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Redax/senaste nytt
Förening med framtidstro och framgång
Hbis har haft årsstämma. Denna gång på församlingshemmet i Hallen. Ny ordförande blev Mikael Jönsson. Kanske kan man kalla honom
”nygammal” eftersom han var ordförande även 03 – 04.
Micke tänker tillbaka på de 14 åren som gått
sedan HBIS bildades och tycker att utan den
kanske inte att Hallenbygden hade sett ut som
den gör idag. Vi hade varit utan bensinmack.
Föreningen köpte bankfastigheten för att ha kontroll på den när banken lades ner. I samarbete
med Åre kommun har bygden också en återvinningscentral som HBIS driver med två anställda.
HallenPosten var med från början för att marknadsföra Hallen och föreningen. Föreningen äger
också nu 321an, en nättidning som är ett tvåårigt Leader-projekt med syfte att bli helt självgående. 321an har tagit ett stort steg framåt på det år man har funnits: Först och främst har 321an
blivit vald till Storsjöbygdens bästa projekt och är därmed nominerad till möjligheten att bli
”Årets Leader” i hela landet. På Bergs kommuns hemsida finns nu tidningens logga med länk
och kallas ”lokala nyheter i Bergs kommun”. Micke tror att tack vare HBIS är Hallenbygden
fylld med optimism och framtidstro.
Val till styrelse förrättades och den enda förändringen, förutom ny ordförande, blev att Johanna
Bogfors gick in i styrelsen och ersatte Karl-Åke Nilsson som så tragiskt omkom i vintras.
Den avslutande punkten blev en stunds trevlig underhållning av Hallen/Marbykören.

1år HallenPosten via Internet..150:UTRIKES......…………...45 kr/nr
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Grön centerpolitik för
utveckling i hela
Åre kommun!

Eva Hellstrand

Vi vill göra en plan för attraktiva boendemiljöer och ökad besöksnäring
i Storsjöbygden
are.centerpartiet.net

Eva Svedin

Anna Lisa Hoflén

Vi vill att Hallens Hälsocentral, inom ramen för hälsovalet, ges möjligheter att utvecklas. En förutsättning för detta är att Hälsocentralen får
egna fasta läkartjänster och att den inte degraderas till filial.
Torgny Widholm

Mikael Jönsson

Leif Svedin

Vi vill stärka möjligheten för högstadiet i Hallen att finnas kvar.
Ingemar Ericsson

Maritha Dahlqvist

Åke Granlöv
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Jaktstig i Mårdsund 2010
För tredje året arrangerar Mårdsund/Brastas jaktskytteklubb jaktstig för hela familjen. Leif Olsson, Stenmyrudden,
en av eldsjälarna i arrangemanget säger att vi gör detta
mycket för ungdomarnas skull.
- Arrangemanget är enkelt eftersom det bara är ett sätt att skjuta
åt sig poäng på, nämligen med salongsgevär 22-LR. Viktigt att vi
skapar ett intresse för jakt och skytte hos bygdens ungdomar så
att det kommer något efter oss ”gamlingar”. Även om vi samtidigt tycker att för oss borde det finnas fler klasser med tex hagel.
Så var det ”förr i världen” berättar Leif.

Här kommer text från Eva-Lena om själva stigen när den
varit…
Den 29 maj arrangerade Brasta-Mårdsunds Viltvårdsområde en
deltävling i Landbys Cup 22. Det var 119 st hugade skyttar som
deltog i deltävlingen, nästan 40 deltagare fler än fjolåret.
Vinnare i de olika klasserna var Madeleine Persson i Damklassen,
Emil Martinsson i Öppen klass, Gunnar Johansson i Veteranklassen, Jörgen Persson i Junior utan stöd och Hannes Halvarsson i
Junior med stöd. Madeleine Persson nöjde sig inte med att vinna
sin egen klass utan sopade banan med alla i insatsskjutningen också.
Leif "Mojjan" Olsson är tävlingsansvarig för Mårdsunds jaktstig
för tredje året i rad. ”Utan hans engagemang och kontaktnät skulle

Foto: Anna-Lisa Hoflén
Foto: Fr.v. Jörgen Persson, Emil Martinsson, Gunnar Johansson,
Hannes Halvarsson och Madeleine Persson.

tävlingen vara i det närmaste omöjlig att genomföra”, säger
Mats-Erik Jansson, ordförande för Viltvårdsområdet., som tog
emot alla anmälningar på förmiddagen.
Mårdsunds Byalag stod för servering.
Text Eva-Lena Blom

Barndans på Arvesunds bygdegård
Jag heter Marina Wikander och driver företaget Dancing Is Life, Jamtland.
Jag erbjuder dans till alla åldrar på kvällar, helger och ibland på dagtid.
Det kan vara:
Privatlektioner, Gruppundervisning, Möhippa, Friskvård, Avslappning, Parlektioner med mera.
Jag har under fem söndagar varit i vackra
Arvesund.
Där träffade jag 18 st härliga pojkar och
flickor.
Barnen fick lära sig att känna rytmen i
musiken, kombinera koordination, kondition och takt i en enkel koreografi. Vi
värmde upp innan varje pass, lekte, och
stretchade.
Sista söndagen blev det fika och uppvisning för nära och kära på scenen. Några
tyckte att det var pirrigt, men ändå jättekul. Jag ser fram emot att få träffa alla
igen till hösten, kanske dyker det upp
några nya ansikten. Gärna både stora och
små.

Här visar Marina barnen olika danssteg.

önskemål inför hösten?
Kika då in på www.DancingIsLife.se &
skicka ett mail.
Den uppdateras inte alltför ofta, men det
viktiga finns där.

Ha nu en riktigt skön sommar
Om ni vill veta mer om mig
eller vill komma med förslag och
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/Marina Wikander, Dvärsätt

Hela gänget samlat för en gruppbild.
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Sista dan på jobbet!
Anita Elmin körde sin sista tur som
lantbrevbärare nyligen. Redaktionen
och vi andra på Allhuset uppvaktade
Anita med en blomma som tack för
hennes serviceinriktade framtoning.
Anita började på postterminalen i Östersund 1977 och turerna har varit många
genom åren. Den senaste tiden har hon
utgått på turen från Svenstavik.
Första postjobbet var på terminalen i
Östersund. Hennes barn var små och då
passade jobbet med några timmar på
morgonen och några på kvällen bra. Det
var lossning och lastning av
”Storlienbussen” morgon och kväll, omsortering av norsk post på järnvägen för
vidare transport söderut med mera.
Sedan sökte Anita jobb som lantbrevbärarvikarie på linjen till Orrviken som
utgick från Östersund. Orrvikenlinjen
späddes på med några fler linjer som
utgick från Östersund.
Lantbrevbärare med egen linje fick hon

först i början
av 80-talet
och då närmade hon sig
hemorten
eftersom
bostaden
ligger i Fåker. På posten i Hackås
fanns det två
linjer, Hackås och Haralinjen så då
blev det jobb
på båda
ibland.

