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Senaste nytt/debatt
Grill och Café på macken i Hallen
Under våren kommer Hallens Grill och Café se dagens ljus!
Entreprenören Susanne Johansson, barnskötare på Storsjöodjurets förskola
sadlar om.
-Sedan augusti i fjol har jag jobbat med detta. Nu när HBIS tog på sig att stå
för de ombyggnationer som behöver göras kunde jag se ljuset i tunneln. Företaget blir ett familjeföretag men jag själv kommer att vara på Grillen mest.
Susanne har tillsammans med ALMI företagspartner gjort all förberedande
marknadsundersökning och är övertygad om att affärsidén är riktig. Hon känner att hon vill pröva på något nytt och grilljobb är ändå inte helt nytt för henne då hon en gång har jobbat på grill i Ytterån. En enig styrelse i HBIS
(Hallenbygden i Samverkan) hälsade Susanne välkommen som hyresgäst.
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Angående istider
I senaste numret av ”321:an”- nr 2/2012 finns
en ledarsida av Kent Livendahl där han redovisar en artikel av Jan Scheffel ang. förekomsten av istider. I artikeln ställes några
”uppfordrande ” frågor om hur och när nästa istid kommer och det efterlyses kloka kommentarer. Här kommer några synpunkter –
huruvida de är kloka må andra bedöma.
Det finns ju ett antal s.k. istidsteorier som t.ex.
Simpsons teori, Milancovics teori, Mac Dougalls teori etc.. Gemensamt för de olika teorierna
är att förklaringen till istider är att söka i jordens
astronomiska ”relation” till solen – allt från solfläckarnas intensitet till jordaxelns lutning och
jordens elliptiska omloppsbana runt solen.
Gemensamt är också de stora tidsperspektiven.
Jordaxeln ändrar sin lutning visavi solen under en cykel på
ca 40000 år och istidernas periodicitet handlar också om
långa tidrymder. Under den s.k. kvartärtiden – d.v.s den
senaste årmiljonen har det förekommit åtminstone fyra
stora istider med olika geografisk utsträckning . Forskarna
har gett dem lite olika namn – när det gäller centraleuropa
och Alperna tala man om Guntz, Mindel, Riss och Wurmistiderna. I Skandinavien och nordeuropa använder man
begreppen Elster, Saale, Eem och Weichselistiderna. När
vi ”populärt” talar om istiden avser man ofta den s.k.
Weichselistiden som började för ca 100.000 år sedan och
upphörde under vår äldre stenålder för så där 7000 / till
10000 år sedan.
En spännande tanke är förekomsten av den sk. Jämtlansinterstadialen för ca 40.000 år sedan – d.v.s. en tillfällig
klimatförbättring där stora delar av Skandinavien var isfritt
under några tusental år och där växter och djur invandrade
i ett tundralandskap med isen som ”granne” i norr. Det
finns paleontologiska bevis för detta i form av ett några
mammut-fynd från Pilgrimstad och Frösön. Några fynd av
människor från den tiden finns inte hitintills – men det är i
och för sig inte osannolikt att paleolitiska jägare följde
bytesdjuren i spåren ut på tundran.
Bortsett från denna spekulativa möjlighet så finns det talrikt med bevis i vår natur på förekomsten av istider. De
geologiska vetenskapsområden där man forskar och arbe-

tar med istiderna är framförallt glaciologi, kvartärgeologi
och geomorfologi. Oviksfjällen är således ett
”nyckelområde” när det gäller spår och landskapsformer
skapade av is och smältvatten från isarna.
Geologiska forskare från olika universitet har studerat
Oviksfjällen /Bydalen i över hundra år där Mannerfelts
avhandling om ”Glacialmorfologiska formelement” (1945)
fortfarande framstår som ”outstanding”. Han var bland de
första som använde sig av 3-dimensionella flygfoton- s.k.
anaglyfbilder- för att tolka och förstå storskaligheten i
landskapet. ”Outstanding” och monumental är ju också
dromskåran – en is-älvscanyon utskuren av smältvatten i
sadeln mellan Drommen och Falkfångarfjället.
”Hovdebuan” med dromskåran i fonden är sannolikt det
mest fotograferade motivet i bydalsområdet.
Det nya i dagens aktuella klimatdebatt är åsikten / insikten
(?) att människan genom sitt handlande kan förändra även
de långsiktiga klimatologiska och geologiska förutsättningarna. – och i värsta fall genom oförstånd själv skapa
nya istider eller kanske tvärtom genom uppvärmning
(växthuseffekten) orsaka att dagens inlandsisar – i t.ex.
Antarktis och på Grönland -smälter med katastrofala konsekvenser för jordens låglandsområden som följd.

Erik A. Egervärn
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Med vårdtagaren i fokus

HEMTJÄNSTEN I HALLEN
Vi ser dem på Bjurgården och i bilarna som dygnet och
året runt tar dem till de äldre i Hallens hemvårdsområde.

hon behöver kunna för att göra ett bra jobb, nämligen: det
viktigaste är att känna empati och ha ett sunt förnuft.

Chefen Ulla-Britt Bring berättar…
…att Hallens Hemvårdsområde består av Fjällvindens
gruppboende med sju platser och sex servicelägenheter
och Hemtjänst. Här arbetar 24 undersköterskor och vårdbiträden, en chef, en assistent och en sjuksköterska.

…att Hemtjänsten erbjuder alla vårdtagare en särskild kontaktperson. Någon som, i samarbete med vårdtagaren och
eventuella släktingar, ska ha lite extra koll på vad som är
viktigt för just den personen. Hjälpa till lite ”extra”.
Ulla-Britt hoppas och tror att det kan bli bättre om tid för
detta nu när andra sysslor, tex städning kommer att skötas
av andra. Alla kontaktpersoner ska också få utbildning.

…att alla här arbetar med brukaren i fokus och med sunt
förnuft. Vi trivs alla med vårt arbete och den glädje detta
ger. Vi får ta emot en väldig livserfarenhet från de människor vi ska hjälpa.
…att enligt den enkät som vår arbetsgivare Åre kommun
har genomfört är också brukarna nöjda med oss, vilket vi
tycker är mycket glädjande.

