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 En tidning för Kälarnebygden  årgång 10 nr 5                                            

               Okt 2014                  

 

Denna tidning sponsras av  

EN KÄLABO I FÖRSKINGRINGEN 

Dags för informationsmöte igen!

Representanter från byNet, Telia, Bräcke 

kommun samt Kälarne Gällö Bräcke               

fibernätsförening deltar. 

Ni som inte haft möjlighet att närvara förut, 

kom och lyssna, fråga och bli medlem i     

föreningen! Ni som varit med på förra mötet, 

kom ni också! Vi kommer att informera mer 

om hur själva bygget ska gå till samt avtal 

mm. 

Ni som är tveksamma till detta bör fundera 

på följande: 

· Vilka kostnader har jag idag för tv, fast tele-

foni samt internetuppkoppling? Är det mer 

än 650-700 kr/månad? I så fall skall man 

välja att ansluta sig till fiberföreningen och få 

det inkopplat, för det blir billigare än det Ni  

betalar idag. 

· Kostnaden för fiber kommer dessutom att 

sjunka med 300kr/månad efter 5 år, när 

själva anslutningen är betald (ifall man väljer 

att ta anslutningen på avbetalning). 

· Varför skall jag ha fiber? I takt med att 

kopparledningarna tas ner kommer telefoni 

och internet att försvinna. Kvar finns mobilt 

bredband, som inte har tillräckligt med kapa-

citet för alla dessa smartphones och datorer 

som hela tiden är uppkopplade. 

· Kan man välja att betala anslutningen di-

rekt? Ja, dock är inte kostnaden för detta inte 

klar, men det blir billigare än att ta det på av-

betalning, preliminärt ca 16 000 kr. Kvar är 

då kostnaden för abonnemanget ca 350 kr/

månad och då ingår som sagt TV (22 kana-

ler), fast telefoni samt bredband. 

· Om man funderar på att nån gång i framti-

den sälja sitt hus kommer attraktionsvärdet 

på det att öka om fiber finns indraget. 

· Att få fiber indraget senare kommer att 

kosta betydligt mer. 

· Den fiber som kopplas in är 100 Mb in och 

ut, ett mycket snabbare nät än det Ni har nu. 

· Kan man välja till fler tv-kanaler? Hockey-

kanaler mm? Ja det går bra mot en kostnad. 

Se priser på Telia.se 

· Fler fördelar finns. Se vår hemsida                 

http://www.gfsprojekt/kgb/                                       

     Michael Löfgren                           

Informationsmöte om fibernät i Kälarne             
Torsdagen den 6/11 kl 19.00 i Skolans Aula 

https://webmail.telia.com/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=pne.telia.com&u=u69605400&url=http://www.gfsprojekt/kgb/&urlHash=-8.680459951709415E24
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I boken ”Gentlemen´s Club of London 

beskrivs den traditionella herrklubbens 

funktion och syfte enligt följande:   

”En klubb är, trots allt, en plats där 

man får gå för att ibland vara sin egen 

sort. En bra klubb är mycket mer än 

bara ett utspisningsställe. Den bör 

vara en plats där man kan söka tillflykt 

från den yttre världens vulgaritet, en 

betryggande fast punkt, ekot av ett mer 

civiliserat sätt att leva.”  

Herrklubbarna har sitt ursprung i 1600-

talets London, i stadens ”finare” delar. 

Kälarne Herrklubb bildades i mars 

1977 efter en avslutad studiecirkel, 

som leddes av hotellchefen Åke Holm-

berg. Alla deltagarna var överens om 

att fortsätta med träffar och ha trevligt. 

Den nybildade styrelsen upprättade ett 

antal statuter, bl.a. att medlemsantalet 

skall vara 21, varken fler eller färre. 

Logotypen med tre T togs fram. Bok-

stäverna står för Träffas, Tillaga och 

Trivas, vilket skall vara mottot för 

samtliga träffar. Sista fredagen i varje 

månad, utom sommartid, har herrklub-

ben sina möten,  då man alltid tillagar 

och serverar en finare trerätters middag  

Inför middagarna indelas man i fyra 

grupper efter ett rullande schema. 