Gunnar Cogrell och Elisabet Livendahl
gav Anita blommor från alla på Allhuset
på hennes sist dag som lantbrevbärare.

När Postens
stora avveckling av postkontor på landsbygden samt skapandet av stora brevbärarenheter började fick Anita börja i Myrviken och kom då bla att köra linjen till Hallen dit det är enkel väg tre mil. Det gick
inte lång tid innan Posten rakade ihop fler

linjer som då hamnade i Svenstavik. Där
jobbade Anita fram till sin pensionering i
år. Vi önskar Anita en trevlig tid
som pensionär.
Text och foto
Kent Livendahl
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Snabba snickare!
Byggnaderna på Ifvarsgården måste vårdas väl. Det
förstår styrelsen i Hallens Hembygdsförening.
Men det är inte så lätt alla gånger när allt ska ske via
ideellt arbete och det är kö till lämpliga hantverkare.
Logen där ”loppis” håller till på sommaren var i farozonen med läckande tak. ”Loppis” är en av de viktiga inkomstkällorna för hembygdsföreningen. Kjell Jacobsson
i föreningens styrelse tog tag i problemet och lyckades
uppbåda arbetskraft, bygdens snickare med flera, och
konfrontera dem med nödvändigt material lördagen 5
juni. Dessa lyckades med gemensamma krafter och
mycket förtjänstfullt lägga ett lämpligt plåttak på logen
på en dag. Byggnaden var räddad inför sommarens
”loppis” och för Ifvarsgården ca 50 år framåt. Hembygdsföreningens ordförande Maud Jacobsson
servade arbetarna med kaffe och mackor och
lunch.
Text & foto Kent Livendahl
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Nationaldagsfirande
Våra traditioner att fira nationaldagen är inte så starka.
Inte så konstigt eftersom det tidigare bara hette ” Svenska
flaggans dag” vilket inte lika starkt appellerar till våra
nationella känslor kanske.
Först 1982 fick den 6 juni nationaldagsstatus och var inte en
helgdag utan blev det först 2005. Nationaldagen firas till minne
av dagen då Gustav Vasa utsågs till
Sveriges kung 1523. Även 1809 och
1974 års regeringsformer utfärdades
den 6 juni.
I Hallen firades ” Svenska flaggans
dag” den 6 juni främst av skolan i Hallen. Men sen blev det en helgdag och
barnen blev lediga från skolan (2005).
Då visade firandet en tendens att avstanna, i alla fall i Hallen. Nu har
Hembygdsföreningen byggt upp en ny
tradition att man samlas på Ifvarsgården, sjunger nationalsången (Du gamla du fria) och Jämtlandssången, någon håller ett tal och sedan blir det
kaffe och tårta dekorerad med svenska
flaggan. HallenMarbykören brukar
underhålla, men i år blev det Jan-Erik
och Marianne Wahlén. Vädret på förmiddagen gjorde att arrangörerna valde att hålla till inomhus. Ett fyrtiotal
kom till firandet, vilket betraktades
som en framgång.
Text &foto
Kent Livendahl
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Skolresa klass 9
Den 12:e maj samlades vi på tågstationen i Östersund, sjutton elever och tre ledare, för att ta nattåget till Göteborg.
Natten var lugn, så de flesta fick nog några timmars sömn
trots att sängarna i liggvagnarna var lika hårda som vanligt.
Framme i Göteborg kl. 08,37, en snabb frukost på stationen för
att sedan ta en spårvagn till Kvibergs vandrarhem. Kviberg visade sig vara en gammal militäranläggning som bland annat
byggts om till vandrarhem. Tyvärr fick vi inte tillgång till rummen men vi fick lämna vårt bagage där,
och några passade
också på att bättra på
sin makeup. Raskt
vidare till första attraktionen, Universeum, en blandning av
djur, natur, upplevelse,
experiment och lärdom. Sedan var det
äntligen dags för en av
resans höjdpunkter, Liseberg! Åkpass köptes
in till alla, och sedan var de bar å åk. Ca åtta
timmar senare återsamlades vi, för att trötta
men nöjda ta oss till vandrarhemmet. Rummen visade sig vara helfräscha, och när man gick in i dusch och
toarummet så startade både musiken och lyset automatiskt,
”sjukt coolt!”
som någon sa.
Dag 2. Frukost
på vandrarhemmet, sedan bar
det av in till city.
En tur med Paddanbåtarna var
inbokad, och
eftersom det var
soligt blev det
en härlig tur i
Göteborgs kanaler och hamn. Lunchen var bokad på restaurang Golden Days.
Sedan var det dags att inta Nordstan, Göteborgs gigantiska köpcentrum. På eftermiddagen drog ett gäng med en ledare iväg till
Laserdome, en stor laserhall strax utanför city medan några valde att fortsätta shoppa. Eftersom affärerna hade öppet till 20,00,
så hann alla med en hel del shopping. Dagen avslutades med en
timmes bowling i en nybyggd bowlinghall i närheten av vandrarhemmet.
Dag 3. Några fick
sovmorgon eftersom de valt att
shoppa istället för
att följa med till
Älvsborgs Fästning. Men det var
elva elever och två
ledare som begav
sig ut till havs.
Tyvärr började det
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regna under båtfärden ut till ön. Guidningen blev inte så trevlig
som den hade kunnat vara eftersom regnet öste ner. Det blev
också väldigt trångt på öns lilla café när alla flydde regnet.
Däremot blev vår bokade aktivitet på ön, fångarna på Älvsborg,
lyckad. Vi bildade två lag, och sedan tävlade vi på tid i fem
olika celler. Det gällde att vara både klurig, snabb, smidig och
samspelta. Efter en hård kamp vann lag ¨Pöpisarna¨ över lag
¨Kanelbullarna¨ med en sekund. När vi på eftermiddagen kom
tillbaka till city så hade regnet gett upp och solen tittade fram i
allt större och större molngluggar. Efter en stund så sammanstrålade vi med de andra för att äta middag på pizzeria Mums.
Ägaren till pizzerian
visade sig vara
svensk mästare i pizzabakning, och skulle representera Sverige i EM. Han serverade både tacos och
pizza så att alla blev
mätta. Servicen var
fantastisk så vi kan
varmt rekommendera
denna pizzeria. Eftersom vädret nu var strålande så drog vi alla till Liseberg ännu en
gång, och där blev vi kvar till stängningsdags kl. 23,00. Trötta
och lite yra tog vi spårvagnen tillbaka till vandrarhemmet för en
sista natt där.
Dag 4. Hemresedag. Frukost och städning av rummen, sedan
iväg till stationen för att 11,20 ta en buss till Allingsås, där bytte
vi till tåg till Stockolm. En snabb lunch på stationen i Stockholm för att sedan ta tåget till Östersund. Kl 21,20 klev sjutton
trötta, men förhoppningsvis nöjda, elever av
tåget i Östersund, där ett
antal föräldrar väntade
för att ta alla hem.
Vi ledare vill tacka för
att vi blev utvalda att
följa med. Vi hoppas alla
blev nöjda och fick göra
det de önskade. Tror inte
vi sa nej till några önskemål trots att vi hade ett ganska tajt schema.
Ni skötte er fantastiskt bra, höll alla tider och stämningen och
sammanhållningen var mycket bra hela tiden.
(Foto Pär Ryman)