Undersköterskan Inger Nilsson började som vårdbiträde i
Hallen -95 och fick undersköterskeutbildningen -98. Inger
citerar också Birgit Albertsson, ”vi har det finaste jobb man
kan ha”.

…att vår arbetsgrupp består av idel glada och positiva
människor som ser möjligheter och är stolta över att få
arbeta med gamla människor. Om man vill ha ett meningsfullt och omväxlande arbete och känna att man behövs är detta ett arbete som vi varmt kan rekommendera.
…att Birgit Albertsson, Ulla-Britts företrädare som basade över de ”hemsamariter” som föregick dagens undersköterskor och vårdbiträden, egentligen har lärt henne allt
Ulla-Britt Bring

Från vänster: Vanita Bodén Ulla Söderlund Emma Wörlén Elisabeth Albertsson Inger Nilsson
Ulla-Britt Bring Marie Jakobsson Lisa Eriksson Ewa Montelius och Katharina Andersson
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Inger tycker…
…att det finns för få platser på äldregruppboendet i Hallen. Hon menar att gruppboendet skapar gemensamhet för
de äldre på ett naturligt sätt och minskar den ensamhet
som annars är vanlig för de som bor hemma ensamma.
Men många vill också bo hemma så länge som möjligt.
…att många gamla människor har det besvärligt med diverse sjukdomar men visar en livsglädje så att man häpnar
och blir glad själv – Inger kallar dem för riktiga ”pärlor”.
…att det är för få män i yrket.
…att sommarjobbarna som promenerar och umgås med
de äldre är ett jättefint inslag i vården.

Inga-Britt Eriksson och Aili Eriksson

Vårdtagare Inga-Britt Eriksson i Backen berättar…
…att Hemtjänsten i Hallens hemvårdsområde fungerar bra
och hon är nöjd med den hjälp hon får. Inga-Britt får besök fem gånger per dygn.
…att det i början var svårt att acceptera att man behöver
hjälp av utomstående människor men att man vänjer sig
och att det är skönt att få den hjälpen.
…att hon absolut vill bo kvar hemma så länge som möjligt.
-Jag har en stor familj som finns i närheten så jag behöver
inte känna mig så ensam i hemmet som andra kan bli, säger Inga-Britt.

Inger Nilsson

Text och foto
Kent Livendahl

5

321an Nr 3 mars 2012

Sällsjö snöskoterklubbs veterancruising
Snöskoterveteraner visade nyligen upp sig i Ytterocke.
Starten på cruisingen gick hos Inga Lill och Bo Karlstrand.
Sällsjö snöskoterklubb arrangerade och sträckan gick upp
till Håckren, till ”Bullen” Viklanders fik och sedan tillbaka
till Mattmar för att slutligen landa på Agdas Café. En
sträcka på ca fem mil. Några av ägarna var osäkra om deras ”gamlingar” skulle orka fram utan att krångla, men
ingen tvekade att starta. Bo Karlstrand skulle åka sist och
samla upp eventuella rester så alla kände sig trygga.
På startlinjen träffade man tex kompisarna Robin Brandt
och Jonte Lönn på en -69 Skido. Robin och Jonte bor i
Järpen. Örjan Lundberg från Ocke grenslade en -82 Larven, ni vet den som man måste ha skidor på sig för att
köra. Örjan sa att den fortfarande är rolig att ha som
”leksak” men på längre turer använder han en modernare
skoter.
Några andra som var där: Uno och Eva-Lena Blom från
Mårdsund med barn, Leif ”Mojjan” Olsson på en snygg
veteran. Bland de som startade sist var tvillingarna Elvira
och Alice Jonsson från Mörsil (Elvira i rosa och Alice i
brun overall). Som tur var satt pappa Magnus Jonsson vid
rodret eftersom flickorna är alldeles för små för att köra
skoter. Mamma heter Madelene Engström och tog bil och
släpvagn för att möta upp vid Agdas Café.
Evenemanget var lyckat då mellan 30 och 40 skotrar deltog i cruisingen. Idékläckare var Anders Engström. Sedan
tillsattes en arbetsgrupp bestående av Anders själv, Bo
Karlstrand, ”Bullen” Viklander och Magnus på Agdas
Café som såg till att allt skulle fungera. Och det gjorde
det! Till och med vädret fungerade riktigt bra med
sol även om vinden bet lite vid
Text och foto
starten i Ytterocke.
Kent Livendahl

Lyckad rally-debut för Johan och Emma
var fjärde
snabbast i
klassen och
det var dags
för service.
Det var två sträckor som kördes två gånger så totalt blev
Efter servidet fyra specialsträckor. Det var sex st i vår klass och totalt cen var det
47 tävlande den dagen. Vädret var kanon, strålande sol och dags för
runt noll grader.
första
sträckan
På förmiddagen for vi iväg för att skriva våra noter efter
igen och den här gången gick hårnålen mycket bättre men
vägarna. Det flöt på bra med skrivandet och vi kände att
vi tappade bort oss i noterna på vissa bitar av sträckan men
dom stämde bra när vi for sträckorna en extra gång.
hamnade snabbt rätt igen. Vi fick en tid på 9,36,5. Sista
Klockan ett var första starten. Det var ungdomsklassen
som var först ut. Runt halv två tiden var det vår tur att star- sträckan gick också bra. Det låg några bilar efter sträckan
men det var inga problem att köra. Tiden vi fick var
ta. Starten låg i centrala Sveg och vi for upp till första
sträckan. Starten gick bra och noterna stämde. Men i mit- 7,03,9. Vår totala tid var 33,42,2 och räckte till en fjärde
plats. Ingen pallplats men vi är nöjda med dagen ändå.
ten på första sträckan åkte vi förbi en hårnål och var
tvungen att vända men fick en tid på 9,52,5. Andra sträck- Totalsegrare: Patrik Sandell med sin Mitsubishi Evo 10.
an var så gott som felfri och vi fick en tid på 7,09,3 och
Det har varit rally i Sveg, Härjedalsbrickan kallades
den och Emma (syster) och jag (Johan Haraldsson)
körde för första gången tillsammans i bilen som Cförare.

