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 En tidning för Kälarnebygden  årgång 12 nr 6                                            

               Nov 2016  

Denna tidning sponsras av  

ROLF ADAMSSON GIMDALEN 

 

 

Den 26 oktober 2016 firade vi Dumitru Curtas 100-årsdag. Vi var några vänner 

som känt Dumitru sedan han flyttade till Kälarne. Tillsammans med personalen 

på äldreboendet ordnade vi firandet. 

Personalen hade dukat långbord med vita linnedukar och vackert porslin med 

guldkant. Han hade fått många fina blomsterarrangemang från vänner, men 

också av Bräcke kommun, som också hade skänkt tre tårtor till avdelningen. 

Vi vänner hade också bakat tre sorters kakor, mjuk pepparkaka, långpannekaka 

och wienerbröd samt tårtor av olika sorter. 

Anna-Stina Palm, en god vän, bjöd på underhållning med cittra och sång. 

Kyrkoherde Lennart Raswill med kantor Eva-Lotta Norell kom och gratulerade 

med blommor. Telegram från kung Carl Gustaf och drottning Silvia samt tele-

gram från landshövding  Jöran Hägglund hade också inkommit. 

Dumitru själv var mycket glad och tacksam för allt han fick åtnjuta på sin  stora 

dag.              Sonia Eriksson 

Dumitru Curta 

100 år 
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Från kojor och skog 

Hans-Erik Nilsson från Hällesjö har alltid lyssnat 

med stort intresse när äldre människor berättat 

historier från det förgångna. Han träffade            

mycket gammelfolk i sin barndom och nu har 

han börjat nedteckna sådant som han hört be-

rättas. Han samlar sina berättelser under rubri-

ken ”Från kojor och skog” och han har välvilligt 

givit KälarneNytt rätten att publicera dem.                         

             Här kommer de första:  

Sagesperson:  

Annershansjohan 

Det var runt förra sekelskiftet, det var mycket kolning på skogarna, så också på Brännås-

skogen. Där var en kolvedhuggare, en finne, som var onaturligt stark, så när kolvedkörarna 

skulle köpa havre, då lejde dom finnen att hämta havren. 

Då vägde visst säckarna 80 kg. Han gjorde så, att han tog en säck en bit, så gick han tillbaka 

och hämtade nästa. En gång stötte han ihop med en hästflock. Det enda raka var att ta en 

säck under varje arm och hålla undan. Först när han kommit över Milsjöflon, ca 2,5 km, 

kunde han stanna och pusta ut. 

Detta hände när Johan var liten, han var född 1894, och han minns den här finnen lite grann. 

Han var i Hällesjö ibland och kunde vara full nånting alldeles förbannat. 

 

Sagesperson:  

Aina Backman Nynäs 

Det var strax efter första världskriget, mycket kolning på skogarna, så också på trakterna 

mot Västermörtsjön. Eftersom det var strax efter kriget var det ju smått om allting. 

En kolkörare, han hette Helmer, efternamnet minns jag inte. Hans märr hette Dolly (det 

minns jag). 

Nå, Helmer hade köpt nya skor av något slags konstläder (för det fanns ju ingenting annat). 

Ganska snart rev han sönder den ena skon, men en gubbe på Kämpensborg gjorde en näver-

sko till honom. Helmer gick länge med en näversko på ena foten och en köpt sko på den 

andra och han fick ju höra kommentarer om att kanske näverskon var lika bra som den 

köpta. 

”Fan vet om han inte e bätter!” 

              Hans-Erik Nilsson 
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Olle Hallenborg 
 

    När du kommer till Västanede på väg mot slalom-

backen i Svedje passerar du en rad med hus. På nersi-

dan vägen står i en ställning en stor segelbåt, närmare 

bestämt 13,5 meter lång, Man  blir förstås nyfiken på 

vad en segelbåt avsedd att segla på havet gör i syd-
östra Jämtland, 12 mil från närmaste hav. Förklaring-

en som följer i denna berättelse är mer logisk än vad 

man kan tro. 

    Olle föddes 1947 i Stockholm. De två första skol-

åren gick han i Märsta. Sen flyttade han till  Halmstad 

och gick de fyra följande åren i folkskolan där, däref-

ter realskola i fyra år och han tog realexamen 1965. I 

Halmstad blev det mycket segling under uppväxten. 