En kanongrupp att vara ledare för!!!
Lycka till i framtiden!

/Elin Fors
Pär Ryman
Pär-Örjan Pålsmarker
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Nationaldagsfirande i Gärdsta
I år firade Åre kommun Sveriges nationaldag med sedvanlig
fanborg och körsång i Marby kyrka. Tal hölls av kommunfullmäktiges ordförande E.A.Egervärn och tillförordnade kyrkoherden i Västra Storsjöbygdens församling Ulf Persson. HallenMarbykören medverkade och efter högtidligheterna i kyrkan
blev det ”kaffevimmel” i Marby församlingshem.
(Foto Eva Egervärn)

Text Kent Livendahl

HALLEN & MARBY
BOKEN 2010
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Färgstarka socialdemokrater
2010 är ett valår. Av den anledningen fick Hallen besök av två
inte helt okända socialdemokrater,
Margareta Winberg och Marianne
Stålberg.
Här är några av de uppdrag som
Winberg haft: jordbruksminister,
arbetsmarknadsminister, jämställdhetsminister, vice statsminister och
ambassadör i Brasilien. Stålberg är
kanske mest känd som tidigare generaldirektör för Glesbygdsverket.
Även hon har under ett tiotal år suttit
i riksdagen som ledamot för socialdemokraterna. Båda två berättade att
de var på en liten miniturné i Åre
kommun och att det var en liten uppmjukningsövning inför valkampanjen senare i år.
Bara en handfull människor hade
mött upp på Bjurgården vilket var
synd eftersom dessa båda damer har,
förutom stor politisk erfarenhet även
en vältalighet som ger bra information var socialdemokratin står idag.

Margareta Winberg och Marianne Stålberg.

Dessutom brinner de för den socialdemokratiska ideologin. Vi som var där
saknade inte de tänkta men uteblivna
människorna eftersom vi fick ett givande samtal lite mer intimt, så att säga,
med dessa båda trevliga och färgstarka
damer.

Maj- Britt Andersson, Odny Jansson, Gunnar Jansson och Eric Dromberg, samtalar med dessa
två på Bjurgården

Text och foto Kent Livendahl

OS i London 2012
Micke Olsson från Hallen är en riktigt
duktig bågskytt och tränar nu med
sikte på OS i London 2012.
Sommaren börjar närma sig och tävlingssäsongen är i full
gång.
Sen sist (man har tidigare
kunnat läsa i HallenPosten
om Mickes idrottsliga
framgångar) har det hänt
mycket. Han har bytt disciplin, från den klassiska
till den Olympiska bågen,
han har fått en del sponsorer, flyttat till större och
finare bostad och framförallt så har han blivit pappa.
- Ja, vilken upplevelse,
helt underbart. Han heter
Elliot och är världens
snällaste kille, berättar
Micke. Det är ibland svårt att motivera
sig till att träna efter jobbet, då man har
en liten goding som väntar hemma. Fast
å andra sidan så motiverar han mig jättemycket i andra lägen.
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Micke berättar:
Det som skiljer den vanliga och den
Olympiska bågen åt är att den Olympiska har ett sikte, långa spröt som heter

stabilisatorer samt att man tävlar på upp
till 90m. Det är så långt bort att tavlan
ryms på lillfingernageln om man sträcker
ut handen och jämför.
Skjuttekniken är helt annorlunda och det

krävs mycket mer av skytten för att pricka
riktigt bra än med den klassiska bågen.

- Det jag också ändrat på till i sommar är
att jag har haft möjlighet att träna
inomhus på utomhusavstånd hela
vintersäsongen. I vanliga fall skjuter man på 18m hela vintersäsongen, vilket blir en chock då man går
utomhus och skjuter på avstånd
upp till 90m. Det är Solnahallen
som ställer upp med utrymme i
deras friidrottsanläggning, tidiga
mornar. Det är bra för då sover
ändå Elliot och Sara och jag får
kvällen fri med familjen, säger
Micke.
Vintersäsongen var jobbig för
Mickes del. Skjutningen gick jättebra på träning med väldigt höga
poäng, men på tävlingen så fungerade det inte alls.
-Jag ångade på i samma tempo
som innan jag blev pappa och
insåg inte mina mentala be-

HallenPosten Nr 6 - 7 juni/juli 2010
gränsningar. Jag var inte lika fokuserad på träningen längre, jag
utförde den fast utan mening. Efter diskussioner med min mentala tränare sänkte jag tempot och insåg att livet är lite annorlunda
som pappa, berättar Micke.
Några veckor senare sköt Micke till sig ett SMsilver inomhus.
Han fick kämpa i grundomgången men under finalskjutningarna
så fungerade det som det skulle och han vann ett silver.
Nu i sommar är det fältskytte som gäller då han siktar på en
landslagsplats till Fält VM. För två år sedan var han i Wales och
placerade sig på en 4:e plats under Fält VM med den klassiska
stilen. Nu är det tuffare motstånd, svårare disciplin och längre
avstånd som gäller.
Skyttarna kommer att tävla om platserna på de uttagningstävlingar som är utsatta här i Sverige, där förbundet kommer att ta
ut två skyttar i den Olympiska stilen. Förra helgen vann Micke
Swedish Open, som var en tredagars tävling med finaler. En
högt rankad tävling som var viktig för skyttarna att hamna på
pallen.
- Jag tycker fältskytte är väldigt roligt och utmanande. Banorna
under Swedish Open var relativt enkla och det vore väldigt roligt
om man blev uttagen, säger Micke.