Johan Haraldsson
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PLANERA
KLÖVVERKNING!
JAG HAR
HYDRAULSTOL &
LADDBOX!
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Bättre uppkoppling i Berg
Bergs hyreshus AB har tecknat avtal med Telia för att
fiberansluta lägenheterna och lokalerna i bolagets bestånd.
Avtalet innebär att såväl lägenheter som industriella, kommersiella och kommunala lokaler i bolagets bestånd får
fiberanslutning med möjlighet till höghastighetsinternet,
TV och bredbandstelefoni.
Syftet med avtalet är att höja servicen för hyresgästerna
inom Bergs hyreshus AB´s bestånd. För lägenhetsinnehavarna ökar utbudet av TVkanaler och för alla typer av hyresgäster kommer nu möjligheterna till höghastighetsanslutningar till internet respektive bredbandstelefoni. Och
tjänsterna kommer att kunna erbjudas till konkurrenskraftiga priser och avtalsvillkor även i de delar av beståndet som
ligger i glesbygd.

sämrad kvalitet, säger Lars Sandqvist, försäljningschef på
Telia Operator Business
Utbyggnaden av fibernätet kommer att inledas när tjälen
börjar gå ur marken, och under början av oktober beräknas
det successivt tas i drift.

- Det är med stor glädje vi nu kan erbjuda våra hyresgäster Bergs Hyreshus AB är ett kommunalt fastighetsbolag ägt
moderna kommunikationslösningar, säger Hans Green,
av Bergs kommun. Bolaget äger och förvaltar drygt 500
nytillträdd VD för Bergs hyreshus AB.
lägenheter samt kommersiella-, industriella- och kommunala lokaler. Beståndet finns spritt inom hela Bergs komVi blir allt fler som slåss om bandbredden hemma i och
mun, med en koncentration till centralorten Svenstavik.
med att vi kopplar upp fler och fler prylar i hemmet mot
Bolaget har drygt 20 anställda och har sitt säte i Svenstainternet – datorn, tv:n, Smartphones, surfplattor, tv-spelet, vik.
mediespelaren och mycket mer. En fiberuppkoppling gör
att du kan använda alla dessa apparater samtidigt utan för- Pressmeddelande från Bergs kommun

Hej och hopp! Nu är jag här igen…
Rätt svar i februari var:

Man ska inte ropa hej förrän man
är över bäcken
Vinnare:
Anna Beck-Friis, Låsböle
Britt Jakobsson, Sanne
Monika Olofsson, Gärdsta
(Vinsten kommer på posten)

Här är nästa kluring:

Vilka ord söker jag?

ress!!
Ny ad
Skicka in din lösning till anna@321an.se eller till
321an, Hallenvägen 30, 830 01 Hallen
Lösningen måste var redaktionen tillhanda senast

10 april
Trisslotter till tre som har svarat rätt!
8

Med H är det byggt av trä eller sten,
med M det kilar på fyra ben

Lycka till önskar/ Anna
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Clara silvermedaljör på ungdoms-SM
Clara Bogfors tog silver på 60m i åldersklassen Flickor
14.
Friidrottstävlingarna tilldrog sig i Göteborg 25/2. Hon är
också väldigt duktig i längd och tresteg. Vad sägs om dessa årsbästa-resultat i konkurrens med alla ungdomar i Sverige?
60m
7.44 noterat i Göteborg 25/2 tvåa i Sverige
Längd 5.64 noterat i Ås 18/2
etta i Sverige
Tresteg 11.08 noterat i Göteborg 25/2 sexa i Sverige
321an önskar Clara lycka till i hennes fortsatta
friidrottskarriär.
I höst börjar hon på Friidrottsgymnasiet i Falun.
Clara snabbast av alla
Snabbast av alla flickor över 60 meter, oavsett
åldersklass, var Clara Bogfors, Hallens SK, som
var den enda som gick under åtta sekunder. Hon
tävlade i F15 och fick tiden 7,83. Detta under
Falu Kurirenspelen.

Text Kent Livendahl
Foto Bengt Karlsson dt.se

Ny svensk deckardrottning
I tystnaden begravd är Tove
Alsterdals andra kriminalroman
Lars-Erkki Svanberg, en gång
Sveriges snabbaste skidåkare,
Tove Alsterdal (f 1960) är journalist och manusförfattare. slås ihjäl med sin egen yxa på
Hon skriver dramatik för teater, radio, opera och film.
gården Rauhala hemma i Tornedalen. I ett trapphus i Sankt PeKvinnorna på stranden är hennes romandebut som kom
tersburg skjuter en rysk gangs2009
I gryningen vaknar Terese från Järfälla på en strand i södra terledare sin närmaste vän, och
flyr mot gränsen.
Spanien. Hon vinglar ner till havet och kliver på liket av
Katrine, som just har fått sparen afrikansk man.
I skydd av natten smyger en kvinna i land i hamnen intill. ken från Sveriges Radio, upptäcker att hennes mamma inte är
Hon har smugglats över havet och räddats ur vågorna.
den människa hon trodde. I byn Kivikangas långt uppe i
Hennes namn är Mary, men inte länge till.
I New York försöker Ally få tag i sin man som är en känd norr finner hon sanningar som tystats ner i generationer.
Medan midvintern långsamt släpper sitt järngrepp över
frilansjournalist. Han har åkt till Paris för att skriva om
människohandel och slaveri. Ally trotsar sin cellskräck och Nordkalotten dras deras historier allt närmare varandra,
tar ett plan över Atlanten för att söka reda på honom. Det tills allting slutligen löper samman i den utkylda manblir en resa in i det mörkaste av Europa och djupt in i hen- gårdsbyggnaden på Rauhala - ett namn som betyder lugnet, friden.
nes eget förflutna.
Tove Alsterdal kommer på författarbesök till Järpens
bibliotek måndag 23 april kl 19.00.
Åk dit och lyssna på henne!