Han var också aktiv i sjövärnskåren och började då 

också med rodd. Han kom med andra ord att tidigt 

fångas och präglas av sjölivet. 1965,  efter realexa-

men, sökte han sjöbefälsutbildning vid Broströms 

elevfartyg Stureholm, som gick i reguljär trafik från Europa via Mexiko till USA och sedan 

tillbaka till Europa. Därefter fortsatte han inom Broströmskoncernen på fartyget Thuleland, 

som gick på medelhavet, Grekland, Turkiet, Egypten, Marocko. På ett annat fartyg,                

Tavasteland, seglade han också till Cypern och Israel. 

    Efter 2-3 år i Broströmskoncernen sa Olle upp sig. Han var då behörig lättmatros och fick 

genom sjömansförmedling anställning vid Trelleborgs Ångfartygs AB. Mönstrade på en 

kylbåt som gick på USA och de stora sjöarna, genom panamakanalen till Australien. Om 

man hade varit ett år på fartyg fick man mönstra av och söka immigrantvisum i annat land 

som man anlöpt. Olle sökte immigrantvisum för Australien i USA. Han fick då permanent 

residence i Australien, vilket innebar att han kunde bo och arbeta i Australien och återvända 

dit efter andra turer till havs. Det gav också möjligheter att efter ett antal år söka medbor-

garskap i Australien, vilket aldrig blev aktuellt. 

    1969 mönstrade han av i Sidney i Australien. Han hade lärt känna sjöfolk och skandina-

ver där under tidigare besök. Han delade lägenhet med en kompis och hade olika arbeten 

bl.a. inom byggbranschen. Livet i land omväxlades med arbete till sjöss. Han mönstrade på 

svenska fartyg, som gick på ostasien respektive USA:s västkust, Fidji, Hawaii och Vancou-

ver. I Asien besökte han de flesta länderna såsom exempelvis Filippinerna, Taiwan och 

Hongkong, dock aldrig fastlandskina. På den tiden låg fartygen ofta en vecka i hamn, vilket 
gjorde att man hade möjligheter att lära känna  lokalbefolkningen. I Amerika kom han ald-

rig till Alaska, och det är väl en evig tur att det finns några platser kvar på jorden för Olle att 

upptäcka. 

    I Australien arbetade Olle under tre vintrar i Snowy Mountains med alpin skidåkning. 

Han gick där en sjukvårdskurs och blev en s.k. ski patroller, som tar hand om skadade i 

skidbacken. 

    1971 reste Olle från Australien till Sverige. Han hade träffat en svensk flickvän i Austra-

lien, vilken reste tillbaka till Sverige och bosatte sig hos Olles mamma i Halmstad. Mamma 

tyckte efter en tid att det kunde räcka och bad Olle komma och hämta flickvännen. Väl i 
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Sverige tog han hyra på Torline, som gick på Holland och England. Sen åter till Australien 

en tid. Fixade pister i Snowy Mountains och körde bulldozer. 1978 lämnade Olle Australien 

för gott och reste tillbaka till Sverige och Åre för skidåkning. Där anställdes han som grov-

diskare. 

    Han hade nu varit till sjöss i många år och tyckte att det var dags att utbilda sig till sjöbe-

fäl och sökte därför sjöbefälsskolan i Härnösand 1977 och kom in. Han hade många år till 

sjöss och goda kunskaper i engelska språket, varför han efter redan ett år var färdig styrman.   
I Olles klass på sjöbefälsskolan fanns en kvinna, Margareta Eriksson från Västanede. De 

blev tillsammans under kursen. Margareta gick två år ytterligare och blev sjökapten. 1979 

flyttade de till Nygårn i Västanede, som stod tom. Olle fullföljde sin sjöbefälsutbildning och 

blev överstyrman vid Chalmers i Göteborg. De arbetade till sjöss kommande år. 1988 föd-

des första barnet, Lina. Olle och Margareta arbetade för samma rederi, på samma fartyg och 

i samma position. Det betyder att de skiftade var 6:e vecka och sågs en dag på båten, som 

var Thuntank. Det innebar i stort sett att de möttes på lejdaren, när den ene var på väg av 

och den andra på väg ombord på båten. Dottern Lina fick då ofta bo hos moster Karin på 

Lövudden. Situationen var inte hållbar i längden och en av dem måste gå i land. 1994 

mönstrade Olle av. Han hade innan dess vikarierat en del på skolan och fick arbete som      

NO-lärare. Detta var precis vid den tiden då datatekniken utvecklades för fullt. Olle blev in-

tresserad och satte igång att bygga nätverk. Han gled successivt över från lärarjobbet till IT. 