”Förrätten”  handlar och gör upp me-

nyn. De andra grupperna har hand om 

resp. huvudrätt samt efterrätt med duk-

ning och servering. I början utnyttjade 

klubben gamla husmodersskolan 

(barnskolan) som lokal, men nu använ-

der de hemkunskapslokalen, där de har 

sina egna skåp med komplett köksut-

rustning. 

Hela organisationen, vad gäller såväl 

matlagning som övrig verksamhet och 

skriftlig dokumentation, präglas av    

utomordentlig ordning och reda.                       

– Det är därför det här har hållit i sig så 

länge, intygar samstämmigt  Per Erik 

Eriksson, ordförande, Sören Lindström, 

kassör och Johnny Andersson, sekrete-

rare, när jag träffar dem för en intervju. 

Fyra herrar,  Rolf Nilsson, Bertil Jons-

son, Kenneth Godhe och Bengt Johnny 

Johansson har varit medlemmar ända 

sedan klubben bildades. 

Damerna har också fått vara med vid 

en del evenemang. Tidigare inbjöds de 

till en middag varje år,  men herrarna 

började tycka att de då inte fick tid att 

                                               

Kälarne Herrklubb 
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umgås tillräckligt med sina kvinnor på 

grund av allt  matstök. Därför har de 

mer och mer övergått till att bjuda    

damerna med på resor som Kälarne 

Herrklubb har ordnat, både inom    

Sverige och utomlands.  

I maj 2004 for de till Skottland för att 

titta på ekfatet, som de beslutat att köpa 

från  Springbanks destilleri. När så 

whiskyn tappats upp på flaskor, med 

Herrklubbens egendesignade etiketter, 

gjordes en innehållsrik resa till Dan-

mark 2010 för att hämta whiskyn, som 

fraktats dit med båt.                                   

Ett fat Whisky från BOX i Bjärtrå i 

Ångermanland har även inköpts. Det 

kan förhoppningsvis vara färdigt till 

klubbens 40-årsjubileum. 

Herrklubben har bedrivit en hel del 

social och kulturell verksamhet. Bl.a. 

har man gett bidrag till skolan, bion 

och olika ungdomsaktiviteter, skänkt 

nya bänkskivor till hemkunskapsloka-

len och ordnat kaffeservering vid 

många julottor. Långfredagspimpeln på 

sjöarna häromkring har anordnats se-

dan 1987. Två gånger har den ställts in 

p.g.a. svag is. Bussresor till Riga och 

Tallin har man också arrangerat.  

För att bli medlem i Kälarne Herrklubb 

skall man ha fullföljt en matlagnings-

kurs i klubbens regi, blivit godkänd, er-

hållit certifikat,  blivit rekommenderad 

av annan medlem och antagits av öv-

riga med 2/3 röstövervikt. Dessutom 

skall man ha visat god kamratanda 

samt uppfylla stipulerade krav vad gäl-

ler insats och medlemsavgift. 

För er alla som tror att ni skulle ha 

svårt att komma igenom nålsögat öpp-

nar sig snart en ny möjlighet, ty Herr-

klubben planerar att starta en matlag-

ningskurs inom kort. (Se annons!) Me-

delåldern börjar bli ganska hög i Kä-

larne Herrklubb, så man ser gärna att 

nya unga karlar ställer sig i kö för med-

lemskap.             

     Runa Westman 

Tre herrar som               

Träffas, Tillagar och Trivs        

i Herrklubben:                       

Sören Lindström,          

Johnny Andersson och                                   

Per Erik Eriksson 
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     Kälarne Herrklubb  

 

Startar upp en studiecirkel                                 

i matlagning för herrar  

Fredagen den 14 november 2014 kl. 18.00  

Lokal: Skolan hemkunskapen  

Temat för kursen är:  

Vett & etikett samt vardagliga menyer  

Pris 300:-  

Ni som är intresserade, anmäl er till:  

Jan-Erik Amrén tel. 070-211 51 42  

eller  

Per-Erik Eriksson tel. 070-595 20 25  

senast den 31 oktober  

Max deltagare är 16 st  

Välkomna  

Jan-Erik Amrén Jojje Andersson Per-Erik Eriksson  
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I en tidningsartikel från 1994 (ur Erik 

Svedevalls samlingar) hittar jag en in-

tressant artikel om ett stenröse vid 

Ringsjöns strand. En teori framförs där 

om att det kan vara ett röse som svens-

karna reste under ett krig mot danskar-

na i avsikt att förvilla och leda in fien-

den i träsken och bergen i omgivningar-

na. Tanken är skrämmande och fascine-

rande; att stora delar av Kristian den 

fjärdes armé går ner sig i Kallemyra 

medan resten av soldaterna försvinner 

ut i dimman i ödemarkerna norr om 

Ringsjöberget.  