Marby – Marrby.
Sockennamnet Marby tillhör de riktigt gamla ortnamnen, vilket
en obestämd form brukar utvisa. Namnet förekommer på flera
ställen i landet på gårdar och byar och finns också i Finland.
Namndelen ”mar” brukar för det mesta betyda terräng med anknytning till vatten på olika sätt, ett ord med gemensamt ursprung med t ex tyska Meer, som betyder hav. När det gäller
vårt Marby är det inte detta ”mar” som i t ex Mattmar det är
fråga om utan ett ord med annat ursprung vilket de tidigaste
dokumenterade namnformerna visar: Marghaby, Margaby,
Margeby. Ordet ”margh” är det gamla nordiska ordet för
”mången”, vilket skulle ge namnet ungefärlig ursprunglig betydelse ”bebyggelse med många gårdar” eller ”stor gård” vilket
socknen vid sin tillkomst gavs namn efter.

Namnet Marby kan sedan redan vid bildandet av den kyrkliga
socknen ha letts in på fromma avvägar med anledning av Sankta
Maria med namnformer som Mariaby, Mariby, Marijeby. Olika
sätt att förkyrkliga gamla sockennamn var ju en prästerskapets
dygd i det gamla kristet fundamentalistiska samhället. Om det
inte handlade om att försöka dölja minnet av gamla gudar – t ex
Det gäller att vara duktig på många olika saker med Fältskytte.
Frösön försökte man kalla ”Frostön” – gällde det att ge församHär måste man vara duktig på att bedöma avståndet till tavlan,
då de under ett varv står på okända avstånd. Bedömer man några lingar och socknar namn efter helgon, som kyrkorna ibland
meter fel så tappar man viktiga poäng. Sen är det mycket svårare hade helgats åt, varigenom många gamla åldershedervärda
sockennamn har gått förlorade.
tekniskt att skjuta brant uppför- & nedför än att bara skjuta på
plan mark. Micke har två viktiga uttagningstävlingar kvar innan
Denna bakgrund och att i närheten finns ett Marieby har också
förbundet ska utse sin representerande trupp.
-Min plan just nu är att specifikträna de svåra momenten som jag lett till det mångskiftande namnbruk vi möter från olika tider:
Stor-Marieby (till skillnad mot ”det rätta” Marieby), Marieby,
är svagare på. Jag måste veta hur många meter jag ska dra av
eller lägga på beroende på hur brant lutning ett specifikt mål har, Stor-Marby (till skillnad mot Lill-Marby, dvs Marieby), Halldet är jätte viktigt. Sen kommer jag även att skjuta taveltävlingar Marieby, Hall-Marby etc.
i sommar. Där krävs det disciplin på att utföra rörelserna lika
Det gängse svenska uttalet av namnet Marby är uppenbarligen
varje gång. Mitt stora mål är ju OS London 2012 & Rio 2016.
en skriftläsningsprodukt med långt a och enstavighetsbetoning
och bitryck. Det traditionella lokalspråksuttalet, som som oftast
Fältskytte
ger god vägledning hur namn bör förstås och skrivas, är /
Består av en snitslad bana i terräng, där man skjuter 24 st mål
( 12 mål på märkta avstånd och 12 mål på omärkta avstånd). Vid märrby/, med i stället tvåstavighetsbetoning och bitryck. Äljudet är det jämtska sekundära ä-uttalet av a före vissa konsovarje mål skjuter man 3 pilar.
nanter som r, som i snart–snärt, bar–bär, kvar–kvär etc. Den
Det finns 4 olika tavelstorlekar, 20-, 40-, 60-& 80cm i diameter
bästa svenska och jämtska skriftformen borde vara Marrby –
där alla tavlor har 6 ringar och varje ring ger 1p. Minimumavsoch kom ihåg, med grav accent, tvåstavighetsbetoning.
tåndet på minsta tavlan är10m och maxavståndet på den största
tavlan är 60m.
Håkan Roos

Ett stort TACK till
Hallen/Ovikens Lions
för den uppskattade
penninggåvan vi fick för
vårt arbete med
Gla´musikfestivalen
Text och foto Privat

/Tack från styrelsen i
Hallens Sportklubb
11
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www.ica.se/karlorsbua 0643-44 55 90

EXTRA ÖPPET V.27-V.31
MÅN-FRE 9-20

Mån - Fre
Lördag
Söndag

Handla där du bor billigare än du tror!

9 - 19
9 - 17
10 -17

Välkommen!

Svenska Spel, Apoteksombud & Uttagsautomat
Klipp ut och ta med...

Just nu erbjuder vi ...

Klipp ut och ta med...

Klipp ut och ta med...

Specialerbjudande för HP´s läsare

Specialerbjudande för HP´s läsare

Grillkött

Strösocker

Potatissallad

Valfritt kött, Max 5 kg

10kg, Ica

Opes, 1 kg

Specialerbjudande för HP´s läsare

10%

20kr

rabatt

Rabatt

Gäller 15/6-31/7

Köp två få

10kr
Rabatt

Ord. pris 129:-/fp

Ord. pris 24,90:- / st

Gäller 15/6-31/7

Gäller 15/6-31/7

0687-515 04
0647-108 50

12

070-511 23 62
070-236 06 10
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Erbjudandet denna månad
Klipp ut och ta med

Specialerbjudande till Mackenkunder

Vecka 25 kommer
Mjukglassen
till Hallen

Mån - Lör 8 - 20
Söndag 10 - 20

Välkommen!
0643-301 15

5 kr
rabatt med kupong

Välkommen in!
Skicka
paket
på
Macken
med...

SYSTEMBOLAGET, ATG, DÄCKVERKSTAD OCH FASTFOOD, OMBUD FÖR LION CANCERFORSKNINGSFOND

13
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Hej och hopp! Nu är jag här igen…
Rätt svar i februari var:
Epilepsi
Vinnare:
Gunilla Carlsson, Skärholmen
Tina Folkesson, Hallen
Elis Runsten, Östersund
(Vinsten skickas med posten)

Här är nästa kluring:

Skicka in din lösning till hp@hallenbygden.se eller till
HallenPosten, Hallenvägen 30, 830 01 Hallen
Lösningen måste var redaktionen tillhanda senast
9 augusti 2010. Trisslotter till tre som har svarat rätt!