Han blev anställd vid IT-avdelningen i Bräcke kommun och verkade där till sin pensioner-

ing i juni 2016. 

    Olle har varit Västanede trogen under alla år. Intresset för rodd tog han med sig från ung-

domstiden i Halmstad. Rodd-Kalle kallades en man vid namn Karl-Erik Lindholm, som 

hade kommit flyttande från Stockholm till Kälarne. Han hade med sig båtar och utrustning 

och startade roddavdelningen i Kälarne, där han också var primus motor. Olle rodde mycket 

tillsammans med barnen. Några år senare, efter Rodd-Kalles bortgång, tog Olle över rodd-

verksamheten. Nu har Veronika Källström, som varit aktiv i klubben under alla år, tagit 

över ledartröjan och Olle nöjer sig med att ro en del, meka med utrustningen och sitta i föl-

jebåten och filosofera, och övervaka andra som ror de ranka farkosterna. 

   Alltsedan 1979 har Olle också varit engagerad i alpina sektionen av KIK, även det ett in-

tresse som följt med under alla år sedan ungdomstiden. Han har givetvis själv åkt mycket 

utför under alla år och är en idog pendlare mellan Västanede, Bydalen och Åre. Han är 

också djupt involverad i snötillverkningen, underhållet av utrustningen och verksamheten i 

skidverkstan. Han har suttit i styrelsen för alpina sektionen. Otaliga är de nätter, då järn-

gänget passat snökanonerna i Svedjebacken, emellanåt vilat på en soffa i liftstugan och liv-

närt sig på kaffe, chokladbollar och kanske någon varmkorv. 

   Nu är vi tillbaka där denna historia började, nämligen vid landmärket i Västanede. Jag vå-
gar påstå att det är det mest karakteristiska landmärket i Jämtland. Det handlar förstås om 

den 13,5 meter långa och 3,98 meter breda segelbåten, som står stadigt i sin ställning mellan 

ladugårdarna och bostadshusen i Västanede. Projektet startades 1984 av Olle och Margareta 

tillsammans. Avsikten var att de, när båten var färdigbyggd skulle åka runt nåt...  

Ritningar köptes från Australien och plåt från Björks mekaniska. Det får alltså betraktas 

som ett inlandsprojekt. Med åren har Margareta mer och mer dragit sig ur projektet. Hon 

känner nu att hon inte vill befinna sig så nära vattnet. Som kapten på en tankbåt befinner 

man sig ju betydligt längre därifrån. Man måste kanske av egna egoistiska skäl tyvärr, men 

för Olles del äntligen, konstatera att båten börjar bli färdig och troligen kommer att sjösättas 

under 2017. Vi som bor nära Olle i Västanede kommer att få problem med att förklara för 
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våra långväga besökare hur de ska hitta till oss, när detta landmärke inte längre finns.                              

Frågan är om det inte borde K-märkas.  

En lycka i detta intensiva  

engagemang, alla aktiviteter 

och äventyr under åren är att 

Olle har ett stort intresse för 

fotografering. Mycket av det 
som hänt under åren finns 

med all säkerhet dokumente-

rat på bild. Vi kan bara hop-

pas att vi en gång ska få ta 

del av dessa fotografier från 

ett rikt, mångskiftande och 

oerhört spännande liv, som 

på  något sätt kopplar ihop 

Västanede och Kälarne med 

stora delar av världen.  

   Eje Åhlander
                                          

Kälarne bioprogram 27/11-15/1 
 

Datum Film                                  Tid         Pris          Censur  
27/11  Trolls                                 15.00  70:-   Från 7 år  
27/11  Fantastiska vidunder      18.30 80:-   Från 11 år  
            och var man hittar dem  
4/12  Flykten från Framtiden     18.30  80:-   Barntillåten  
11/12 Pettson & Findus              15.00  70:-          Barntillåten  
11/12 Fyren mellan haven         18.30  80:-          Från 11 år  
18/12 Rouge One:                        18.30  80:-           Från ? år  
            A Star Wars Story                   
26/12 101-åringen som smet      12.00     80:-          Från ? år  
            från notan och försvann   15.00   
                                                          18.30  
1/1         Bamse & Häxans dotter 15.00  70:-      Barntillåten  
1/1         Passengers                       18.30  80:-           Från ? år  
8/1         Sing                                   15.00  70:-           Barntillåten  
8/1         Why Him                          18.30  80:-      Från ? år  
15/1      Skönheten i allt                18.30  80:-           Från ? år  

