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En tidning för Kälarnebygden årgång 14 nr 6                         

        Dec 2018  

                  

 

Denna tidning sponsras av 

GASTSJÖNS BYGDEGÅRDSFÖRENING 

”Allting har sin tid, och vart företag under himmelen har  sin 

stund...                                                                                                              

Och jag såg att intet är bättre för människan, än att hon är glad 

under sitt arbete…”                                                                                       

Jag undrar hur ”Predikaren” i Gamla testamentet kunde veta det. Men precis så 

är det ju att vara redaktör för tidningen KälarneNytt: Roligt! Man får vara glad 

nästan jämt! Men nu har jag haft uppdraget i åtta år. Och det anser jag vara en 

tillräckligt lång tid, så därför unnar jag verkligen andra att överta arbetet. 

Ett intressant förslag framkom vid ett möte med Kälarnebygdens kooperativa 

förening och  Kälarnebygdens Utveckling, KFU 26/11 2018. Det gick ut på att 

man i stället för  att anställa en ”nästan helt ensamarbetande redaktör,” så som 

det har varit hittills, skall man nu söka några personer med olika erfarenheter av 

såväl arbetsliv som föreningsliv, som kan utgöra en redaktion för tidningen    

KälarneNytt.  

Kälarnebygdens kooperativa förening ser mycket gärna att allmänheten kommer 

med tips och förslag på lämpliga personer till detta intressanta uppdrag, gärna 

medlemmar i olika föreningar och organisationer eller från arbetslivet. 

Välkommen med dina förslag till Michael Löfgren, 070-666 56 74 eller        

0696-403 01 e-post: michael.lofgren@telia.com  

Du kan även kontakta mig, Runa Westman, 070-349 12 09 eller                                   

e-post: runwes@telia,cm 
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Söat i Hucksjöåsen 

Olof 1819-1907 och Anna 1827-1903 flyttar ”utta hagan” där dom fått sin mark. Olof kom-

mer från Alanäset och är släkt med Erik Thomasson 1749-1810.Ystat, den andra nybygga-

ren, byggde ett av husen 1774. Det huset flyttades till ”utta hagan” med Olof och Anna, och 

blev sedermera  Söat. Erik är Annas farfar. Det huset revs sedan av barnbarnet Hadar Fors-

berg, då han byggde nytt hus. Mer om gården ”Ystat” i ett senare nummer! 

Erik Petter Forsberg 1855-1945 var yngsta sonen till Olof och Anna. Får i första giftet med 

Margareta barnen Olof och Anna.  Margareta dör när barnen är små. Erik Petter gifter om 

sig med Katarina Hellgren 1863-1946 från Holmarna, Sörbygden. Dom får barnen Klara, 

Werner, Frans och Hadar. Klara med Olof och Werner med Ebba emigrerade till Kanada.  

Erik Petter skrev dagböcker om hur lantbruket sköttes och vad som såddes på åkrarna. Om 

pigor och drängar som lejdes in. 

Utdrag ur Erik Petters dagbok; 

År 1890. 

Började jag så  den 7 maj i bodarna 1 1/2 skp hafra och den 8 sade jag Norr i änget 1/2 skp hafra den 16 
såde jag på mars åkern en halv tunna korn. 

På aftonen var jag och Olof till rotselsforsen och meta. Far var till Grafdalsbecken och meta. 

Klara och jag gick till Bodarna och tog upp 3 hessar. Pappa och Hadar (då ca 6 år) började att slå i 
skrabben. . 

Kuriosa: 

Erik Petter tog vara på en ganska stor rund sten som hittades nere vid skrabben till höger 

om Småsjövägen. Den stenen skulle han ha på sin grav och där finns den än idag. 

Kaffepannan kokade, Erik Petter gick ut på bron och ropade: Karin, kaffet kokar (!). 

Erik Petter får besök av Prästen, körkarlen får komma in men inte Prästen, som han är djupt 

förargad på, då Frans inte får gå och läsa i Hällesjö utan har blivit skickad till Sunnansjö. 

Erik Petter gick på åkrarna med sin käpp och vände på koruser och slog sönder dom, så allt 

skulle tas till vara. 