Kvinnorna på stranden är en svart thriller om tre kvinnor,
tre liv som förändras brutalt. Tre vägar kommer att korsas
vägar som leder dit inga lagar når, där ondskan styr bakom
vackra fasader och människor kan köpas och säljas, byta
skepnad eller dö.

I tystnaden begravd är en storslagen och svart släktkrönika
som sträcker sig tillbaka genom nästan hela 1900-talet,
från Tornedalen och österut, in i det mytomspunna Karelen och fallna Sovjetimperiet. Den skildrar människans
längtan efter ett liv som är värt att leva.
Sammanställt av Elisabet
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Skolan

Västjämtska.

På mitt sportlov

Jag har nyligen åkt västjämtska i
Järpen. Det gick ganska bra. Jag
blev sjua i herrklassen. Jag fick tid
11:51 minuter. Jag var bäst från
Hallen. Det var jättekul att åka
västjämtska. Jag åkte två och en
halv kilometer. Morsan är skidtränare i Hallens sportklubb. Jag fick
mina skidor vallade. Det var dåligt
fäste som bara den.

var jag upp till Handöl till en
stuga. När vi kom upp till
stugan var det jätteblåsigt och
det hade drivit på vägen och
framför dörren. Nästa dag var
det fint väder, vi åkte skidor
och bob med vår hund Hamilton. Resten av dagarna var
mulet och blåsigt.
Ellinor Paulsson

Måns Milde.

Hej! Här är jag Julia Lindqvist igen.
Nu ska ja berätta om när jag var med på västjämtska, på västjämtska åker man skidor.
När man kommer dit då får man en nummerlapp som det står vilket startnummer man har. Jag hade startnummer 473
och jag körde 2,5km. Sen kan man gå och valla sina skidor, det tar ganska lång tid att vänta. Min tid var 11,57 minuter
och jag kom på fjärde plats i damklassen för dom som går i femman.
Efter man har åkt kan man gå och köpa hamburgare och dricka och så kan man titta när de andra från sin skola startar.
En stund efter är det prisutdelning. När jag stod och tittade vilka tre som fick priser i min grupp så kommer min lillasyster och säger att jag har kommit fyra i gruppen, då blev jag glad.
Jag ska va med nästa år också för det är superkul att vara med i tävlingen det tycker jag. Ett tips: testa att vara med en
gång i alla fall. Efter västjämtska så kom en kompis hem till mig, av henne köpte jag polkagrisstänger, dom är jättegoda. Sen var jag ute resten av kvällen.
Julia Lindqvist
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Förskolan
Föräldrakooperativet
Lilla My, Myssjönäset
Denna månad har vi levt efter mottot "Fånga dagen".
När vädret var gynnsamt var vi ute och barnen byggde en "snöklubb". Där jobbade både stora och små i flera dagar, ett väldig bra tillfälle för samspel. Det
har även varit full fart i pulkabacken och rutschbanan.
Ibland ville vi hellre vara inne och bygga med våra jätteklossar eller pyssla ex.
gjorde Melker en jättetofs. Det börjar ju bli dax för ÖP:s Påsk i Färg så många
fina alster har framställts kan jag lova.
Alla 5 och 6-åringar blev inbjudna till Myrvikens skola på teatern Kattmössan,
lite roligt att få känna sig stor ibland.
Efter stormen Gudrun blev det mycket träd nerblåsta här ute på Myssjönäset
och nu har dom börjat röja upp i skogen. Vi var ute och tittade på alla stora maskiner en dag och lyckan var fullkomlig för en liten kille som blev erbjuden att
sitta i en skördare. Han fick en egen genomgång hur allt fungerarde och åkte
även "karusell".
Lilla My/Inga-Lill
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Nu är det vår i luften!
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Ågårdsrundan
Första helgen i mars skidades det ordenligt i Svea
Rike!
Ja, jag tänker inte i första hand på den ”lilla” tävlingen i
Dalarna (Vasaloppet) utan det tradionsrika motionsloppet
Ågårdsrundan i Åhn. Loppet har anor från 1970-tal, ja
kanske ännu tidigare.
Jag frågade arrangerade Åhn/Böle byalags representant
Erica Göransson som var mycket nöjd med de ca 50-talet
anmälda till helgens runda. 321an kunde tyvärr inte vara
med själv men fick bilder från evenemanget av Roger och
Agneta Staaf. I strålande väder och med fina spår lades
ännu en runda till handlingarna. Hedrande evenemang för
byalaget!
Gör som Erica, Roger och Agneta, tipsa 321an och
hjälp till att lyfta din by!

Vinterutflykt
Klass 5 i Hallen gjorde en utflykt, tema vinter.
Till en sådan hör naturligtvis korvgrillning, kälk- och pulkåkning. Efter två lektioner inne på skolan gick klassen ut
och tillbringade resten av dagen ute i det fria. Färden gick
till det välkända pulkåkningsstället: Ingabacken. Eldstad
anordnades och hopp i backen tillverkades. Tjohej vad det
gick undan som ni kan se på filmen som läraren Fredrik
Berglund tog. Ansvariga lärare var Karin Persson och
Fredrik.
Titta på filmen som Fredrik Berglund har gjort.
Den finns på 321an.se!
Text Kent Livendahl
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Om Ranelid i Melodifestivalen
“Ranelid kanske hade som ambition att vara folklig
snarare än att göda sitt ego”…
Som musiksnobb går man genom ett antal faser i sitt förhållande till Melodifestivalen:
1. Det är jätteroligt, något av årets händelse! Denna inställning beror i stort sett på att man under denna fas ofta är i
sexårsåldern och inte hunnit höra särskilt många typer av
musik.
2. Många andra typer av musik har upptäckts, men det är
fortfarande roligt att titta, mest av gammal vana.
3. Nu har man helt ledsnat på eländet. Hela tillställningen
föraktas och man gör stor sak av att påpeka att man "inte
bryr sig".
4. Man bryr sig faktiskt inte och kan därför kosta på sig att
titta någon gång, om ens sällskap vill det.
Många fastnar tyvärr i fas 3. Själv är jag i fas 4, men har
hittills inte sett någon av årets delar. Däremot hörde jag
Björn Ranelids låt, då jag satt i rummet intill medan andra
tittade.