Se även Kälarne IK´s hemsida för mer info om bioprogrammet:                                 
www.kalarneik.se & www.facebook.se/nordenbio 

Välkomna till Norden Bio 
                                                    

JULSKYLTNING i KÄLARNE 2/12 16.00-20.00                                      

Knallar anmäler sig till Jonte 073-820 51 92                                                                   

eller Iza 073-844 6435   

http://www.kalarneik.se
http://www.facebook.se/nordenbio
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Skidspåret på Åsen får ny bro 

I Hällesjö rustas skidspåret inför kommande säsong. Spårmästare Ove Svanström gör stän-

diga förbättringsarbeten inför varje vinter, men i år har krävts en något större insats än          

vanligt.  

Den gamla bron som korsar Skimsåsbäcken har med åren blivit i så dåligt skick att det 

fanns risk för att den inte skulle hålla för spårmaskinen ytterligare en vintersäsong. Mycket 

vatten och svallis på platsen har gjort spårarbetet problematiskt. 

Under ett par dagar i oktober har ett vältrimmat arbetslag byggt en ny överfart. Lite längre, 

lite högre, och inte minst lite bättre hållbarhet med närproducerat virke från Octowood. 

Vi kan nu se fram emot en ny skidsäsong, förhoppningsvis en lång sådan, med lagom  

mycket snö och lagom många minusgrader. Skidspåren på Åsen är en populär rekreations-

möjlighet som erbjuder spåralternativ för såväl nybörjare som mer vana åkare. En slinga på 

4 km med lättsam åkning och en slinga på 7,5 km där man bland annat får känna på                

Saxbacken och Pulsbacken. 

De e bara å åk! 

Tomas Sundin 

Vi som byggde.                              

Fr. v. Ove Svan-

ström, Rolf Lund-

berg och Tomas   

Sundin. Deltagit i 

arbetet har även   

Jonas Jönsson 

och Gullik                 

Nilsson. 

 Så här blev det. 
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Vi vill sända ett stort TACK! till Stefan Danielsson för lånet av den ”gamla” 
snickarbänken. Carl-Göran Henriksson för den ”nya” snickarbänken som han 
skänkt till oss. Lars Hennissen för sittkubbarna och de fina broarna han fixat till 
oss, så att vi kommer torrskodda över diket när vi ska till skogen. Karin West-
berg för bl.a. äppelmos och hemstickesockarna och Karin W och Margaret 
Weman för hembakat tunnbröd. Bolle för att han körde älgbanan när vi skulle 
göra skjutprovet inför älgjakten. Höjda Hunters för att vi fick låna deras jaktkoja 
under älgjakten. Vi vill också tacka alla andra, ingen nämnd ingen glömd,         
för att de tänker på oss innan de gör sig av med material som vi kan tänkas           
behöva i vår verksamhet. 

           Föräldrakooperativet Lek & Bus 

Louise och Hugo testar sittkubbarna som Lars har fixat åt oss. 

Från Lek & Bus 

Välkommen till Julmys i Västanede.                                                     
Söndag 4/12-16  13,00-15,00                                                                                                                          

Glögg o pepparkakor. Stora kaklotterier. Försäljning på gården.                   

Kaffe med dopp. Risgrynsgröt och skinkstut.  

Tomten finns med hela tiden och delar ut julklappar till barnen. 

Västanede Byförening 
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Man skulle kunna tro att denna poetiska personbeskrivning gällde mästersmeden Peter  

Hedman i Hällesjö, om man inte visste att versen är hämtad ur Finlands nationalepos             

Kalevala, där den handlar om mästersmeden Ilmarinen, han som smidde himlavalvet.                                             

Jag träffar Peter Hedman i smedjan, inte långt från Hällsjöns strand. Ässjan är inte upp-

värmd för dagen, ty Peter är upptagen med snöröjning, men han visar ändå upp och berättar 

om alla dessa verktyg som hänger i rader inne i smedjan. Där finns bl.a. olika tänger, skruv-

stycken, städ, fältässja och allt däremellan. Som modern smed har han skaffat en eldriven 

maskinhammare i stället för en släggdräng, som smederna hade förr i tiden. Peter inledde 

sin smedkarriär med traditionellt smidesarbete, men övergick så småningom alltmer till 

konstsmide.                                                                                                                               