Den går men kan inte springa,
sjunger ibland men kan inte tala.
Visa kan den men kan inte teckna;
ändå har den en tavla.
Vad är det?
Lycka till önskar/ Anna

Tipsa Polisen
I samarbete med Polisen och vår lokala polis
Agneta Brovinius har vi nu en återkommande sida
som vi kallar ”Tipsa Polisen” Många här i våra bygder förstår att vi måste hjälpas åt att vara extra vaksamma för att försvara vår egendom och stoppa den
meningslösa skadegörelse som kryper allt närmare
oss, även här på landsbygden.

Polisen vill ha hjälp…

Lämna tips till polisen
www.polisen.se
eller ring 114 14

Polisen behöver hjälp från allmänheten för att kunna förebygga brott, bekämpa brottsligheten och skapa trygghet i samhället. Information kan lämnas till Polisen på flera olika sätt. Du
behöver inte uppge ditt namn.

Brott i Hallen/Ovikenbygden
En husvagnsägare till i Höglekardalen har upptäckt att någon har stulit hans två gasoltuber.
Dessutom har man tagit grill, campingstol och
en gasoltestare. Detta ska ha skett i april.

Annars har det varit lugnt på anmälningsfronten.

Tips kan lämnas dygnet runt på 114 14. Telefonnumret till Polisen i icke akuta ärenden är 114
I Gräftåvallen, mellan den 20 och 21:a april, har 14.Vid akuta ärenden ska du alltid ringa 112.
man haft inbrott i en skidbod och där har slalom- Ringer du från utlandet är numret +46 77 114 14
hjälmar, solglasögon, snöskor och buffar stulits 00
för en summa av ca 20 000 kr.

Agneta Brovinius
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Skolsidan

Filmpremiär och skoldans på Hallgården
Elever på Hallens skola bjöd in elever från Mattmar och
Mörsil till en skoldans på fredagskvällen. Eleverna har
tidigare lärt sig att dansa för ”Danspatrullen” under ledning av Bengt-Arne ”Bea” Backlund. Bea var anlitad som
sakkunnig och DJ för kvällen
Evenemanget började med en efterlängtad visning av den
film som eleverna själva varit med och producerat i ett
projekt kallat ”skapande skola”. Lars Gustafsson (Lars
Vegas Trio) har anlitats som rådgivare och konsult. Arbetet har tagit lång tid men nu var det alltså dags för premiär. Filmen (åtta minuter lång) blev så bejublad att man
fick köra den två gånger. Lämpligt att visa som inledning
på skoldansen. Innan dansen började måste man ha lite
extra energi och en vacker och god buffé av läckerheter
dukades fram och alla lät sig väl smaka. Maten hade eleverna i Hallen själva lagat under ledning av skolkökslärarinnan Gunilla Södergren-Andersson. Filmprojektet har
letts av Sabine Pålsmarker.
Text och foto
Kent Livendahl

Dean Koontz är en av världens mest lästa spänningsförfattare.
Jag har läst flera böcker av honom. Jag gillar spänning.
Till handlingen: Billy Wile jobbar som bartender. Barbara som
är hans fästmö, ligger i koma på ett konvalescenthem. Har
legat så i tre år, tio månader och fyra dagar. Han tänker inte ge
upp henne, fast läkaren vill ta bort matningssonden som förts
rakt in i hennes mage.
En kväll när Billy slutar sitt jobb, finns det ett meddelande instucket under bilens vindrutetorkare.
Om du inte tar den här lappen till polisen och underrättar dem kommer jag att döda en förtjusande,
blond lärarinna någonstans i Napa Country. Om du tar den här lappen till polisen kommer jag
istället att döda en gammal kvinna som är engagerad i välgörenhetsarbete. Du har sex timmar på
dig att bestämma dig. Valet är dit. Hur kommer Billy att göra?
Någon därute har gett honom makten att styra över liv och död.

Vansinne
Av
Dean Koontz

/Ewy Dahl
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Förskolorna
Månsåsbarna

Halvöbarnas

Oj oj vilken månad det har varit här ute på halvön!
Det har äntligen blivit vår på riktigt och det är så skönt att kunna gå ut utan alla dessa tjocka kläder. Och ute har vi varit –
nästan varje dag. Har vi inte lekt på gården så har det varit utflykter i det fria för att kolla in vad som händer i skog och mark
(Naturspan på tisdagar). På onsdagar har vi fortsatt med våra
heldagar ute där barnen har med sig eget fika till fruktstunden
på förmiddagen. Vi har gjort kortare promenader i närområdet
och sedan ätit lunch som har tillagats ute över öppen eld. Givetvis så har vi också fortsatt att aktivera barnen med bad och
gymnastik i Hallen på torsdagar. Men det som de flesta barnen
kommer ihåg från denna månad är nog vårt besök på Djungelhuset den 19 maj, en hel dag med klättrande, stutsande och lek
i den fantastiska miljön
Kalas har vi också hunnit med. Lille Enzo har blivit 2år och
Joar 3år.
Vi fortsätter även att expandera med ytterligare barn – John
Karlsson från Högsta.
//Kent
Alva kollar in naturen.

Enzo fyllde 2 år

Agneta planterar med barnen

Emil visar barnen de nya tillskotten på gården

John
Karlsson
har börjat
hos oss på
föskolan

Här har barnen sin egen
matsäck som de äter på
fruktstunden ute
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Nu när sommaren snart är här och solen skiner tillbringar vi på
Månsåsbarna mycket tid utomhus.
Verksamhetsplaneringen går lite på
sparlåga denna årstid, vi håller oss
mycket utomhus och
låter vädret styra
vad vi ska göra. En
gång per månad åker
vi till biblioteket i
Myrviken och lånar
4-5 årsgruppen testar sina nytillverkade
nya böcker, vanligtpappershelikoptrar.
vis åker en ur personalen tillsammans
med två eller tre barn.
Varje torsdag har vi
gympa med alla barn,
just nu har vi en ny
gympa från Milko
som heter "Hopp och
pop på bondgården",
vilken barnen uppskattar väldigt mycket! Cd-skivan med
Axel och Aston jobbar med geometriska former. musiken fick vi genom att samla streckkoder och skicka in.
En gång per vecka
har vi 4-5 årsgrupp,
där vi hittar på något med de äldre
barnen, nu senast
har vi arbetat mycket med geometriska
former.
Den 24 maj hade vi
tillsammans med
Elise gör ett indianhalsband.
föräldrar och barn
en grill-/fixarkväll på förskolan. Vår ambition inför kvällen var
att även fixa staketet runt gungorna, olja in utebänkarna och
fylla upp under gungorna, men yttre omständigheter gjorde att vi
fick skjuta upp detta till
senare tillfälle. Men vi
klippte gräset, krattade,
skurade både bänkar
och lekstugan i alla fall,
och efter det grillade
alla och åt middag tillsammans. En mycket
Axel tillverkar en fin morsdagsblomma.
trevlig kväll! Inför
mors dag tillverkade barnen egna blombuketter av pappersrullar
och silkespapper i olika färger. Dom blev jättefina!
/Personalen
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Storsjöodjuret

Månadens
ordspråk

Brödbak i Gläntan med Olle, Amanda, Julia, Oskar
B , Oskar K och Lotta Nilsson.(ej i samband med
förskolans dag

Förskolans dag sång på Karl Or´s
Lunch på avd Fjällyran för alla barn och
personal. Föräldrafika i samband med
förskolans dag, barnen stod
för bullarna.

