunde skymtas mellan träden från vägen, och 

En liten pojkes sommarvecka i Gastsjön 
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Elof styrde upp ekipaget på den långa uppfarten till huset. 

Medan Hästen betslades av gick vi in till pappas syster Ingrid. Den för mig så ovana fräna 

doften från ladugård i kallfarstun där arbetskläderna hängdes upp slog emot näsan, men jag 

hade känt den förra sommaren också, så jag var van nu. 

 Så fort vi kom in i köket tog doften av Ingrids älggryta över hand och vi intog så små-

ningom en välsmakande middag. Min far och Elof gjorde kaffekask frampå kvällen och vi 

ungar fick krypa till kojs. En vecka full av äventyr väntade för mig och mina kusiner Kjell 

och Eva. 

            Vikeränget den 14 juli 2016 

            Göran Gastby (f.d. Nilsson) 

Lördagen den 6 augusti 2016 simmade 15-årige Hannes Törnsten från Uppsala tvärs över 

Hemsjön (Sörbygdasjön) på det bredaste stället på tiden 16 minuter och 50 sekunder. Så vitt 

vi vet är det mer än en minut bättre än förra rekordet.   

   Sträckan är cirka 900 meter och vattentemperaturen var 17-18 grader. Målgången skedde 

vid Örahälla.  

   När jag ställde den klassiska frågan "Hur känns det?" svarade Hannes "Bra". Jag frågade 

också om han tränat särskilt för denna simning. Svaret var "Nej".  

   Är det någon som simmat samma sträcka snabbare? Om inte tar jag mig friheten att utropa 

16 min 50 sek som nytt världsrekord i "simning tvärs över Hemsjön" . Detta kan kanske 

också fungera som en utmaning för andra som brukar bada i Hemsjön.          

               Anders Sjöberg  

Nytt simrekord? 
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 Från Håsjös horisont 
 

Fick ett samtal där någon undrade vad som hänt i byn under sommaren. Detta fick mig att 

undra hur det ser ut, finns det något liv i våra byar här i östra Jämtland eller har vi kastat in 

handduken och bara väntar på nedräkningen? Så, jag sitter här och funderar över hur det ser 

ut här i Håsjö och vad som har hänt och under sommaren. Egentligen är det väl så att det 

händer något varje dag, fast vi har en förmåga att glömma ganska fort. 

 

 I alla fall, om jag tittar ut ser jag höns som spatserar på gårdstunet mitt emot. Inte nog 

med det, det går hästar i hagarna runt gården. Grannen driver en hästgård och där är det full 

fart från morgon till kväll med olika aktiviteter. Bredvid mig, ett tiotal meter intill mitt hus 

går en flock får och betar. De fåren ägs visserligen inte av någon Håsjöbo utan utlokaliseras 

från en grannby hit varje sommar. Ibland passerar en ryttare på islandshäst förbi på en av 

sina dagliga turer. Den hästen och ryttaren kommer uppifrån byn. En ung tjej som köpt en 

gård och startat eget. När man passerar den gården kan man förutom hästarna också där se 

får som går och betar. Det är roligt att se att ungdomar stannar och finner möjligheter att för-

sörja sig. Sedan finns det en hästgård till, sedan länge etablerad, lite längre bort i byn från 

min synvinkel sett. Och om man ska tala om djur så finns det naturligtvis både hundar  och 

en och annan katt. Vid behov finns även veterinär. Dessutom finns det andra företagare med 

lastbilar, traktorer och grävare olika slag. I Valla finns det hyreshus, gamla konsum. Och för 

onda människofötter finns fotvårdare i byn. Man kan väl få säga att det rör på sig. 

 

 Det finns även annan verksamhet där det rör på sig i byn, som Håsjögården t.ex.       

Där bedriver byföreningen verksamhet med vandrarhem, uthyrning av lokaler, byträffar osv. 

En verksamhet som återkommer varje år är Håsjögårdens sommarcafé. I sommar har det va-

rit öppet under hela juli, varje dag. Allt är ideellt arbete av bybor och andra intresserade. Ett 

tillfälle för hemvändande semesterfirare att träffa gamla bekanta. Men det som drar allra 

mest folk, från noll till hundra, är nog Håsjösåpan. Nu undrar nog en och annan vad det är. 

Jo, man lägger ut en stor presenning och täcker den med såpa. Sedan spelar de olika lagen 

med innebandy-klubbor och puck på det hala underlaget. Gissa om folk blir intresserade av 

att se på spelet. Där händer det definitivt en del. 