Men den sagan är dessbättre inte sann. 

Tack vare Anders Sjöbergs forskning 

om avvittringen, som publicerats i sam-

mandrag i de två senaste numren av 

KälarneNytt, kan myten avlivas.  

Femstenarået restes under sensomma-

ren 1755, när gränsen mellan Svedje 

och Västanede skatteskogar  och av-

radslandet fastställdes. I Avvittringsrät-

tens arkiv kan man läsa hur lantmätaren 

Eric Calvagen beskriver arbetet med 

röset. Han hade rätt att nyttja Svedje-

bönderna Nils och Jon Nilsson samt 

Femstenarået vid Ringsjön 
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Jon och Erick Salomonsson, Hans Nils-

son och Per Johansson från Westanede 

som medhjälpare. 

I sammandrag gick det till så här:     

Röset placerades 33 meter från sjö-

stranden. Hjertestenen (den mittersta) 

består av gråsten, två och en halv alnar 

lång, lagd så att den visar gränsens rikt-

ning. Dessutom lades fyra mindre ste-

nar, dock alla tyngre än en mansbörda, 

en efter Ringsjöns strand, en i sydväst i 

riktning mot Flarken och de övriga två 

som ”witnen” i var sitt hörn. Runt om-

kring lades en ringmur med 3½ alns di-

ameter och 1½ aln hög. Sedan fyllde 

man på röset med jord, så att ej flera än 

de fem största stenarna syntes ovan jor-

den.   

Detta var endast ett av de rösen som 

restes för att avskilja  Svedje och     

Västanede. Femstenarån sattes endast 

upp där det blev ett knä på gränsen. I 

detta fall bör det även finnas hela eller 

rester av sådana vid Flarken, ovanför 

Sönnerstmyran och i närheten av Barn-

tjärn. Den femte markeringen en en-

klare, sattes nära ”Isaks”. Därefter blev 

det en naturlig gräns av åar och sjöar 

fram till Ringsjön.  Se karta från 1755. 

Om KälarneNytts läsare känner till el-

ler hört talas om någon stensamling, 

som möjligen kan vara ett minne från 

avvittringen, så vore det av stort histo-

riskt intresse att få veta det. Detta  gäl-

ler naturligtvis hela f.d. Hällesjö och 

Håsjö socknar.     

     Runa Westman 

Text till denna karta, 

ritad av lantmätaren 

Eric Calvagen 1755: 

”Wästanede och 

Svedje tilldömda 

Skatteskog, som 

äfven varit tilldömd 

år 1755 samt rörlagd 

år 1757.”  
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Från när och fjärran kommer besökare 

till Strandåker, några veckor varje som-

mar. Det är Berit och Stig Grapesjö, 

som inbjuder till en mängd olika aktivi-

teter under samlingsnamnet “Livet på 

landet”. 

I deras trädgård finner man sig väl till-

rätta bland träd, buskar, massor med 

blommor och trädgårdsland, med 

mängder av grönsaker, allt under kon-

troll av de två gässen, som högljutt vak-

tar sitt revir. På avstånd hörs tuppen 

gala och fåren betar ostört en bit från 

gården. Sista helgen i augusti var det 

final med höstmarknad och vi var 

många gårdfarihandlare (Berits ut-

tryck), som fick delta.  

Ska försöka komma ihåg allt som sål-

des där: varm korv och dricka, levande 

kycklingar, små bruna kaninbarn, lop-

pisprylar, havtornsprodukter, vykort, 

hygienartiklar, fårskinn och fruktträd, 

grönsaker mm. Sist men inte minst 

sålde Stig nyslungad honung från sin 

bigård. De flitiga bina hade susat in 

mycket honung, tack vare ett fint väder. 

Och jag, Elisabeth, hade höst och kyla i 

sikte och sålde sockar och vantar. 

Kaffe serverades i deras veranda, och 

där fick jag delta med diktläsning en 

dag. Gissa om det var kul att få vara 

med! 