”Det är dags
att gå hem
när du börjar
likna ditt
passfoto”
/Erma Bombeck
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Getter och hästar – Marlenes framtid
Marlene Ljungdahl har kickat
igång sin getgård, Välje Getgård.
Tillsammans med pappa Sten
bestämde hon sig för ett och ett
halvt år sedan att bygga om den
gamla gården så att den passar
getfarmeri.
Marlene ville jobba med djur och
frågan var hur hon skulle kunna
använda pappas gård på ett bra sätt.
Tidigare hade Sten köttproduktion
som han avvecklade för några år
sedan. Nu arrenderar Marlene pappas gård för getterna plus att det
finns sju hästar som förhoppningsvis kommer att användas till turridning i framtiden.
Kristina Klintevall i grannbyn Getåsen ville sälja sina getter och då
kunde Marlene förverkliga sina
planer. Nu har hon ett avtal med
Oviken Ost som köper all mjölk av
Marlene, drygt 1000 liter per vecka, med leverans två gånger i
veckan.
I företaget finns tre bockar, ett gäng getter och nu 33 killingar.
Smågetterna behövs för att säkra mjölkproduktionen i framtiden
eftersom de gamla blir sjuka och försvinner eftersom. Elva av
killingarna är bockar som går till slakt. Marlene berättar att getkött inte är var mans mat utan det finns speciella getköttsproducenter som säljer till restauranger där det serveras som exklusiv
och dyr mat.
- Man vet aldrig, kanske finns det en framtid för getkött i alla
matvaruaffärer också och då kanske jag kan utveckla min gård
på det sättet också. Getkött är gott. Jag har provat och
rekommenderar det, avslutar Marlene.
Text och Foto
Kent Livendahl
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Enkla kladdkakan!
Britt är även skribent i
Länstidningen Östersund

Fusk, vad ska vi göra åt det?
Ordet fusk har blivit allt mer vanligt i nyheterna. Det verkar ha spritt sig till alla möjliga områden i samhället. Frågan är om ”fusk” är rätt uttryck för McDonalds tilltag att
manipulera de anställdas lönelistor till sin egen fördel. Det
handlar väl mer om stöld eller bedrägeri.
Fusk var det när Ica bytte datum på sin köttfärs liksom när
hamburgerföretaget gör samma med sina maträtter. För att
luras och skryta med sin förträfflighet riktigt ordentligt
har de gröna och röda lampor som visar när färdigmaten
ska slängas. Lätt att manipulera och låta kunderna få utgången kycklingsallad.
En luttrad besiktningsman från ett försäkringsbolag säger
att begreppet yrkesstolthet inte finns längre. Hantverksfirmor smäller upp golv och väggar i badrum på snabbast
möjliga vis, drar därifrån och skickar faktura. Sen kommer skadorna efter fuskarbetet.
Ett annat och sorgligare fusk hörde jag om idag. Självskadepatienter fortsätter att skära sig medvetet för att inte bli
avvisade av vården som tycker att nu räcker det. Vad är
det som fattas där? Tillit från ömse håll kanske. Med det
tilltagande fusket finns snart ingen tillit någonstans.
Britt Jakobsson

8-10 bitar:
100 g smör
2½ dl strösocker
1 tsk vaniljsocker
2 dl vetemjöl
½ dl kakao
1 tsk bakpulver
½ tsk salt
2 ägg
Garnering:
Florsocker
Tillbehör:
Lättvispad grädde
Vaniljglass
1.Sätt ugnen på 175 grader. Smält smöret i en kastrull. Tillsätt
övriga ingredienser och ev. smaksättning.
2. Spänn fast ett bakplåtspapper i botten på en rund form med
löstagbar kant, ca 24 cm i diameter. Häll smeten i formen.
3. Grädda i nedre delen av ugnen ca 12 min. Låt kakan svalna
och ställ den sedan i kylskåpet minst 2 timmar, gärna över natten.
4. Servera kakan överpudrad med florsocker och med lättvispad
grädde eller vaniljglass.
Smaksättning som omväxling:
• Rivet skal av 1 apelsin
• ½ dl russin
• 1 dl Nonstop
• 2 msk konjak, rom eller punsch
Jag tog 2 msk Mintuu och det blev jättegott. Det går naturligtvis
också bra med mintdroppar som man köper på apoteket. Dessutom hade jag mörk choklad hemma så jag smälte och smetade ut
den över kakan i stället för florsocker. Den blev SUPERGOD.

Hallens meste körsångare
Gunnar Jansson Häljesund blev i samband med Hallen/Marbykörens vårkonsert i Hallens kyrka uppvaktad
som ”Hallens meste körsångare”.
Körkompisen E.A. Egervärn höll ett kort
tal inför sittande publik. Jämtlands körförbund uppvaktade med blommor och
HallenMarbykören med en tjusig fruktkorg. Varför ”Hallens meste körsångare”? Gunnar gick med i Hallens kör hösten 1959 och har sjungit sedan dess på
otaliga framträdanden alltså har han
sjungit i 51 år. Övningar med kören har
alltid varit prioriterat av Gunnar och därför har han knappt missat en enda träningskväll. Periodvis har han även varit
engagerad i Jämtlands körförbund. HP sällar sig till gratulanterna!
Text och foto
Kent Livendahl
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Tusen tack Mormor och Haldo! För att ni alltid tänker på oss i
alla lägen. /Ulrika m. familj
Snart är det sommar igen och då öppnar
Hembygdsföreningens Loppis vid Ifvarsgården i Hallen.
Städa ur lådor och skåp och skänk bort det du inte behöver till
loppisförsäljningen !!
Mer information kan du få av Greta Andersson.
Tack för ditt bidrag och välkommen till ” Loppis-logen! ”
Kolla 321an under kommande händelser! Läs mer om vad
som händer i sommar här runt om i bygden.
Du vill väl inte missa något! Trevlig sommar önskar redaktionen!
Guidad busstur till Vålådalen Torsdagen den 17 Juni
Guidad busstur till Vålådalen med Urban Widholm som guide.
Lunch på Fjällsätra. max 30 deltagare.
Anmälan senast 10/6 Te. 0647-16467 Henry
Storsjötrollingen Sjödins Cup 2010 Torsdagen den 8 Juli.
Start 08.00. Målgång 17.00. Målgång lördag 15.00. Tre dagar 8,
9 och 10 juli är det dags för årets upplaga av Storsjötrollingen i
Hallen.
Hantverksmässa i Hallen Lördagen den 31 Juli
I samband med Glamusikfestivalen blir det en Hantverksmässa
på Hallgården lördag den 31 juli 11-15.
Hantverkare kan boka bord, 150kr/bord, tills borden är slut eller
senast söndag den 25 juli
Kontakt 0730-784057 eller hallenmarknad@hotmail.com
Britt-Inger Ferm o Anna-Karin Herbertsson