Hadar Forsberg 1899-1975 gift med Hulda Forsberg 1900-1960. Hadar rev som sagt det 

äldsta huset och byggde nytt 1949. På övervåningen bodde dottern Vera med maken Gunnar 

och minsta barnen.  

Hadar Forsberg hade många åtaganden i kommunen såsom: 

Ledamot av kommunalfullmäktige och kommunalnämnd, skiftesgodeman, överförmyndare, 

ledamot av skogsstyrelsen, nykterhetsnämnden, fattigvårdsstyrelsen, som ändrades till           

socialnämnden 1959, där han sedermera blev ordförande. Han var barnavårdsman. nämnde-

man i häradsrätten och ägodelsrätten, ordförande och kassör i Ragunda Läkarbostads-       

direktion. Han motionerade och ledde utredningen om de nya pensionärshemmen i Kälarne, 

var ledamot av Jämtlands läns Socialförbundsstyrelse, ledamot av KFs distriktsstyrelse 

samt skogsarbetare och bonde. Inför sina möten cyklade Hadar ofta till dessa. 
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Fickur 13,00 

Dolkar  9,96 

Tuggummi 0,19 

Slips    1,12 

Krage          0,50 

Ur Hadars dagbok 1926: 

Gjorde tygskor åt  Vera. Hulda, Vera och jag var på bjudning hos lärarinnan. Var jag till 

Ösjön och handlade samt till Storåsen. Bar in ved och vatten. Slaktade tre får. Var till Rot-

sjö på avd. 17 årsmöte. Bal på natten. 

Vera växte upp som enda barnet och blev hembygden trogen hela sitt liv.  Hon diktade, 

skrev berättelser, målade tavlor och målade på textil. Var mycket modemedveten och ritade 

sina kläder själv, som sedan syddes upp av sömmerska. 

Frans byggde sitt nya hus 1942. Där bodde han med hustru Emmy och dottern Ulla-Britt. 

Hadar och Frans var dom som drev på uppbyggandet av stenhagarna. 

Nutid: 

Vera och Gunnars barn  

Nu har yngsta barnet, sonen Roger köpt hemmanet där han bor permanent. Äldsta barnet 

Vivi-Anne och maken Roald byggde sig ett sommarhus under 1980-talet.  Rosita och ma-

ken Helge byggde på 1960 talet fritidshuset nere vid Rotselforsen. Åsa renoverade det 

gamla timmerhuset från 1847, där hon bor permanent. 

Efter att Evert och Ulla-Britt gått ur tiden så har sonen Anders Lydén sålt gården till Vivi-

Annes son Oddbjörn Borge och hans sambo Siv Hagman. 

 

Bröstpastiller Pix  0,08 

Hängslen            1,65 

Psalmbok             0,50 

Hårnät             0,14 

Matador flaska   2,35 

Ring           0,07 

Mustaschbinda        0,33 

Brosch           1,35 

Luggnålar           2,85 

Utdrag ur Hadars dagbok förd från 1914 i december; Då var alltså             
Hadar 15 år: 

Började jag verka som Åhlén & Holms ABs agent: 

   

  Kruskalas i 

  Hucksjöåsen 

       Söat 

 

 Berättelsen om gården ”Ystat” kommer i nästa nummer av                             

KälarneNytt, som vi hoppas skall utkomma i vanlig ordning.  
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GAMLA ÅLDERDOMSHEMMET I KÄLARNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ända fram till slutet av 1800-talet var all fattigvård beroende av frivilliga gåvor som insam-

lades vid bröllop, gravöl, del av bötessummor mm. För de som på grund av sjukdom eller 

ålderdom inte klarade sitt uppehälle gällde ”sockengång”. Det innebar att de fraktades runt 

mellan gårdarna. På varje ställe fick man så mat och sovplats under några veckor för att 

därefter fraktas vidare. År 1887 anslog Håsjö socken för första gången kommunala medel, 

100 kronor, till fattigvård. 

 

Många reagerade mot sockengången, som upplevdes som betungande för berörda familjer 

och förnedrande för ”rotehjonen”. År1907 fattades beslut om uppförande av fattigstuga/

ålderdomshem. 