Och nu sitter jag här vid datorn och 

summerar alla intryck. Jag tycker det är 

helt fantastiskt med Berits och Stigs  

initiativ och engagemang, som gör att 

man känner sig så välkommen till deras 

fina idyll. 
     Elisabeth i Örsviken 

 

Hos Berit och Stig i Strandåker 
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Gässen vaktar sina   

revir på gården i 

Strandåker. 

Den 21 augusti 1989 öppnades föräld-

rakooperativet Lek&Bus i Väster-

Övsjö gamla skola. Föräldrar i byn 

hade dessförinnan haft en studiecirkel 

för att lära sig hur en sådan verksamhet 

ska skötas. Personalstyrkan utgjordes 

av Birgitta Jonsson och Katarina Fager-

berg. 

Från början hade man endast barn från 

Övsjö med omnejd, men efter en tid 

kom det barn både från Västanede och 

Kälarne, samtidigt som barnantalet i 

Övsjö minskade. 1999 flyttade man 

verksamheten till Västanede skola, som 

då stod tom. 

Den 4 augusti i år firade Lek & Bus sitt 

25-årsjubileum med stort tårtkalas, 

blommor och ballonger. Freja och Axel 

hade bakat de superläckra tårtorna. När 

barnen och gästerna skulle sjunga sitt 

lov till Lek & Bus uppstod en dis-

kussion om vilket genus ett dagis kan 

Lek & Bus jubilerar 
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ha. Är det han, hon eller hen? Till slut 

klämde alla i med ”Ja må de´ leva!” 

Vid samma tillfälle avtackades Lena 

Nordström. Hon har vikarierat som fö-

reståndare det senaste året. Samtidigt 

hälsades Pia Svejgård från Gevåg väl-

kommen som ny föreståndare. Hon har 

redan arbetat här en tid och hunnit 

konstatera att det är en mycket lugn 

och familjär stämning på den här för-

skolan. Hon gillar den kooperativa tan-

ken och engagemanget från föräldrar-

na. Förutom Pia arbetar även Maja   

Vestberg här samt Birgitta Jonsson, 

som varit med alla år. 

Barnen kommer från Fugelsta, Svedje-

landet, Väster-Övsjö, Kälarne, Hälle-

sjö, Bygget och Valtersvägen. Åtta av 

dem är förskolebarn och elva är fritids-

barn, som kommer efter skoldagens 

slut. 

Verksamheten vid jubileumstillfället 

präglas av det som är aktuellt i bygden 

just nu, d.v.s. älgjakt, bärplockning, 

saftkokning och pyssla med löv. 

Se fler bilder  från jubileet på hem-

sidan www.kalarnenytt.se 

     Runa Westman 

Julskyltning i Kälarne 28/ 11 16.00-19.00 

Hotellet öppet.  Tomte. Godisregn. Tipsrunda. Knal-

lar på Hotell Östjemten. Ni som vill sälja något, inne 

eller ute, ring Jonatan Eriksson 073-820 51 92. 

 

Festen 

kan börja! 
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Personalen: Birgitta Jonsson, Maja 

Vestberg och Pia Svejgård.  

Lena                     

Nordström            

avtackades. 

Olina ,7 år, och Lisa 10 år, visar sina album 

med bilder  från Lek & Bus.   

Louise och Alicia vid lekstugan. 

Freja och 

Birgitta pyn-

tar skolgår-

den inför 

kalaset. 

Freja med sin lillasyster Juni                                         

i barnvagnen. 

Bilder från 25-årsfirandet på Lek&Bus 
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18 oktober Stor Höstbuffé kl. 18-20 Boka gärna bord.  

Pubafton med Einar Andersson & Dick Strahl 

 

23 oktober 19.00    Svenne Rubins arr. Kälarne jazz & Bluesklubb 

 

9 november Farsdagsbuffé 16,00-18,00 Boka gärna bord. 

 

13 november 19.00    Mickes Combo arr. Kälarne jazz & Bluesklubb 

 

22 november 19.00  Premiär Jultid I nutid,      

skriven av Marcus Källström. 

Biljetter finns att köpa på Östjemten, kontant betalning. 

Vi serverar en buffé kl. 16.30-18.30. Boka gärna bord. 

 

Julbord 6 december 18.00  Bordsbokning. 

Julbord 7 december 16.00 Bordsbokning.  