Allt detta tycks ha gått Ranelid förbi. Istället för att skriva
en ordentlig text och försöka sprida en litterär upplevelse
till de breda folklagren tycks han ha lyssnat på populärmusiktexter, bundna av meter- och rimkrav, och trott att detta
är det enda som folket förstår sig på. Därför stod han och
rabblade slagord av typen "kärleken är världens största
mirakel" istället.

Ranelid kanske hade som ambition att vara folklig snarare
än att göda sitt ego och tjäna pengar, men han har inte
brytt sig om att ta reda på hur musik och låttexter fungerar
Jag är inte bara musiksnobb, utan även litteratursnobb.
och verkar tro att han behöver sänka sin språkliga nivå för
Därför tyckte jag att det var roligt att en riktig författare
skulle delta i Melodifestivalen. Det händer ju då och då att att nå ut till folket. Han deltar inte i Melodifestivalen, han
nedlåter sig till det.
olika artister gör spoken word-spår på sina skivor, där de
läser upp en text till bakgrundsmusik istället för att sjunga, Det är inte särskilt folkligt.
och ibland blir det riktigt bra. I vanliga fall är ju låttextförfattare bundna av att texten ska passa till melodin och helst
Olov Livendahl
rimma någorlunda, vilket är anledningen till att så få sångtexter är litterära mästerverk.

Sportlov nu och förr
Träffade några ungdomar i Hallen som var sportlovslediga. Som så många andra tog de tillfället i akt att åka snöskoter i det strålande vädret. Åkte man mer
längdskidåkning på sportlovet
Text och foto
förr?
Kent Livendahl
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Två gigantiska gruvprojekt i Berg
CPM (Continental Precious Minerals) med sitt Viken
och Aura med projekt Häggån. Båda jobbar på
oförtrutet i akt och mening att så småningom få bryta
uran, molybden, nickel och vanadin.
Debatten bland folk i allmänhet har återigen blossat upp
sedan en grupp gruvanhängare aktivt har börjat jobba på
att få folk att tycka att det ska brytas uran i Oviken. Nyss
hade man sammankallat ett möte i Vigge dit man hade fått
Bengt Niska från Pajala att berätta om den stora järmalmsgruvan i Pajala som frälser bygden genom att skapa många
arbetstillfällen.
Vi som hade hörsammat Centerpartiets inbjudan till denna
kväll fick information av Olov Holmstrand, expert som bla
doktorerat i teknisk geologi och har erfarenhet och kunskap om den svenska uranbrytningen i Ranstad Västergötland på 70-talet. Olov förklarade på ett övertygande sätt
vilka stora problem en brytning skulle föra med sig för
Bergs kommun och för stora delar av Jämtland. Det största
problemet, enligt Holmstrand är de enorma arealer som
måste tas i anspråk. Ett rimligt antagande enligt de planer
som de två prospektörerna själva lämnar är att 25 kvadratkilomer tas i anspråk i inledningsskedet. Sedan kommer
man att fortsätta utvidga dagbrotten så länge brytningen är
lönsam. CPM:s dagbrott kommer så småningom att sträcka
sig från Ovikens två kyrkor och nordväst ut ända till gränsen mot Månsåsen i Åre kommun.

Olov redogjorde för de knapphändiga och ibland förvirrade informationer som de två projektörerna levererade på
sina hemsidor och i andra dokument.
-Problemet är att företagen anpassar sin information beroende vem den är riktad till; en info till aktieägarna och en
annan till människorna i Bergs kommun, sa Olov.
Bergs kommun har ett gigantiskt problem att hantera.
Osäkerheten är värst tyckte centerpartisten i Berg, DanOlov Westberg.
-Samhället blir handlingsförlamat eftersom det är en väldigt lång process, man vet inte hur framtiden blir och hur
man ska agera och planera, menar Dan-Olov.
Text och foto
Kent Livendahl

Jan Björklund med sina floskler
större andel av
sitt energibehov
med vindkraft
Till exempel den som han yttrade i Agenda den 22 februari beror inte på att
i år. Han påstod då att kärnkraft är en ren energikälla.
den är dålig
Att kärnkraften inte utövar någon märkbar miljöpåverkan utan på att man
under den tid då bränslet brinner i reaktorn under kontrol- fört en felaktig
lerade former är sant, men det är bara en liten del av hela politik där pengarna har satsats
processen. Brytningen av uranet orsakar stora skador på
miljön både i form av den radioaktivitet som läcker ut på på kärnkraft,
brytningsplatsen och den koldioxid som släpps ut i atmo- som inte bara försett oss med svåra miljömässiga problem
sfären av de maskiner som bryter och transporterar uranet. utan visat sig vara mycket mindre säker och lönsam än vad
som utlovats i kalkylerna.
Förvaringen av utbränt kärnbränsle är ett stort miljöproAtt vindkraften befinner sig i en stark expansion både i
blem som är olöst och lett till att stora mängder utbränt
Sverige och i många andra länder som Jonas Sjöstedt påbränsle förvaras i växande kvantiteter eftersom ingen vet
vad man skall göra med det. Det har varit flera stora kata- pekade i det nämnda Agendaprogrammet vill han inte höra
talas om, och hans påstående i förbigående att han är för
strofer som dödat och skadat miljoner människor, gjort
vindkraft betyder ingenting när han menar att alla resurser
flera områden obeboeliga för framtiden och försöken att
skall satsas på kärnkraft.
begränsa skadeverkningarna har kostat enorma summor.
Folkpartiets ledare Jan Björklund är en man med stora floskler i sin mun. Några av dem är grovt osanna.