År 1913 invigdes så det hiskeliga träslott, som ända fram på 1960-talet tjänade som byg-

dens ålderdomshem. De gamla och fattiga fick tak över huvudet, uppdelade i ett gubb-    

respektive gumavdelning. Fram till 1919 fick var och en sköta sitt egen mathållning med 

matförvaring under sängarna, där det också fanns plats för den egna pottan. 

 

Den blivande journalisten Knut Svedjeland, vilken som barn bodde i ett ”spisrum” på andra 

våningen tillsammans med mor och två syskon, har i en tidningsartikel gett en levande be-

skrivning av livet för de gamla. Här ett kort utdrag. ”Alla i huset skötte sitt kosthåll efter 

råd och förmåga, hjälpte varandra så gott det gick och trätte ibland. Det sjöd av liv, men 

det var ett halvliv, en steril verksamhet i krigsransoneringens hårda år”. 

 

Men huset var stort och hyste också annat. Längst upp fanns bostad för distriktssköterska 

och skola för de yngsta eleverna. De äldre barnen fick fortfarande, beroende på sockentill-

hörighet, gå till Västanede eller Ansjö skola. Först på 1940-talet byggdes ”Röda skolan”. 
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Knut Svedjeland berättar vidare. ”På tredje våningen, i ett kök och två snedskrubbar bodde 

socknens största barnfamilj. Mannen var sågverksarbetare men led av ´rosben´. Hustrun 

Frida var grånad i förtid men en energisk arbetsmyra. Hon skötte under många år sam-

hällets telefonväxel. Jag vill minnas att de hade 20 barn men på något sätt blev det mat på 

bordet varje dag. En del av barnen var sjukliga, en hade astma och låg i en snedskrubb 

och rökte astmacigaretter (!), en annan var skrofulös, men de flesta var friska vildbasare.”  

Under 1960-talet började man planera ett nytt och modernt äldreboende, som skulle ersätta 

det gamla nu hårt slitna huset. Samtidigt skulle ålderdomshemmet i Sörbygden läggas ned, 

vilket ledde till vilda protester. Men de kommunala beslutsfattarna stod fast, Sörbygdens 

äldreboende lades ned, det gamla ålderdomshemmet i Kälarne revs och ett nytt byggdes på 

samma plats. Som en gest mot de gamla från Sörbygden med omnejd kallades en länga i 

det nya bygget för Sörbygden. 

 

Under de sista 50 åren har synen på äldreboende förändrats i flera omgångar. Det nya ål-

derdomshemmet byggdes om till egna servicelägenheter för att ett antal år därefter ersättas 

av vård i hemmet med Tallgläntans sjukhem som alternativ för de svagare.  

 

Olika förslag till alternativ användning av ålderdomshemmet diskuterades, men för några 

år sedan såldes hela anläggningen till Nordiska hund, som bland annat anordnade kurser 

och utbildningar. Under senare tid har byggnaden använts som bostad för flyktinginvand-

rare. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 Peter Frändén 

Personal och boende på 

gamla ålderdoms-

hemmet 

 Ålderdomshemmet under 

uppbyggnad 
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Vet ni att Kälarne har en egen majblommeförening?  Majblommans lokalförening delar ut 

bidrag till konkreta behov som gör att barnen kan dela gemenskap med sina kamrater i sko-

lan och på fritiden. Ansökningsblankett finns på majblommans hemsida 

www.majblomman.se                                                                                                                  

Vi har en mailadress dit du är välkommen att höra av dig med din ansökan eller din fråga 

majblommanikalarne@outlook.com 

Vi som är med i föreningens styrelse är Gun Svedevall-Andersson,                                          

Carina Karlsson Nordlund, Anna Sjöstrand, Lena Lindgren och  Gittan Forsström.  

Det hände i Gastsjö 

Mitt i byn Gastsjö ligger Bygdegården, och det har den gjort sedan 1955. Den har genom 

åren använts till många olika aktiviteter.  

Bygdegården används huvudsakligen under sommarhalvåret och 2018 har inte varit något 

undantag. 

Under tiden 14 maj till 5 juli lånades lokalen ut till Nyhems Fiber. Dom grävde för fiber i 

byn och runt häromkring och behövde någonstans att gå in för att värma mat och äta.      

