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”Allting har sin tid” skrev Runa Westman i senaste numret av KälarneNytt när 
hon meddelade att hon skulle sluta som redaktör och jag vet inte om jag har 
tid... Men, jag är intresserad av att tidningen ska kunna fortsätta att komma ut 
och sprida glädje och information i Kälarnebygden. Så när jag fick frågan om 
att ta över sa jag att jag ville tänka lite och det har jag gjort och jag har bestämt 
mig för att göra ett försök. Här kommer första numret 2019.  Oddbjörn Ericsson

 ❄ ︎ ❄ ︎ ❄ ︎
Den här tiden på året kan man verkligen se att det händer mycket i bygden och att det 
finns många föreningar.

              

                 Årsmöte
                                             torsdag 7 mars

         kl 18.00 Biblioteket Kälarne.
    Välkommen!

  Årsmöte 
 Sörbygdens Bygdegårdsförening

 26/3 kl 19.00 på Tossengård,   
 Sörbygden    Välkommen!

Årsmöte
 Albackens Byaförening 

 den 24/3 kl 18.00
 Villa Albacken   Välkommen!

Årsmöte
 onsdag 27/3 kl 18.00, Svedjebacken

 Välkommen!

Årsmöte
                 !Storåsen-Albackens 
! fiskevårdsområdesförening
                   ! söndag 24 mars, 13.00

                     Villa Albacken  Välkommen!
︎

Västanede byförening
  Årsmöte 9 april kl 19.00

  Bespisningslokalen, Västanede
  Välkommen!
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Denna tidning sponsras av Kälarnebygdens ekonomiska förening



Kälarnebygdens ekonomiska förening 
Årsmöte

Ansjö Skog & Mark 
måndag 25 /3 kl 18.00.

Välkommen! Vi bjuder på fika!

Årsmöte
Östra Jämtlands Strokeförening

20/3 kl 18.00
Församlingshemmet, Västanede

Anhörigsamordnare Mona Rylander medverkar
Välkommen!

Årsmöte
PRO Kälarne-Sörbygden

12/3 kl 11.00, 
Västanede församlingshem

Åke Jonsson underhåller

Välkommen!

Årsmöte
Granen Fiber

2/4 kl 19.00, aulan, Kälarne skola
Välkommen!

︎

Årsmöte
Hällesjö Hembygdsförening

28/3 kl 18.30 Emilstugan, Hällesjö
Välkommen!

Gastsjö Bygdegårdsförening
Årsmöte med gott fika

5 mars kl 18.00 på Bygdegården
VÄLKOMMEN!

Årsmöte
Albackens IF

Den 24/3 kl 19.00
Villa Albacken    Välkommen!

SPF Öst-Jämtland Program våren 2019
Tor	
 28/3	
 After Work, Hammarstrand, Furuhagens sinnesslöa.
Tor	
 4/4	
 After Work, Hammarstrand, Schatullmakaren.
Tor	
 11/4	
 Årsstämma för distriktet.
Tis	
 16/4	
 Styrelsemöte i Stugun. Besök utegymet och fiket.
Tor	
 9/5	
 After Work, Hammarstrand, Nationalmuséet Jamtli.
Tis	
 14/5	
 Styrelsemöte, Gevågs Bystuga. Vårträff m. mat och musik
	
 	
 Planering av hemlig resa i maj.
Tis	
 4/6	
 Styrelsemöte Tantmuséet, Kälarne. Gammeldags kafferep
Samarbete med PRO: 	
måndagar seniordans i Sörbygden/Västanede
	
 	
 	
 onsdagar vattengympa Kälarne

	
 	
 	
 Boule Hammarstrand och Kälarne

För samåkning och 
anmälan
Astrid 070-2939397
Göran 406 19
Rolf 403 24
Jojje 403 58
Per Ivar 070-1467713
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Missa inte detta!
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Sta ̈d- och röjardag för bygden den 27 april! 
Samhällena och byarna är nedskräpade här och var samt växer igen av sly och busk, 
så Kälarnebygdens ekonomiska förening fortsätter att anordna städ- och röjardag 
runt om i byarna och i Kälarne samhälle. Så hjälp till och städa byn eller samhället 
från skräp eller röj sly! 
Anmäl er till den lokale byansvarige nedan! Som tack för att man ställer upp kom-
mer Kälarnebygdens ek förening att bjuda på mat i form av matlådor, dryck och 
sallad som körs ut till respektive bys samlingslokal. 
Röjardagen blir den 27 april och Ni som vill vara med behöver anmäla Er senast 
den 21 april till den utsedda byansvarige. 
Med förhoppning att många vill ställa upp och snygga upp sin by. 
Michael Löfgren, ordf Kälarnebygdens ek förening

By 	
 Kontaktperson	
 Telefonnummer
Ansjö 	
 Tomas Jönsson 	
 073-0386978
Hällesjö 	
 Gullik Nilsson 	
 076-2900262
Sörbygden 	
 Jonas Kriström 	
 070-3735564
Albacken 	
 Åke Johansson 	
 070-6462854
Gastsjö 	
 Börje Engdahl 	
 070-3417471
Västanede 	
 Björn-Evert Andersson	
 072-5102005
Övsjö 	
 Peter Jonsson 	
 070-3663553
Fugelsta 	
 Matilda Karlsson 	
 070-2526742
Kälarne 	
 Michael Löfgren 	
 070-6665674 ︎