En annan av hans floskler är att Sverige behöver bygga
mer kärnkraft för att klara framtidens energibehov. Antingen vet han ingenting om förnyelsebara energikällor
eller också låtsas han inte om vad han vet. Vindkraften
avfärdar han med att den bara står för några få procent av
den energi som produceras. Att vi beträffande vindkraften
ligger långt efter andra länder som tillgodoser en mycket
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Vad han tycker om uranbrytning i Sverige slapp han svara
på eftersom programledaren avbröt diskussionen, men
hade han fått skulle han väl kommit med samma floskel
som Maud Olofsson kört med tidigare: ska vi ha kärnkraft
ska vi bryta uranet själva. Den bristande logiken i detta
resonemang går jag inte in på. Vi ska helt enkelt inte ha
kärnkraft i framtiden.

Sten Andersson
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Minns Fukushima
I dagarna är det ett år efter katastrofen i Fukushima.
Kärnkraftsivrarna i Sverige låg lågt ett tag men nu går
de på i ullstrumporna som om inget hänt, med Jan
Björklund i spetsen.
Att Kunskapskanalen visat en japansk film där man försökt bringa klarhet i vad som egentligen hände är bra, särskilt som man i filmen klart redovisar vad som är dokumentärt och vad som är rekonstruktioner. Alltför många
filmer blandar sekvenser som filmats i verkliga livet med
rekonstruktioner i syfte att få allt att bli mera spännande
men här framgick det tydligt att en stor del av materialet
var filmat med skådespelare, vilket ökar trovärdigheten.
Dom som ivrar för kärnkraft säger. Vi har så stränga säkerhetsbestämmelser så det kan inte hända någonting farligt. Men när nu denna tredje stora kärnkraftskatastrof har
inträffat måste väl var och en kunna begripa att något är
fel. För innan den hände trodde man att man hade tillräckligt stränga säkerhetsbestämmelser och hade garderat sig
för allt som kunde hända. Och ändå hände det. Många
minns Tage Danielssons monolog om Harrisburgolyckan
att fastän det har hänt så var det så osannolikt så egentligen har det inte hänt.
Den stora omfattningen av Fukushimaolyckan kan sägas
bero på tre faktorer:
Man hade underskattat riskerna. Man hade byggt en mur
för att hejda en sex meter hög tsunamivåg men den som
kom var tio meter. Ett klart misstag av dem som byggt
anläggningen. Det går inte att skylla på att det var
osannolikt med en så hög våg.
Man hade inte räknat med att den totala effekten av tsunamin på de olika säkerhetssystemen blir annorlunda än när
man studerar systemen var för sig. När vågen störtade in
stoppades reservkraftaggregaten. Batterierna förstördes.

Instrumenten i kontrollrummet blev utan ström och visade
felaktiga värden.
Personalen i kontrollrummet fattade felaktiga beslut eftersom de trodde på de felaktiga informationer de fick av
mätinstrumenten. Härdsmältorna hade kanske kunnat förhindras om man vetat mer om vad som försiggick inuti
reaktorerna.
Allt detta ger förstås lärdomar som är viktiga inte bara för
dem som jobbar med kärnkraft utan oss alla som har att ta
ställning till trovärdigheten i de förmenta experternas försäkringar om att det inte finns några faror.
Nästa katastrof kommer att ge ännu mera erfarenhet om
kärnkraftens risker. Frågan är inte om det kommer att bli
en till katastrof utan när och var. Och vilka tusen eller miljoner människor som blir offer nästa gång.
En gång i framtiden kommer man att se tillbaka på vår tid i
historien som en mörk period, när katastroferna avlöste
varandra på grund av människornas bristande förmåga att
förutse följderna av sitt handlande i en ohelig allians mellan samvetslösa experter och lättlurade politiker
Sten Andersson

Urangruva eller ej, en ensidig diskussion
tillgångar som vi kan satsa på att förmera och förfina ytterligare är en hyfsat ren och fin miljö, vacker omgivning med lågintensiv och familjevänlig fjällturism, småskaligt mathantverk typ Eldrimner, tystnad, konst
och kultur i vid bemärkelse. Ett bra liv helt enkelt. Äldreomsorg och äldrevård skulle vi kunna bli bäst på i Bergs
kommun och marknadsföra som en magnet för inflyttning.
Motståndarna anför sina argument. Det mest lättbegripliga Rekrytera och utbilda för en modern äldreomsorg som sätoch som förmodligen accepteras av alla oavsett politisk
ter gemenskap och ett meningsfullt vardagsliv högre än
färg och inställning i frågan är att alunskiffern inte går att frihet att välja Carema eller Attendo. Det är brist på komexploatera utan att förstöra hela landskapet. Då frågar jag muner som har insett att det finns en nisch här. Att kärnenkelt, Bergsbor för bergsdrift och andra entusiaster för
kraften i Sverige har en hemlighetskultur vet vi. Men måsprojektet: Är det värt det? Jobben och ”utveckling” är ju
te också det demokratiska samtalet om urangruva i Oviken
det ni hänvisar till. Finns inga andra förslag till utveckling tryckas ner och hemlighållas så till den grad, att skolan
och jobb? Om man ska gå efter de erfarenheter i världen
inte tar upp saken med högstadieeleverna? Skolchefen tisom finns av uranbrytning, är priset mycket högt för jobger.
ben. Kan vi vara överens om det? Vår utgångspunkt, våra
Britt Jakobsson
I frågan om brytning av uran i Oviken är debatten
märkvärdigt ensidig. Det kan inte ens kallas debatt eftersom de personer som förespråkar gruvdrift inte deltar.
Att ta hjälp av ett kommunalråd från Pajala som är stolt
över att ha lyft sin kommun genom att starta en järngruva,
kan inte kallas inlägg i en diskussion om att bryta uran
eller ej.
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Countrygala i Hackås
Tredje gången = tradition. För tredje gången ordnar
321an i samarbete med Yvonne & Quickpicks, ett populärt dansband från Östersund, en fest där behållningen går till behövande.
Allt började med att Yvonne och Gunnar Cogrell på 321an
träffades vid ett reportage om country.
Yvonne berättade att varje jul spelade orkestern hos Frälsningsarmén i Östersund, samt att de hade konsert i stora
kyrkan i Östersund. Behållningen gick till de hemlösa så
de fick äta en god julmiddag och få julklappar som bestod
av varma kläder.
Vid vårt möte sa vi att varför kan vi inte göra en countrygala där behållningen går till välgörenhet? Det kunde och
gjorde vi!
Hackås lagar till.
Första året höll vi till på Nyfiket i Oviken där behållningen
på tvåtusenfemhundra kronor gick till de hemlösa.
Behållningen denna gång går till pensionärerna i Hackåsbygden så de kan ta en buss och åka till Långbuan och åter
Året därpå ordnades en fest på föreningshuset i Hackås,
få uppleva fäbodlivet över en kopp kaffe och våffla.
där besöket var ett hundratal personer, som gärna vill att vi
ska återkomma ett annat år. Behållningen på sextusen kro- Det finns säkert intresse att åka vidare till Glen och få se
nor gick till Basse-stiftelsen som bjöd in oss till sjukhuset hur Gretas café har rustats upp till förskola och restaurang.
för att visa vad pengarna används till.
Välkomna till en trevlig kväll i Hackås, vi återkommer på
321an med närmare information.
Den 28 april återkommer vi till Hackås där vi kommer att
ha en trevlig musikstund och god mat som Tempohallen i
Text Gunnar Cogrell