Lena, Ulla, Östen och Börje hade sommarcafé med loppis under tiden 9-21 juli, ett nytt och 

trevligt inslag i byn. 

Första lördagen i juli var det dags för kams och marknad. I år var det vår åttonde kams- och 

marknadsdagen i byn. 

Trivselbingo har det spelats i Bygdegården sedan den 13 april 1994, så också i år vid 17 till-

fällen under våren och hösten. Till årets sista bingo hade några bingospelare skänkt gåvor av 

olika slag till ett stort lotteri, som gav oss en extra 1000-lapp till kassan. 2019 är det 25-

årsjubileum för bingospelandet och det måste vi uppmärksamma på något sätt. 

Bygdegården har också använts till olika möten, dels av vår egen förening och dels för  

fiske- och jaktmöten. Även ett 50-årskalas har gått av stapeln här. 

Sist men inte minst har det varit ”Berättarafton”, ett mångårigt samarbete mellan Gastsjöns 

Bygdegårdsförening och Bräcke Riksteaterförening. Det är en oktoberaktivitet och i år var-

vades publikens berättelser med härlig musik av ”Bräckepojkarna” Bertil Jonsson och Kurt 

Forsner. Det blev ett härligt slut på aktivitetsåret. 

            Vid pennan Sigbritt Eriksson     

http://www.majblomman.se
mailto:majblommanikalarne@outlook.com
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KÄLARNELIV I BÖRJAN AV 1900-TALET 

 

   Det lilla röda huset på Södervägen 41, på den gård där Patrik Samuelsson och Caroline 

Westberg med barn nu bor, köptes 1894 av värmlänningen Jon Åslund. Huset med tillhö-

rande mark, stall och ladugård, loge och visthusbod  kostade 300 kronor, men betalades 

med - en häst! Åslund drev jordbruk men också  skogsavverkningar. Familjen bestod,      

utöver Jon, av hustrun Lina från Gastsjö och tre söner Herman, Hilding och Hjalmar. Den 

sistnämnde har nedtecknat sina minnen från början av 1900-talet, vilka ger en god bild av 

livet i det då unga stationssamhället. Nedan ges några korta utdrag om livet i föräldrahem-

met. 

   Bostaden bestod av tre rum, kök, kammare och förstuga, tillsammans 35 kvadratmeter. I 

köket fanns ”uppbäddssäng” där de tre barnen sov under en gemensam fårskinnsfäll. Fällen 

tvättades aldrig men vädrades och piskades på våren. Föräldrarna sov i kammaren medan 

förstugan hyrdes ut till gårdfarihandlare och vandrande hantverkare, bl. a sadelmakare, sko-

makare och en man från Kosta i Småland, som livnärde sig på att tillverka och laga fisknät. 

Sommartid fick familjen något mer utrymme när man flyttade till sovplatser i uthusen.   

    I stort sett var familjen självförsörjande med egen gris, kornåker, potatisland och några 

kor. Några varor måste man dock köpa, bland annat en fjärdedels tunna salt sill varje höst. 

Sill och potatis var det vanliga frukostmålet. Som kvällsmål åt man alltid kornmjölsgröt och 

lingonmos, sötad med sirap. Tunnbröd bakades vår och höst, varje gång på 25 (!) liter. Som-

martid hämtades  vatten i egen brunn men vintertid hämtades allt vatten till familjen och 

alla kreatur från Ansjön. 

   Sommartid var korna i en fäbod, som låg flera kilometers promenad bortom Mellansjön. 

Varje lördag hämtade man ”bumat” i form av smör, messmör, ost och en tioliters kruka 

tjockmjälk. De  mycket tunga bördorna bars med ”mes” till Mellansjön för vidaretransport 

hem med båt.  

   För vinterns skogsarbete hade Jon en häst vid namn Jeppe som sommartid tjänstgjorde 

som ”sockenbetäckare”. När Jeppe efter 25 år ansågs ha gjort sitt for Åslund till en slaktare 

flera mil bort för att han inte skulle riskera att äta kött från sin mångårige trotjänare. 