❄ ︎  ❄  ❄  ❄  ❄

" Familjedag, Tossengård, Sörbygden
	
 Lördag 2 mars från kl 11.00
	
 Skotertipsrunda och Curlingbana
	
 Barnpulkabacke (pulkor finns)
	
 Grillstugan är uppvärmd
	
 Försäljning av: Kolbullar, Korv, Dricka, Kaffe
	
 HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
	
 Sörbygdens Bygdegårdsförening
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Ove Wallberg, måg till Adolf och Agnes Andersson, har sammanställt uppgifterna 
om ”Ystat” på Hucksjöåsen, en av de tre grundgårdarna i byn. Det ingick i presen-
tationen av byn under jubileumsveckan sommaren 2018. (Red)
Gården ”Ystat” på Hucksjöåsen"
Till gården Ystat kom Eric Thomasson som nybyggare. Eric var dräng i Mjösjö 
och enligt handlingarna antecknades Eric som nybyggare på Hucksjöåsen 1774. 
När Erik väl etablerat sig på platsen så började han att timra mangårdsbyggnaden. 
Byggåret för grundbyggnaden anges till omkring 1785. 
A momma, Brita-Stina, mindes att huset byggdes 1855. Enligt handlingarna var 
det en påbyggnad som Erik-Jönsa (pappan) utförde detta år. Samtidigt brädfodrdes 
huset. Virket kom sannolikt från bysågen i Gravdalsbäcken. Sågen var klar sedan 
många år. 
Enligt en avskrift från ett syneinstrument från 1844 fanns då på gården, förutom 
mangårdsbyggnaden, 15 olika byggnader för gårdens behov, varav kan nämnas 
stallar, fähus, härbren, visthusbodar, bastu, kornlada mm. Tidens tand har tyvärr 
gjort att många av byggnaderna är borta i dag men kvar finns fortfarande såghus 
(ej i bruk), bakstuga och smedja samt det härbre som enligt uppgift var en liten   
affär en gång i tiden. Det var omkring 1880 innan affärsidkaren, Sven-Johan Eriks-
son, utvandrade till Amerika.

	
 Gammalstugan var bebodd ända 	

	
 till 1970. Därefter har byggnaden 	

	
 använts som förråd, förvaringsplats 
	
 och ibland som vävstuga. 
	
 Liksom för övriga byar slog struk-	

	
 turomvandlingen inom jord- och 	

	
 skogsbruket igenom även på Huck-	

	
 sjöåsen. Först märktes detta inom 

skogsbruket. Svans, yxa, motorsåg och häst ersattes av skördare och skotare. På 
jordbrukssidan märktes inte förändringen lika tidigt och tydligt. På gården fanns 
det faktiskt mjölkdjur ända fram till början av 1980-talet. Ungefär samtidigt ersat-
tes hästen av en liten traktor modell MF 35. 
1919 kom telefonen till byn. Gården var en av de första att anamma nyheten och 
fick ett tag fungera nästan som telestation.     Fortsättning följer i nästa KälarneNytt.
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Foto från redaktören
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" Sy & stick
- nä, kom till församlingshemmet i Västanede,

	
 lördagar; 23/2, 16/3, 6/4, 26/4, 18/5, kl 10-13 ca.
	
 Ta med egen matsäck, kaffe bjuder vi på.
	
 Bibbi Ericsson och Monica Ljungberg

Vem blir a ̊rets eldsja ̈l? 
Kälarnebygdens förening har beslutat att utse ”årets eldsjäl” i Kälarnebygden. 
Denna utmärkelse skall gå till ”en person som med engagemang arbetar ideellt
åt föreningar och därmed är en stor tillgång för bygden”. Utmärkelsen kommer att 
delas ut på Kälarnedagen. 
Nomineringar med motivering skickas senast 17 maj till michael.lofgren@poles.se 
eller Kälarnebygdens förening, c/o Elisabeth Barchéus Näslund, Södervägen 1, 
844 61 Kälarne

Bräcke kommun söker: 

SOMMARVIKARIER TILL VÅRD OCH OMSORG
Vill du ha ett givande vikariat där du verkligen gör skillnad för människor, och har god chans till 
förlängt arbete? Då ska du söka dig till oss! Vi behöver vikarier till särskilt boende, hemtjänst, 
nattpatrull, gruppbostad och personlig assistans i Bräcke, Gällö och Kälarne sommaren 2019. 

Läs mer och sök jobbet på:
bracke.se/ledigajobb

mailto:michael.lofgren@poles.se
mailto:michael.lofgren@poles.se


Den 1 mars 2019 firar Kälarne Jazz- och bluesklubb 
25 år!
 