Musikcafé till förmån för Baltikhjälpen
En till tårar rörd Arne Månsson kunde konstatera att
kvällen inbringade över 4 000 kr som oavkortat tillfaller människor i svåra omständigheter i Estland och
Lettland.
Ca 50 personer kom till Arvesund för att lyssna på Hallen/
Marbykören, höra Arne Månsson berätta om sina hjälpresor till Estland och Lettland, sjunga allsång, köpa lotter
och sist men inte minst fika! Arrangörerna blev glatt överraskade att så många kom.
-Det känns stort att Baltikhjälpen nu är tryggt förankrad
även i den närmaste hembygden, säger Arne Månsson. Nu
finns även ett inlämningsställe i Hallen, hos Gunilla Ottossons Allshoppen. Hon har lovat att samla upp sådant som
man vill skänka Baltikhjälpen.
Arne påminner om att under mars månad kommer det att
gå ytterligare en långtradare med förnödenheter till Baltikum lastad från uppsamlingslagret i Gåije.
Ni som vill hjälpa och har närmare till Hallen kan alltså
lämna in era saker till Gunilla på Allshoppen!

Text och foto
Kent Livendahl

18

321an Nr 3 mars 2012

Sverige runt: dag 40
Här kommer ett inlägg från Lina Hallebratt som har avverkat 40 dagar på sitt äventyr “Sverige runt”. Nu är hon
på den första etappen på skidor från Grövelsjön till Treriksröset, trotsande och ibland njutande av naturen. Hennes enda sällskap är hunden Vega. Mestadels sover de i
tält. Några gånger har de blivit väderfasta av snöstorm
och annat. Den som vill kan följa henne via bloggen som
under hela resan ligger på 321ans nätupplaga
www.321an.se
Dag 40: Fisktjärnen-Björkvattnet, 8 km.
Det var nog en himla tur att jag kom fram till Fisktjärnen
(som visade sig heta Mittitjärnen) igår, för platsen jag slog
upp tältet på var väldigt skyddad. Just där kände jag
knappt av vinden (några ruskningar bara), men bara 50 m
längre bort kändes vinden desto mer. Där kunde jag knappt
stå upprätt.
alltså stanna i tid. Idag så körde (läs gick) jag nerför en
slänt, Vega satt av efter i full galopp (hon startade lite efI morse ringde jag runt en massa och har nu bestämt mig, ter) och den farten höll hon tills det tog stopp. I min pulka.
jag ska byta pulka. Med pappas hjälp kommer jag att från Hon är en liten pajas ibland, eller hon kan iaf se ut som en.
och med helgen ha en annan pulka. Tack pappa för all
Så kollar hon upp ruskar på sig och kollar på mig med en
hjälp! :*
blick som verkar säga, stod du där? Eller när hon ser att
Jag kom alltså igång lite senare, men det hade jag nog fått jag har det tungt (de gånger hon går lös) då kan hon börja
göra ändå eftersom det blåste så på morgonen, vid 10 hade springa omkring mig och lattja som för att få mig på bättre
vinden mojnat lite så vi började gå. Under natten hade det humör. Jag har världens bästa hund!
snöat. Mycket. Minst ett par dm, temperaturen har legat
Det ska snöa hela natten och hela morgondagen. Så nu
runt nollan hela dagen och kräksnöandet har hållit i sig.
funderar jag på att dra om rutten lite och gå en sträcka
Trots att vi kämpade på för allt vad vi var värda jag och
(runda Kvarnbergsvattnet) längs vägen istället. Kanske att
Vega kom vi ändå "bara" 8 km. Ska egentligen inte säga
det även blir väg från Viken till Jormlien också istället för
bara, för det känns inte som bara, vill inte förminska vår
skoterleden. Det är i alla fall vad de som bor här rekominsats idag ;)
menderar. För att pulsa i ännu djupare snö har jag ingen
På många ställen var snön så djup att den räckte till knäna
(när jag hade skidorna på mig…). Jag gick längs led hela
dagen. Men det märktes inte. Från Mittitjärnen till Björkvattnet är det mest bara nedför. Men när det är så mycket
nysnö får jag ta i lika mycket ändå. Vega med för den delen, hon har verkligen kämpat på, men när snön blir för
djup tar hon sig inte framåt. Då får jag gå dubbla vändor.
Men det märks att hon har blivit starkare, i början av turen
la hon sig ner för minsta tyngdmotstånd. Nu tar hon verkligen i! På många ställen kan hon gå i mina spår trots att det
är tungt, det gjorde hon inte för en månad sen. En sak hon
måste träna lite mer på det är att få stopp i nedförsbackar,

lust med. Det tar så mycket men ger desto mindre. Jag har
redan ändrat om rutten lite, jag skidade till Björkvattnet
och tog in på vandrarhemmet här då ännu starkare vind har
utlovats till natten.
Idag har jag kollat lite på hur vädret har varit de här första
40 dagarna. "Dåligt" väder är det väder som väger över.
Men en dag med bra väder är värd så mycket mer och inget dåligt väder kan hålla i sig för alltid! Förr eller senare
vänder det alltid!
Lina Hallebratt
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Britt är även skribent i
Länstidningen Östersund