   Familjen Åslunds ekonomiska situation förbättrades och 1907 byggdes ett nytt och mo-

dernare hus, dock fortfarande utan vatten och avlopp. Man anställde också en piga, som sov 

i kökssoffan. Föräldrarna sov i kammaren och de tre sönerna i ett rum i övre våningen. Det 

andra rummet ”på botten” hyrdes ut. I det gamla huset hyrde man ut förstugan, som nu fått 

en spis, och kammaren till en trebarnsfamilj, medan köket blev snickarbod. 

   Detta är ett litet utdrag ur Hjalmar Åslunds berättelse. Han berättar också mycket mer om 

livet i hemmet men också om skogs- och jordbruksarbetet mm i del två av Hällesjö sockens 

historia.  

   Hjalmar tog studenten och blev tandläkare i Kalmar. Hans bror Hilding med hustru Ida 

bodde kvar i fädernehemmet. De fick två barn, John och Eva. Hilding var byggmästare och 

var, tillsammans med Olle Wikström från Håsjö, delägare i byggfirman Åslund & Wik-

ström. Vid Hildings bortgång såldes huset som därefter haft flera ägare. Det gamla röda hu-

set finns dock kvar som ett minne från Kälarnes äldsta tid.  

               Peter Frändén 
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Familjen Åslund framför sin gård i Kälarne 1903, Fr v Herman, Jon, Hjalmar,                              

 
Storåsen 

- Här är det inga kravaller, här är allt lugnt, säger Kristina Johansson, när jag ringer och  

frågar henne hur dagsläget är i Storåsen. 

Den bofasta befolkningen utgörs för närvarande av endast av nio personer. Men det betyder 

i alla fall inte att Storåsen är en by som står stilla. Det har varit gott om jägare i byn under 

hösten, både på älg- och harjakt.  

Men de tolv skjutna älgarna har överlag varit magra. De har tydligen inte haft tillräckligt 

med bete av god kvalitet. Naturen visar hur det egentligen är, säger Kristina.  

Men det är mycket folk som rör i och omkring Storåsen, säger hon. Man har fina och flitigt 

besökta fiskevatten som Rörtjärn och Gimån här. Det är bl.a. många från Sundsvall som 

kommer hit för att fiska. 

Folk är faktiskt mycket noga med att hålla snyggt i naturen, när de kommer hit på sina      

fisketurer.     

Så det är alltså långt ifrån stillastående i Storåsen, fast den bofasta befolkningen är så få-     

talig. Dans ska det bli till sommaren igen, precis som det har varit de senaste 26 åren.          

Det blir den tredje helgen i juli med mattält och trubadurer. Då ska det också finnas              

handikappvänlig toalett på plats, säger Kristina förhoppningsfullt.                      

               Runa Westman 
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Gubbväldet i kojorna 

Bland annat var det så att det var dom yngsta i kojlaget som skulle stå för vedhållningen.  

Jag själv upplevde aldrig det, utan de gånger jag bodde med andra så hjälptes vi åt trots att 

åldersskillnaden var 45 år. Men jag fick ju höra att egentligen var det dom yngsta som 

skulle hugga veden, 

Olov Petter Pierre (född 1890) berättade att det alltid var var dom yngsta som skulle ordna 

med veden. De var gubbväldet i sin prydno. 

En gång hade dom kört dit en rejäl tjärvedraske. Den var så grov att när dom hade svansat 

av en kabbe med stocksåg var den så grov att det av denna enda  kabbe blev ”kvällsvön” 

och mer till. 

Men! Ibland kunde samarbetet fungera bra. Annershansjohan berättar: Det var när han var 

ung och bodde tillsammans med en man som var en generation äldre, Axel Pierre den äldre.  

Dom körde efter en basväg som var 9 km och dom gjorde två vändor om dan, det blev alltså 

36 kilometer efter basväg, plus att virket också skulle köras fram ur skogen. Dom for ut före 

sex varje morron och kom aldrig in före klockan sju på kvällen. 

Hästarna fick äta på lastbänken och så vilade dom en timme mitt på dan. Körarna gjorde så 

att den som ”stillde kväll” (gav hästarna kvällsmålet) behövde inte stilla hästarna på mor-

ron, utan det fick andre göra. Då fick körarkompisen ”dra sig” en stund.  