När man träffar mästersmeden Peter hör man direkt att hans vagga inte stod i Hällesjö. Han 

är nämligen född i Finland, närmare bestämt i Jakobstad, med klingande finlandssvenska 

som modersmål. Efter att han gjort lumpen vid Nylands Brigad, nära Ekenäs, arbetade han 

som stamanställd militär i sex år. Han har även arbetat som byggnadssnickare innan han 

började sin smedutbildning. I dag behärskar han hantering av järn såväl som koppar, mäs-

sing och silver. Sin första riktiga smedja hade han i österbottniska Esse. Därefter var han 
verksam i Jakobstad, där han hade en stor smedja mitt i stan. Men det var svårt med avsätt-

ningen där, så han började söka efter något annat. Så hittade han huset uppe på Åsen i Häl-

lesjö. Det köpte han och där bor han nu, sedan sommaren 2011. Smedjan, nära Hällsjön, hyr 

han. Hans fru, Carina, arbetar i Östersund och sonen Peik, 20 år, studerar till bildlärare i 

Göteborg, så Peter har under veckorna mest sällskap av sin trevliga svarta katt, en s.k. 

”skeppskatt”, med sju tår på framtassarna och sex på de bakre, en mutation som inte tycks 

besvära kissen det minsta. Peter talar i lyriska ordalag om sitt skapande. Bäst är det när folk 

blir berörda av alstren, säger han. Men det sämsta är ju att det är svårt att få avsättning för 

dem. I smedjan hänger följaktligen en liten tavla med texten ”med snack och tack dör sme-

dens katt”. Någon smedslärling har skrivit dessa sanna ord. De flesta av Peters konstverk är 

tillverkade av gammalt järnskrot. Han vill nämligen ha ett ”grönt tänkande” i sitt hantverk. 

En annan tavla på smedjans vägg har titeln ”Folktandvården”. Den föreställer en smed som 

drar ut tänderna på en kund.                                                                                                                   

Har du sysslat med någonting sådant? undrar jag. Jo, det hände faktiskt en gång, att jag drog 

ut en tand på en person, svarar han. En ny kundgrupp han har fått de två senaste åren är  -            

häxorna! Ja, det är faktiskt sant. Det finns fler häxor än man kan tro. De hittar honom på  

Facebook och det är hans ”edsring” som fungerar bäst. Användandet av edsring är en ur-

gammal nordisk sed, en bekräftelse på att man svurit en ed eller gjort en överenskommelse.    

Dagens häxor är absolut inte elaka och ringarna de köper har bara goda syften. En häxa som 

kontaktade honom skissade på hur edsringen skulle se ut och efter viss utprovning kunde 

”Sällsamt skicklig är den smeden,                                                                      

härligt kan den mannen hamra -                                                                                     

han har smitt den höga himlen,                                                                      

hamrat hela himlafästet,                                                                                         

intet spår av hammarn spörjes,                                                              

ingen ser var tången tagit,” 

”Mästersmed med 

sällsam huskatt…” 
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hon konstatera att den fungerade. När en ed ska sväras tar alla berörda ringen i hand samti-

digt och säger vad som är överenskommet. Då fungerar det. Enligt häxorna. Han har även 

fått beställning på s.k. ”sejdstavar”. Var gång Peter har smitt en edsring går han ner till sjön 

och kyler av den i det kalla vattnet. Hällsjön kan ju betyda ”helig sjö”, säger han. För här 

fanns det ju en kyrka redan på 1300-talet. Efter besöket hos smeden Peter Hedman kan jag 

berätta att en edsring hänger på väggen i redaktörens kök. Men vilka överenskommelser 

som ska träffas med hjälp av den ringen förblir en hemlighet.                      Runa Westman                                                                                                                 

        

Tack för alla                
gratulationer vi fått           

under året efter                           
utnämningen av                   

Guldstjärnan 2016! 

Vi önskar alla God Jul                
och Gott Nytt År!                              

Margareta och Mats       

”Långfredagen”                     

2 december 16.00-20.00 

 bjuder vi på glögg. 

Ute på parkeringen                            
försäljning                                     

av färska munkar. 

 

 

 

 

 

Edsring för sex häxor Sejdstavar 
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10 december Julbord 16,00 Förbokning på tel. 0696-40500 

          365:- barn 25:-/året upp till 12 år  
 

Hemvändarpub fredag 30 december öppet till 01,00 
 

Lördag 10/12 & Söndag 11/12 är restaurangen endast öppen för 
julbord. 