Marby Hembygdsförening söker arrendator till Marby Gammalgård under sommaren 2010. Ca 3000 besökare/sommar. För
information och intresseanmälan ring: Nils-Erik 070-3809656,
Åsa 070-6146588 eller mail marby@sverige.nu.

Körsång
På annan plats i denna tidning refereras uppvaktningen av en
”inbiten” körsångare. Det ger mej tillfälle att dels offentligt få
tacka för denna överraskande uppmärksamhet, dels att få agitera för denna form av hobby. Det är vetenskapligt bevisat att
utövandet av musik i alla former och allra helst sång är en
hälsofrämjande aktivitet. I körsång tillkommer dessutom en
social gemenskap som är ovärderlig. Samtidigt bidrar man till
att höja kulturutbudet i området. Personligen har jag erfarit att
det inte är framträdandet som är viktigt utan det är övningarna
och kontakten med andra körer och korister som är värdefullt.
Om framträdandet blir bra och uppskattat är ju det naturligtvis
ändå en bonus. I våra körer, Hallen/Marbykören och Manskören, har vi en av länets skickligaste organister och körledare
Jan-Erik Wahlén. Det bör garantera en bra uppstart för presumtiva nybörjare. Nybörjare behöver vi eftersom medelåldern tenderar att bli lite väl hög i båda körerna. Uttrycket ”jag
kan inte sjunga” är en myt. Hindret ligger i stället i att inte
våga försöka. Du som är mån om Din hälsa:
Strunta i kalorijakten och kom med och sjung istället.
Övningskvällar blandade kören är måndagar, Manskören onsdagar. Hoppas att vi ses!
/Mvh Gunnar Jansson

Program juni 2010
Tor
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Butös sökes! Vill du vara Butös i Hovde buan 15– 18 juli! Ta då
kontakt med Anders Duling 070-184 99 14
Kupan stänger 23/6-10 öppnar 23/8-10 igen. Trevlig sommar!

09:00 Guidad bussutflykt med
Urban Widholm till Vålådalen,
Lunch på Åre Fjällsätra.
Max 30 deltagare.
Anmälan senast 10/6
Tel. 0647-16467 Henry

Program juli 2010
Ett stort tack till hantverkare, hantlangare och kocka som
jobbade hela lördag 5/6 med att lägga nytt tak på logen vid
Ifvarsgården. Fort gick det och snyggt och bra blev det.
/Hallens hembygdsförening

OBS! STÄNGT V.31

Tor

29

13:30 Glámusik med Sven-Olof
& Comp

Sommartid

Vintertid

(April– September)

(Oktober-Mars)

Tisdag 15-19
Fredag 12-18
Lördag 12-16

Tisdagar 16-19
Fredagar 12-15

Stängt på aftnar och röda dagar
Telefon: 070 - 313 12 17
21
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Hej trädgårdsvänner!
Det här är sista numret av tidningen inför sommaren, semestrarna börjar snart och jag vill idag locka er till en liten
”trädgårdssemester”. Till en utflykt till Redas plantor och Jordgubbscafeét på Rödön.
Ni har kanske varit och plockat jordgubbar på Jordgubbslandet på Rödön. Sedan några år kan
man efter plockandet belöna sig med en välsmakande fika i Jordgubbscaféet som ligger alldeles
intill vägen. Fantastiska bakverk kan avnjutas bland lika fantastiska sommarblommor. Det var
svårt att tro att dessa odlats fram i Jämtland. Jag blev nyfiken och sökte upp ägarinnan. Hon heter
Reda och härstammar från Litauen.
År 2005 startade hon Jordgubbscafeét. Hennes make, ägare till Jordgubbslandet, hade en idé om
att skapa planteringar med buskar
och träd runt caféet. Reda ville
dock något mer, något som inte
fanns i Jämtland. Hon trotsade
breddgrader och odlade varje år
fram ofantliga mängder av tagetes,
petunior, lobelior och andra sommarblommor för att skapa en blommande oas runt caféet. Hon skapade planteringar med sommarblommor i sådant överflöd som inte
finns att beskåda på något annat ställe i Östersunds omgivningar.
Jag har ofta undrat varför hon inte säljer sommarplant. Och många
med mig. Förra året tog Reda steget. Hon satsade och byggde upp ett
växthus. Där odlar hon sommarplant av utsökt kvalitet och ovanlig storlek. Så när ni skall skaffa sommarplant är Rödön något att
räkna med. Och glöm inte att ha gott om tid, ta en fika och avnjuta den i Redas blommande oas på Rödön med en fantastiskt utsikt
över fjällen.
Om ni vill läsa mer om Redas Plantor, Jordgubbscafeét och njuta av vackra bilder kan ni gå på Birgitta Höglunds blogg. http://
birgittahoglundsmat.wordpress.com Hon är en av länets flitiga bloggare som håller koll på vår lokala mat i Jämtland men även på
mat från olika delar av världen.
Jag önskar er många trevliga trädgårdsupplevelser och trevlig sommar.