 

Mera konservatism! Dubbelsängen! 
Från början var det en lång fållbänk som kunde rymma 10 -15 man. Sen blev det tvåmans-

sängar, som ibland fick rymma tre personer. Jag vet att det byggdes mycket bra bostäder på 

1940-talet, men likt förbannat så skulle det vara dubbelslafar, fast alla visste att dom flesta 

inte ville ligga så. 

Att dela fäll med en annan person och att atmosfären dominerades av störande kropps-

funktioner!  (ja, jag behöver inte säga mer).  

Bostäderna inreddes så här ända till 1950. Då blev det, tack vare en stridbar fackförening 

slut på tvåmanssängarna i kojorna. 

Ja, vad visste fruarna därhemma egentligen? 

 

Disken! 
Linnéa Vesterlund har ju i ett tidigare KälarneNytt berättat om spetjedisken. 

Vad Linnéa inte visste var hur karlarna gjorde när en tallrik eller bordet blivit alltför solkigt. 

Värmde man lite vatten att torka med? Nä, nä, dom lyfte på kaffepannan!                                   

Fanns det en viss tyngd i den så slog dom ut en kaffeskvätt på fläckarna och torkade.                  

Tänk om fruarna hade vetat detta!  Att i skogen så diskade gubbarna med kaffe!  
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Jag vet att en gång hade en stubbknekt rent demonstrativt slagit ut en skvätt kaffe och tor-

kat rent en fyrkant framför spisen medan körarna var ute i skogen.  

Men det fanns undantag: Ferdinand Hellström diskade efter varje mål i skogen, morgon, 

middag och kväll.                                                                              Hans  Erik Nilsson 

              

Dom flydde undan spanska sjukan 

Det var hösten 1918. Spanska sjukan härjade. Olov Petter och Hilding Pierre tog sin till-

flykt till Vasaboan. Dom fick ju inte bara bo där och vara lediga. Nä, minsann, dom blev 

ålagda att odla och bryta mark medan dom var där.  

Det blev ju knapert med mat till slut, så efter några veckor på senhösten blev dom ju 

tvungna att gå ”till byss”. Sörsjön hade börjat lägga sig, så dom fick gå runt och det blev 

mörkt. Hunden fick upp en älg. Det blev ståndskall, för älgen vågade heller inte gå ut på 

isen. Dom sköt älgen på isen. 

När Olov Petter och Hilding kom hem fick dom ju veta att många hade dött och många 

hade varit nära att dö. Men det var inte bara sorger. Dom fick också höra att det stora            

kriget äntligen var slut.                         Hans Erik Nilsson 

Finns det någon vision hos politikerna om Kälarnes utveckling? 

Vi är en  grupp som arbetar med att försöka hitta möjligheter att utveckla Kälarne till ett 

samhälle som är attraktivt att bosätta sig i”. Så börjar brevet som skickades till samtliga par-

tier före valet med  önskemål om svar på ett antal frågor om hur politikerna tänker sig Kä-

larnes utveckling: 

Med vision menar gruppen följande: 

Hur kommunikationen ska ske till och från Kälarne ske för dem som saknar bil? 

Hur miljön i byn skall se ut vad gäller bl a skrotbilar, fallfärdiga hus, cykelvägar, trottoarer 

och vägbulor. 

Kommer hälsocentralen, Tallgläntan, hotellet och högstadiet att finnas kvar? 

Vilka bär ansvaret för integrationen av de nyanlända till Kälarne? 

Hur kan vi ortsbor ha en bra kommunikation med de nyanlända och de ansvariga? 

Finns det någon plan för meningsfyllda sysselsättningar för byns ungdomar? 

Vad har ni för plan för kontakten och dialogen med våra nuvarande företag och kommande 

nyetableringar av företag?  Vi ser fram emot svar före den sista augusti 2018            

                            Kälarnebygdens Utveckling  

(enligt uppgift har svar inkommit från samtliga partier)       
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Biskopen och jag 

En erfarenhet har vi faktiskt gemensam, biskop Alvar Lönegren i Härnösand och jag.     

När han slutade sin tjänst i Härnösand 1934 sa han: ”På höjderna blåser det ofta kallt.   

Därför får man också mest stå ensam!” Fast den höjd som KN:s redaktör befinner sig på 

kan förstås hellre betraktas som en liten bula.  