Det var just den dagen 1994 som Teddy Arnberg, Sune Kvist, 

Allan Rajula, Sven-Gustaf Björling och Marcus Källström bildade Kälarne 
Jazzklubb, som 1998 ombildades till Kälarne Jazz- och bluesklubb.

Vi har under dessa år haft sammanlagt 214 konserter! Visst vi har ibland haft få besö-
kare, men vi har också haft konserter som dragit storpublik.
Och vilka artister vi har haft. Det är många minnen som dyker upp när man läser listan 
på de konserter vi haft och bara för att nämna några; Jan Allan & Jan Strinnholm, 
Chuck Hall Band, Chris Hiatt Band, Bengt Hallberg & Storsjösextetten, Sven Zetter-
berg Trio, Gösta Svensson & Gunilla Öberg, Bill Öhrström Blues Band, Nisse Landgren 
med Storsjösextetten, Jan Lundgren Trio, Hot Club de Suède, Kingen Trio och Evert 
Ljusberg, Anders Larsson, Clas Jansson, Jump 4 Joy, Karin Krog m fl, Rigmor Gustafs-
son & Trio, Swing Hammond, Lill-Babs Trio, Thorbjørn Risager, Ben Paterson, Berit 
Svenningson Blues Band, Jack Vreesvijk, Pustan, Sharon Dyall och Lilla Storbandet, 
Monica Borrfors, Erja Lyytinen, Bengan Jansson, ja listan är lång.
Vi vill fira med att bjuda er följande program under våren 2019:
22 feb Headline Blues Band - Hotell Östjemten
19 mar ”I kulissen” med Kerstin Ryhed och Britta Bergström - Hotell Östjemten
27 mar Erika Baier & the Business (blues) - Hällesjö FH
4 maj Blue Aspic (blues) - Hällesjö FH
juni Gunilla Öberg (jazz, swing) - Hotell Östjemten
och vad vet vi, kanske dyker det upp något extra....

❄ ︎ ❄ ︎ ❄ ︎

☞ ☞ ☞ Stöd bygdens tidning, bli sponsor!
Arbetet med tidningen KälarneNytt samt distributionen sker helt ideellt, men vi har 
kostnader för tryckning. För att hjälpa till kan vem som helst sponsra ett nummer av 
tidningen och få sitt namn eller företagets namn på första sidan som sponsor av tid-
ningen.
Kostnaden för att bli sponsor är 1500 kronor.
Hjälp bygden och hjälp oss att finansiera ett nummer av KälarneNytt!
Ring Oddbjörn Ericsson 070-364 81 05 eller maila biod.ericsson@telia.com
Michael Löfgren
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25 år 2
019!

mailto:biod.ericsson@telia.com
mailto:biod.ericsson@telia.com
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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. 

	
 Enskild 	
 Familj 	
 Förening	
 Företag
Insats (engångs-) 	
 	
50 kr	
 	
100 kr	
 	
100 kr	
 	
500 kr

Årlig medlemsavgift 	
 	
50 kr	
 	
100 kr	
 	
100 kr	
 	
200 kr

Annonspriser KälarneNytt:
Helsida 1000 kr, halvsida 500 kr, kvartssida 250 kr, tredjedels sida 330 kr

Se tidningsbilder i färg och läs KälarneNytt på kalarnenytt.se

Nästa nummer av KälarneNytt, nr 2-19 utkommer 17/5, manusstopp 10/5.

Redaktör Oddbjörn Ericsson, 070-364 81 05, biod.ericsson@telia.com

Ordförande i Kälarnebygdens förening: Michael Löfgren, 070-666 56 74 
eller 0696-403 01 (hem), e-post michael.lofgren@poles.se

Hällesjö-Håsjö församling
Pyttesång måndagar kl 10-11 i Västanede för-
samlingshem.
Sö  24/2 11.00 Hällesjö Högmässa
Sö  3/3 11.00 Håsjö nya Högmässa
On  6/3 14.00 Tallgläntan Andakt
Sö  10/3 18.00 Hällesjö Högmässa 
Sö 17/3 14.00 Håsjö nya Konfirmation 
Sö 24/3 11.00 Håsjö nya Högmässa
Sö 31/3 11.00 Hällesjö Högmässa
On 3/4 14.00 Tallgläntan Andakt
Sö 7/4 18.00 Håsjö nya Högmässa
Lö 13/4  11.00 Hällesjö Konfirmation
www.svenskakyrkan.se/hasjopastorat
0696-536 30

NORDEN BIO   Program
! 24 feb! 18.30  Eld och Lågor
! 3 mars! 15.00 !Draktränaren
! 3 mars! 18.30  Instant Family
! 10 mars! 18.30  Captain Marvel
! 17 mars! 15.00  They shall not grow old
! 17 mars! 18.30  En kvinna bland män
! 24 mars! 15.00  Småkryp 2

Pris: 80:- då inget annat anges!
70 :-  vid visning av barnfilm kl.15:00

Ni kan a ̈ven se va ̊rt program pa ̊ Bioguiden, 
http://www.bioguiden.se/biografer.aspx 
och/eller kalarneik.se under fliken Norden 
bio
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