Foto: Tidningsmakaren.se
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Rörmokaren lär oss om sommaren…
Det är något visst när man klipper gräsmattan för första gången på försommaren (när börjar den
egentligen?) Gräset har blivit grönt igen och man får den där härliga känslan av att nu är sommaren på gång igen. Och det kan kännas riktigt roligt att klippa gräset, men när vi är framme i slutet
på augusti så kanske man inte tycker att det är lika roligt – ”Det är inte klokt vad fort gräset växer!?” Det är kanske tur att vi har våra olika årstider, så att vi får skotta snö ibland också!
Nu är det sommar igen. Kanske kan vi lära oss något av Rörmokaren inför sommaren? Han lever
ju ständigt med att koppla av, koppla på och koppla om…
Koppla av. För en del handlar det om att ta dagen som den kommer. Att inte ha så mycket inplanerat. Att vända på dygnet. Att vara uppe sent i sommarnatten och uppleva det fantastiska ljuset
och sedan kunna sova länge nästa dag med gott samvete. För andra kan det handla om att gå upp
tidigt en sommarmorgon och njuta av morgonsvalkan, fågelsången och översköljas av de fräscha
morgondofterna som möter en. Andra tycker att de bäst kopplar av när de åker bort och slipper
det vanliga. Nya platser, nya kulturer, nya intryck och inget gräs att klippa! Men vem gör det?
Nya gåvoändamål!
Suck…

Nu går det bra att lämna gåvor till två
Koppla på. Det handlar om attnya
göraändamål:
saker som jag kanske har svårt att hinna med i vanliga fall i
den utsträckning som jag egentligen skulle vilja (t ex de saker som jag skrev om ovan). Och på
sommaren tror jag att många
av oss villav
”koppla
på naturen” på ett särskilt sätt – ”Den svenska
- Restaurering
Hallens
sommaren är fantastisk” (men
visst
hänger
mycket
klockstapel (2010). på vädret?!). Vi sjunger gärna de härliga sommarpsalmerna: ”I denna ljuva sommartid gå ut, min själ och gläd dig…

- Restaurering av Mörsils kyrkas
(2009).
Koppla om. En del tycker omfasad
att ”arbeta”
på sommaren. Har man hus/sommarstuga måste det ses
över med jämna mellanrum. Kanske ska du måla huset i sommar eller renovera det? För en del
bankgiro
5714
- 3034
kan det kännas som Använd
ganska lustfullt
arbete.
Man
arbetar med något som man inte jobbar med i
vanliga fall och det kan då kännas som en riktig avkoppling när man ”kopplar på” med något
annat. Men glöm inte att ta långa pauser och njut av sommaren och fikapausen eller glassen!
”Gud vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort.” Gud unnar oss att vila: att koppla av,
att koppla på och att koppla om. Tänk om den här sommaren också fick bli ett tillfälle för oss att
”koppla på Gud” på ett särskilt sätt!? Jag tror att tankarna finns där, önskan om att leva ett helt
liv. På sommaren kan vi ana Gud på ett särskilt sätt genom hans skapelse. … gå ut min själ och
gläd dig vid den store Gudens gåvor!
Jag vill önska dig en skön sommar och välkommen till sommarens gudstjänster!
Ulf Persson, vik kyrkoherde.
Ps. Vad gör rörmokaren när han kopplar av? Ds.

Nu är riddarskolan genomförd på Hallens skola
med 3-4:an. Det var spännande veckor och djäknarna, alltså eleverna, lyckades klara av kämparlekar, ordbrytningar och andra svåra utmaningar som
blivande riddare kan ställas inför. Dubbningen
skedde på kvällen den 27 maj i Hallens kyrka och
den gick alldeles strålande bra. Alla riddare hade
genomtänkta riddarnamn och sköldarna var både
personliga och välgjorda. Nu återstår bara att
skicka med riddarna ett slutord: Det du ger får du
tillbaka, så tänk lite extra på vad du gör för andra.
Allt gott!
Lady Sylvia av Gyllentass och Riddare Bister

Söndag 1 augusti klockan 12:00
Friluftsgudstjänst
Hosjöbotten
Sture Normark
Servering och Hemslöjdsförsäljning
Buss avgår från Mörsil:
Mörsils Församlingshem
Sundings
Ocke
Mattmar Bua
Mattmar Kyrkan
”Offnevägskälet”
Nordlock
Mårdsund
Hallens Församlingshem

09:30
09:35
09:40
09:50
09:55
10:00
10:05
10:10
10:20

Om Du vill åka med bussen, ring och anmäl dig till
Västra Storsjöbygdens församling på 0647-146 50 .
Sista anmälningsdag torsdag 29 juli.

Välkomna!

Söndag 20/6
11:00 Gtj. Mattmars k:a.
Ulf Persson
Lördag 26/6 Midsommardagen
12:00 Friluftsgtj, Ifvarsgården.
Ha/Ma-kören. Kyrkkaffe.
Charlotta Ekelund
14:00 Friluftsgtj. Vaetabacken.
Kyrkkaffe.
Charlotta Ekelund
Söndag 27/6
11:00 Gtj. Fd. Missionshuset i Gärdsta.
Ulf Persson
14:00 Friluftsgtj. Römmen. Kyrkkaffe.
Ulf Persson
Söndag 4/7
11:00 Gtj. Låsböle Ordenshus.
Kyrkkaffe.
Ulf Persson
Tisdag 6/7
08:30 Morgonmässa. Mörsils fh.
Ulf Persson
Söndag 11/7
11:00 Gtj. m. nattvard, Marby k:a.
Konfirmationsjubileum 45-år.
Anders Eckerdal
Söndag 18/7
11:00 Gtj. m. nattvard, Hallens k:a.
Konfirmationsjubileum 50-år.
Anders Eckerdal
Söndag 25/7
11:00 Gtj. Kvitsle Bygdegård.
Kyrkkaffe & Kyrkrodd.
Anders Eckerdal
17:00 ” I en klang av tystnad” - Kulturmanifestation i några av våra kyrkor.
Hallens k:a: Anders Hedén, musiker.
Marby gamla k:a: Ulla Lööf, konstnär.
Mattmars k:a: Anna Selander, konstnär.
Mörsils k:a: Lotte Sederholm, konstnär.
Söndag 1/8
12:00 Friluftsgtj. Hosjöbotten.
Kaffeservering. Se separat annons.
Sture Normark
Tisdag 3/8
08:30 Morgonmässa. Mörsils fh.
Sture Normark
Söndag 8/8
11:00 Gtj. Marby gamla k:a. Kyrkkaffe.
Sture Normark
Söndag 15/8
11:00 Friluftsgtj. Högåsen. Kyrkkaffe.
Ulf Persson
Söndag 22/8
11:00 Friluftsgtj. Äggtorget. Kyrkkaffe,
Kretsloppshuset.
Ulf Persson

För Gudstjänstschema se
Årebladet,
predikoturerna i dagstidningar
på fredagar eller vår hemsida :
www.vastrastorsjobygden.se
Vår växel har öppet:
Tisdag, onsdag & torsdag
09:00 – 12:00.
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