Något annat som vi har gemensamma band till, den hädangångne biskopen och jag, det     

är Gastsjöbyn, där såväl jag som hans ättlingar stundom vistas, i synnerhet när det är     

älgjakt. 

Jägartorpet var centrum för det Lönegrenska jaktlaget. I kvarlämnade dagböcker kan man 

tydligt se ett ömsesidigt beroende mellan byborna och jägarna. Även kyrkan fick sin del.        

I dagboken från 18/10 1931 kan man läsa: ”Delning av älgköttet: Ett lår till Matfors       

(där biskopens barn bodde) och en vacker stekbit till kyrkoherden i Håsjö. Personligen         

kan jag faktiskt känna en viss gemenskap med biskop Ernst Lönegren i svenska psalmen 

91 vers 4, där han skriver:        

       

 

  

  

ANSJÖ BYGDEGÅRDSFÖRENING 

Styrelsen för Ansjö Bygdegårdsförening avgår. Vi tackar med-

lemmar, besökare och bakstugehyrare för tiden som har varit. 

En interimsstyrelse är tillsatt fram till årsmötet. 

         INGENTING ÄR NYTT UNDER SOLEN                                                         

Att Hällesjö haft en egen kyrka sedan medeltiden är bekräftat, då den 1314 förekommer en 

förteckning om erlagd sexårsgärd till Uppsala. Rotakyl cum anexa heter det, och annexet är 

Håsjö. Man kan också se i gamla skrifter att Hällesjö och Håsjö socknar tillsammans be-

nämnes Kälarne. Kälarne är således ett gammalt samlingsnamn för hela trakten. Namnet 

Rotakyl eller det mer folkliga Rotakäl var alltså socknens namn fram till åtminstone tiden 

för digerdöden. Namnets stavning har varierat lite; Rotakyl, Rotakil, Rothakiael                          

eller Rotakäl. 

Och stor i himmelriket är                                           

den som din kärlek tvingar,                                                  

den som ej tack och lön begär                                       

men tyst sitt offer bringar,                                      

som går med glädje där du går,                                       

och tacksam är att dig han får                                    

i dina bröder tjäna. 
Runa Westman 
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GUNDER HÄGG 100 år 

 Den 31 december 2018 är det 100 år                     
sedan den makalöse löparen  Gunder 
Hägg föddes  i Johannesnäs.                                                           
Med anledning härav anordnas, med   
start 12 december, en liten minnes-

utställning på Kälarne bibliotek. Samma dag kl. 14.00 och 
19.00 berättar Peter Frändén på biblioteket om Gunder 
och om KIK:s 25 första år.  

Välkomna! 

Information från Hällesjö-Håsjö församling, Hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/hasjopastorat Telefon: 0696-536 30 
Pyttesång måndagar kl. 10-11 i Västanede församlingshem 

Söndag 9/12     Kl. 11 Gudstjänst Hällesjö kyrka 

Söndag 16/12   Kl. 18 Gudstjänst Håsjö nya kyrka 

Tisdag 18/12     Kl. 19 Julkonsert, Hällesjö-Håsjö sångkör Håsjö nya kyrka 

Måndag 24/12 Kl. 14 Andakt Tallgläntan 

Måndag 24/12 Kl. 23 Midnattsmässa Håsjö gamla kyrka 

Tisdag 25/12     Kl. 08 Julotta Håsjö nya kyrka (OBS! Ny tid i år.) 

Tisdag 25/12     Kl. 11 Gudstjänst Ljungå kapell 

Onsdag 26/12  Kl. 15 Gudstjänst Hällesjö kyrka 

Måndag 31/12 Kl. 18 Gudstjänst Hällesjö kyrka 

Tisdag 1/1     Kl. 14 Gudstjänst Västerövsjö bygdegård  

Söndag 6/1       Kl. 18 Gudstjänst Håsjö nya kyrka  

Söndag 13/1     Kl. 18 Gudstjänst Hällesjö kyrka 

Onsdag 16/ 1    Kl. 14  Andakt Tallgläntan 

Söndag 27/1      Kl. 11 Gudstjänst Håsjö nya kyrka  

http://www.svenskakyrkan.se/hasjopastorat