 

 Något annat som är värt att notera är att det har flyttat in ungdomar i en del hus här i 

byn. Någon har valt att stanna kvar med en partner som flyttat hit. Trevligt att se att det lyser 

i husen. Om detta och mycket mera kan man skriva men nu får det räcka för den här gången. 

                Berit Backlund 

 

Medlemsinfo Kälarnebygdens förening:  Bankgiro 5404-9606 

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  engångsin-

sats och  en årlig medlemsavgift. Medlemsavgifter  2016:                                           

      Enskild  Familj  Förening  Företag  

 Insats (engångs-)    50         100     100      500 

 Årlig medlemsavgift     100     100   100         200 
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Så här skriver Erik Lindgren Kälarne om denna ritning 4 juni 1935: 

Sedan gamla kyrkan i Västanede nedbrann år 1901 skulle en ny byggas antingen 

i Västanede eller i Kälarne. År 1906 blev Arkitekt A. E. Melander, Stockholm, 

anlitad att utföra ritningar i tvänne alternativ, dels ett förslag till den nuvarande 

kyrkan i Västanede samt detta förslag med placering i Kälarne. Genom en före-

tagen röstning inom Håsjö församling, segrade ritning samt placering  enl.          

Västanedeförslaget. Jag har för många år tillbaka lyckats få en bild av den före-

slagna Kälarnekyrkan, som enligt de äldre berättade skulle byggas där det nuva-

rande betelkapellet är beläget. 

Erik Lindgren överlämnade bilden som gåva till Håsjö församling den 8/2 1976 
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Lördag 27 & söndag 28 augusti är restaurangen stängd  

På grund av personalbrist. 

Lördag 10 september 17,00-19,30  Stor Buffé 150: -                                                    

barn upp till 12 år 10: - året. Endast förbokning. 

 

Torsdag 15 September 19,00 Sharon Clark & Mattias Nilsson Trio.                   

arr: Kälarne jazz & bluesklubb 

 

Måndag 19 September stänger restaurangen 14,00 pga personalmöte 

 

 Söndag 2 Oktober 19,00 Tomas Arnessen & Cleas Jansson 

 arr: Kälarne jazz & bluesklubb 

 

Fredag 28 Oktober 20,00 Erika Baier & the Business  

 arr: Kälarne jazz & bluesklubb 

 

  Lördag 12 November Tacobuffé 16,00-19,30 

 

Lördag 12 November 19,00 Sören Rydgren 

 arr: Kälarne jazz & bluesklubb 

 

Söndag 13 November Farsdagsbuffé 15, 00-17, 00. Endast förbokning. 

Julbord lördag 10 december & Söndag 11 december  

Välkommen in till oss på Östjemten                                                                               

Caroline med personal 
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   Bilder från den nymålade viadukten i Kälarne 

 KYRKAN: 

Söndag 28/8 Kl. 18.00 Gudstjänst i Håsjö gamla kyrka 

Onsdag 31/8 Kl. 14.00 Andakt på Tallgläntan 

Söndag 11/9 Kl. 11.00 Gudstjänst i Hällesjö kyrka 

Söndag 18/9 Kl. 18.00 Kvällsgudstjänst, Håsjö nya kyrka 

Lördag 24/9 Kl. 16.00 Rasta skymning, En stämningsfull musikstund i Håsjö nya ka 

Söndag 25/9 Kl. 18.00 Kvällsgudstjänst, Håsjö nya kyrka 

Onsdag 28/9 Kl. 14.00 Andakt på Tallgläntan 

Söndag 9/10 Kl. 11.00 Gudstjänst i Hällesjö kyrka 

Söndag 16/10 Kl. 11.00 Gudstjänst i Håsjö nya kyrka 

Söndag 2t3/10 Kl. 18.00 Kvällsgudstjänst, Håsjö nya kyrka 

Onsdag 26/10 Kl. 14.00 Andakt på Tallgläntan 
    

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

Nästa nr av KälarneNytt, nr 5, 2016 trycks den 14/10. Manusstopp: 7/10.               

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 

Från Kälarnehållet:  

Båten med Östen Lundberg 

Från andra hållet: 

Fiskaren Ulf Nordlund och målarna 

Här har Kia ochn Linnéa                                      

signerat sitt konstverk 

mailto:michael.lofgren@poles.se