 

30 december Hemvändarpub  

 

  

 

 

 

 

 

 

VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS         TEL 0696-40500 

 RESTAURANGEN HAR STÄNGT  

 6 och 7 december pga. julbord 

 23/12 stänger 14,00 

 24,25,26/12 STÄNGT 

 31/12 och 1/1      STÄNGT 
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Hotell Östjemten söker … 
 

Vi söker nu en medarbetare som kan vara delaktig i restaurangens 

verksamhet. 

I arbetsuppgifterna ingår allt från tillredning av pizza                    

till servering och lokalvård. 

Vi söker en glad, positiv och stresstålig medarbetare, som även under 

stress behåller sitt goda humör mot kunderna. 

 

50 % schemalagd arbetstid ca 2-3 dagar i veckan och var tredje helg. 

(Arbetstider må-to 9,30–19,00. Fr 9,30–20,00.                                              

Helger och röda dagar 11,30-20,00) 

 Lön efter avtal HRF 

Från 1/4 – 2015 

 

Skriv ner lite om dig själv och skicka till info@ostjemten.se                        

eller kom in och presentera dig. 

Ansökan om tjänsten ligger ute till 20 februari. 

 

SAMBANDSCENTRAL PÅ BIBLIOTEKET 

Till alla arrangörer! 

Anmäl era arrangemang i god tid till Loulou på biblioteket i Kälarne, så kan ni 

också få veta om den tilltänkta tiden redan är upptagen av något annat! 

Tel: 0696 167 20 

Mail: biblioteket.kalarne@bracke.se 

mailto:info@ostjemten.se
mailto:biblioteket.kalarne@bracke.se
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Se tidningsbilderna i färg och läs KälarneNytt på www.kalarnenytt.se  

Nästa nr av KälarneNytt, nr 6, 2014 trycks den 5/12, Manusstopp: 28/11. 

 Redaktör: Runa Westman, 0696-405 16, eller 070-349 12 09, e-post runwes@telia.com 

 Annonser och Sponsring: Michael Löfgren, 070-666 56 74 eller 0696-403 01 (hem),  

 e-post michael.lofgren@poles.se 

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  2014:      

                                       Enskild  Familj  Förening  Företag  

 Insats (engångs-)     50     100     100      500 

 Årlig medlemsavgift        50     100   100         200 

 Bankgiro 5404-9606 

PÅ GÅNG 
23 okt Svenne Rubins 19.00                                

Hotell Östjemten. De 20 först inlösta får    

billigare inträde, då Kälarne Jazz & Blues 

firar 20-årsjubileum.  

25 okt Folkets Hus Hällesjö: Middag 18.00 

Allsångskonsulterna 19.00 Därefter PUB 

26 okt Gastsjön: berättarafton 18.00 

13 nov Mickes Combo, dragspelsswing 

19.00 Hotell Östjemten.                                           

Kälarne Jazz & Blues 

15 nov Folkets Hus Hällesjö. Hembygds-

föreningens Höstmarknad 12.00-15.00 

22 nov Premiär: Manus Marcus Källströms  

”Jultid i Nutid”, Hotell Östjemten 19.00    

Biljetter: 150:- med scenpass 120:-                

Förköp på Hotell Östjemten.  

12 november kl. 19-21 så är det en hant-

verksföreläsning på biblioteket. Lena     

Persson från Lit kommer och föreläser och 

visar yllebroderier. Vi hinner fika och prata 

också. Mvh Loulou  

tisdag den 4 november kl 11.00                                  

Trivselträff i Sörbygden på Tossengård.             

”Annas Fjåsen” underhåller med gla´musik 

och musikfläta. 

 

tisdag den 2 december kl 11.00                   

Trivselträff i Västerövsjö på Bygdegården.  

Det blir julmusik och mys                         

med Marie och Eva-Lotta.                                                        

ALLA är välkomna till trivselträffarna! 

lördag den 29 november kl 11-15           

Bygdegården i Västerövsjö:                      

Välkommen till den mysiga julmarknaden 

med många knallar, julpyssel för barnen,    

besök hos tomten, servering av julgröt mm. 

lördag den 29 november                                   
Folkets Hus Hällesjö:                                            

Pub-kväll, ”Elvisafton”                             

med Johnny Wiktorsson 

mailto:michael.lofgren@poles.se

