
VET DU OM  
 *att man kan lämna minnesgåvor till Håsjögården när 

anhöriga och vänner går ur tiden. Vi skriver ut minnesblad 

och lämnar till anhöriga. Du kan betala in på giro eller lämna 

pengar hos Berit Backlund: 

Gironummer 287-7496 Håsjö SK Märk talongen Minnesgåva. 

Skriv också ditt namn på talongen så vi vet vem vi ska skriva 

in som givare på minnesbladet. Du kan också ringa på 0696-

51145 eller 072-2215200 Berit Backlund. Man kan även 

lämna en gåva när någon fyller år.  
 

*att nu har rampen till Håsjögårdens entre kommit.  
 

*att nu har Håsjögården fått en ny film och ljudanläggning. 

Bildkanon som man kan använda till att titta på film med,  

den går också att använda för att visning från datorer.  

Ljudanläggning för musik för bästa möjliga ljud.  

*Nya vägglampor som förbättrar ljuset i lokalen så vi 

slipper bli bländade av lysrören och inga skumma vrår.  
 

*Plåt till ugnen i bakstugan har kommit och ska sättas på 

plats så snart det går. 
 

För övrigt är det väl dags att tänka på sommarcaféet och 

förberedelserna för detta. Du som känner för Håsjö och 

tycker det är värdefullt att ha en samlingslokal i byn kan 

börja fundera på vad du kan hjälpa till med i sommar. Vi 

kommer snart att ringa runt och sammanställa våra  

medhjälparlistor. Du får gärna ta kontakt med föreningen 

redan nu.  
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Nu har vi rundat nyår och är redan en bit in på  

ett nytt år. Och vi börjar ana ljuset i tunneln. Vi går mot 

ljusare tider! En och annan fågel hörs redan kvittra när solen 

värmer. Men än så är det långt till vår. Dock gäller det att ta 

vara på dagen som är, om än med gråa moln. I dag är dagen vi 

håller i vår hand. Fånga dagen och ögonblicket! Men i Håsjö SK 

och hembygdsförening är det dags att planera verksamheten 

för vår och sommar. Lite ramar för framtiden är bra. 

Det som ligger närmast i tiden är årsmötet den  

22 februari. Dit uppmanas bybor och intresserade komma,  

för visst är det spännande att få veta hur den nya värme-

anläggningen har fungerat och om det syns i föreningens  

ekonomi? Vad har hänt annars i verksamheten? Vad kan man 

göra för framtiden? Det bjuds dessutom på lite i matväg samt 

underhållning.  

Vi har haft en riktig vinter, med snö och kyla och 

fint skidföre. Det har nog inte på flera år varit en så lång 

sammanhängande period med bra skidföre. Summan av det gör  

att man vågar sig på en gissning, det har åkts en del skidor 

runt byn! Håsjöborna har skaffat sig  kondition, det är läge 

för en skiddag. Den kommer att gå av stapeln den 9 mars så 

det är läge att slipa formen. För det ändamålet finns ett 

preparerat spår på Lillsjön. Spåret går att ansluta på flera 

ställen i byn. Man kan  starta mitt emot Rune Forsströms 

nedanför vägen, från Berit Backlunds gård och om man så vill 



nedanför Eddie Backlunds gård uppe i Östansjö. Per 

Forsström, David Sandelin och  Eddie Backlund preparerar 

spåren. Om man vill ta en paus i skidåkandet så kan man rasta 

på Norénsnäset. Där kan man njuta sitt medhavda fika och 

grilla. Brasved finns på plats. Väl mött i föreningens 

verksamhet! 

Håsjö SK o hembygdsförening g.m Berit Backlund 

 
 

 

Detta händer i Håsjö 

 

22 februari kl 1830 Årsmöte på Håsjögården 

Med årsmötesförhandlingar i sedvanlig ordning. 

Därefter blir det förtäring, något i matväg, 

och underhållning.  
 

9 mars kl 1100 - 1300 Skiddag  

Start vid Håsjö f.d skola. 

Efter skidåkningen serveras fika på Håsjögården. 

Prisutdelning. 

 

29 mars kl 1100 – 1300 

Långfredagspimpeln på Lillsjön 

traditionsenligt med prisutdelning efter ädel tävlan.   

Kolbullestekning. 

 
Du vet väl om att vi finns på nätet www.hasjogarden.se 

 

30 April kl 1900 Håsjögården 

MAJBRASA med Hällesjö-Håsjö kören 

kolbullestekning, varmkorv, fika och lotterier.                                                                               
 

23 juni kl 1100 - 1600 MIDSOMMARCAFÉ  

med fika i Gammelstuga på Håsjögården 

(sommarcaféet) Kubbspel kl 1400 

 

30 juni – 28 juli  SOMMARCAFÉ i Gammelstuga 

Håsjögården öppet varje dag kl 1100 - 1600  

Här kan man njuta av ett gott fika i en gammaldags 

trivsam miljö från tidigt 1900-tal. 

Du kan också  ta en titt på Håsjö gamla kyrka, från 

sent 1600-tal, som är öppen samma tider och under 

samma period som caféet. 

 

20 juli HÅSJÖTRAMPEN med Östansjörundan,  

utgår från Håsjögården Tid meddelas senare. 

Välkommen till det årliga sportevenemanget med 

Håsjö SK o hembygdsförening. Du väljer mellan att 

cykla, springa, lunka, eller gå. För barn och de som 

känner att det är för långt finns en kortare runda 

genom Valla. Dagen avslutas med succén från i fjol, 

SÅPABANDYTURNERINGEN. 

Kolbullar, korv, fika o glass.  