 

Ordinarie öppettider 
Måndag – Torsdag       10,00-18,00          

Fredag                      10,00-19,00 

Lördag & Söndag         12,00-19,00 

 

 Lördag 24 december STÄNGT 

 Söndag 25 december STÄNGT 

 Måndag 26 december STÄNGT 

 Lördag 31 december STÄNGT 

     Söndag 1 Januari STÄNGT 

 Fredag 6 januari Öppet 12,00-19,00 

 

Varmt välkommen till oss                                                                                

Caroline med personal  

Tel 0696-40500 / info@ostjemten.se / www.ostjemten.se 

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              

 engångsinsats och  en årlig medlemsavgift. Medlemsavgifter  2015:      

                                       Enskild  Familj  Förening  Företag  

 Insats (engångs-)     50     100     100      500 

 Årlig medlemsavgift     100     100   100         200 

mailto:info@ostjemten.se
http://www.ostjemten.se
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HOS KICKI 

Kära kunder/mina vänner! 

Den 9/1 2017 börjar jag som anställd frisör på Nikita i Östersund. 

Detta innebär att min salong avvecklas vid årsskiftet. 

Det har varit ett svårt beslut att ta, men jag har känt en tid att ska jag fortsätta 

som frisör behöver  jag arbeta med andra frisörer för att                                           

inspireras och utvecklas.                                                                                                    

Jag känner en enorm tacksamhet till mina trogna kunder som gjort det              

möjligt för mig att driva min fina frisering! 

STORT TACK FÖR DET! 

Det har kommit en tid nu när jag har möjlighet att "vidga mina vyer"!  

Tack för alla trevliga stunder! 

Jag kommer att sakna er något oerhört! 

Ni är varmt välkomna till mig på Nikita i Östersund!                                                

Salongen ligger i Kärnan gallerian, öppet alla dagar i veckan! 

Hjälp mig att rensa hyllorna!                                                                    

50% på allt! 

Frisör sökes till min salong!                                              

Kicki 

 

God Jul                                  

och 

Gott Nytt År! 
önskar 

Rolf Adamsson 
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KYRKAN:                                                                                                                                            
Söndag 27/11 Kl. 11 1:a advent Gudstjänst¸Håsjö nya kyrka, Hällesjö-Håsjökören 

Söndag 4/12 Kl. 18  Gudstjänst Hällesjö kyrka 

Söndag 11/12 Kl. 11 Gudstjänst Hällesjö kyrka 

Söndag 18/12 Kl. 18 Gudstjänst Håsjö nya kyrka 

Tisdag 20/12 Kl. 19 Julkonsert med Hällesjö-Håsjökören Håsjö nya kyrka 

Julafton Kl. 14 Andakt Tallgläntan 

Juldagen kl. 7 Julotta, Håsjö nya kyrka, med Hällesjö-Håsjökören 

Juldagen kl. 11 Gudstjänst, Ljungå kapell, sång av Marie & Lotta 

Annandag jul Kl. 15 Gudstjänst Hällesjö kyrka 

Nyårsafton Kl. 18 Nyårsbön Hällesjö kyrka 

Nyårsdagen Kl. 14 Gudstjänst Övsjö bygdegård 

Söndag 8/1 Kl. 11 Gudstjänst Håsjö nya kyrka 

Söndag 15/1 Kl. 18 Gudstjänst Hällesjö kyrka 

Onsdag 18/1 Kl. 14 Andakt Tallgläntan 

Söndag 29/1 Kl. 11 Gudstjänst Håsjö nya kyrka 

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/hasjopastorat 

En vädjan från Kälarnebor till mattar och hussar! 

 

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

Nästa nr av KälarneNytt, nr 1, 2017 trycks den 27/1  Manusstopp:  20/1 

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) e-post michael.lofgren@poles.se 

Plocka upp skiten efter vägarna                                                               

när ni är ute och  promenerar                                                        

med era älsklingsdjur! 

Vi vill tacka alla våra besökare för fem fantastiska år och önskar                   
Er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt Trivselträffarår.                                                               

Monica och Sigbritt 

http://www.svenskakyrkan.se/hasjopastorat
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzlaPlmJTQAhVMiywKHdYWAcwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Faggehh.blogg.se%2F2012%2Fmay%2F&psig=AFQjCNH4g7EbE0k20VeBkedNOc3pxt_XYg&ust=1478523828689908