Jag besökte idag den 25 februari Irene Trotzigs vernissage
på Galleri S i Östersund, där tjugo målningar i varierande
storlek välkomnade betraktaren. Konstnären är född i Paris 1960, numera bosatt i Ystad, och utställningen finns
kvar till den 14 mars. Hennes bildvärld är abstrakt, färgstark och vital. De mestadels rena färgfälten slingrar sig
runt varandra i former, inspirerade av ljusförhållanden,
väder, växtlighet, vatten och arkitektoniska detaljer. Bilderna är helt öppna för egna tolkningar. Det kan handla
om fragment och strukturer från naturen, rörelser, föremål
eller en gestaltning av inre resor i tid och rum. ”Ångande

Konstnären flankeras av galleristerna
Rolf Anderzon och Bodil Halvarson

Irene Trotzig

20

landskap” var ett avtryck av en resa i det yttre, nämligen
Indien. De starkt lysande färgerna doftade omisskännligt
av curry. Ovanligt poetiska titlar ger en pusselbit till
konstnärens personlighet men min starkaste association
hamnade hos aboriginernas traditionella konst som jag
råkade se på Kunskapskanalen i går kväll. ”Den här bilden
visar hur man lär sig saker”, hävdade en konstnär vars
måleri hade släktskap med Irene Trotzig. Man kanske kan
kalla det energi. All håglöshet försvann och jag blev glad.
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MARS OCH APRIL MÅNAD:
HAMMARNÄSRÄNNET Lördag 24/3
Ett ca 7km långt skidlopp för liten & stor mellan
Ångaren Östersund i Arvesund till Hammarnäs, längs
halvöns strand. Start kl. 11.00. 50:-/vuxen, 25:-/barn.
Försäljning av hamburgare, korv & dryck. Följeskoter
till de allra minsta om de inte orkar åka hela vägen!
Anmälan till arvesundsbygdegard@hotmail.com eller
till Carola 070-29 69 011. Efterföljande FamiljeAfterSki på bygdegården Arvesund kl. 17-22.
Sportbuffé & livemusik! 80:-/vuxen, 40:-/barn exkl.
dryck. Varmt Välkommen till en toppendag!
Våfflor på våffeldagen
Och så berättar arkeolog Eva Ljungdahl om det samiska
kulturlandskapet i Oviksfjällen. Sockenstugan i Oviken,
söndag 25 mars kl 12.
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Anette och Birger Johansson
underhåller
UllaBritta Johansson m.fl. sjunger o
spelar
Daglediga i församlingshemmet
Bingo
Seniorshopen
11-kaffe med poesi
Urban Widholm spelar
”skivor till kaffet”
Linda Rattfelt sjunger o berättar
Dan Andersson
Daglediga i församlingshemmet

Snöskoterträff på Åre/Fjällsätra
Vi på ÅreFjällsätra inbjuder tillsammans med Järpen/
Undersåker snöskoterklubb till en träff lördagen den 31
mars 2012. Det blir visning av veteranskotar. Grillning,
glasscafe, vintercafe och diverse aktiviteter i Fjällsätrabacken i Undersåker. Vi hoppas att de första växterna
finns i vårt växthus.

Årsmöte Månsåsens Bygdegårdsförening
Bygdegårdsföreningen har årsmöte.
Tisdag 27 mars kl 19.00. på Månsåsens Bygdegård

Månsåsens Snöskoterklubb Pimpeltävling
Söndagen den 1 april är det traditionell pimpeltävling i
Storsjön utanför Höglunds.
Info Kersti Elnerud 0643-21125

Årsmöte Hallens Hembygdsförening
Ifvarsgården Torsdag 19/4 kl. 19.00
Vi bjuder på ärtsoppa. Välkommen!

Årsmöte Hallens Sportklubb
Hallens Sportklubb har årsmöte på Brandstationen
onsdag den 28 mars kl 19.00.
Vi bjuder på fika. Välkomna!

HUNDKURSER I HALLEN
valp, vardags, spår, "provapålydnad".
start v. 18 info och anmälan
Maria Häggblom 070-3435358

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
Anders och Stefan

Telefon: 070 - 313 12 17
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Åsa Jinder på topp!
Åsa Jinder spelade för en välfylld kyrka i Hallen lördagen den 18 februari.
Hon kompades av jämtländska The Jets bestående av Jens
Comén, Tomas Nykvist och Svante Söderkvist. Det blev
en högtidsstund för musikälskare. Kompmusikerna gavs
utrymme att improvisera i egna briljanta solon. Åsa visade
att hon är en komplett artist och underhållare, sångare, musiker, låt- och textskrivare och historieberättare.
Rutinerat småpratade hon med oss (publiken) och det infann sig snabbt en hög mysfaktor. Det var dock ingen risk
att vi skulle somna som hon en gång hade varit med om
under en konsert i en annan kyrka. Men då fann Åsa på
råd. Publiken väcktes abrupt av att en järnring fäst vid en
stengrav på kyrkans golv skramlade till med ett ljud som
kunde väcka döda. Det var Åsa som omärkligt hade lyft
upp ringen med foten och släppt den.
Åsa Jinder är en av våra mest folkkära folkmusiker som
tidigt breddat sina och nyckelharpans domäner genom att
skriva texten (musik Janne Krantz) på Årets låt på svensktoppen 2001 “Av längtan till dig”, spelat på Nobelfesten
En stor eloge till Äldrecenter som såg till att vi fick njuta
1988, vinna Eurovision Song Contest för Norge 1995 och av denna högklassiga konsert i Hallens kyrka.
göra duett med Yngwie Malmsteeen 2002.
Välkommen åter Åsa!
Åsa har spelat i Hallens kyrka en gång förut, nämligen för
ca 20 år sedan och då var undertecknad chafför åt henne
och hennes medspelare mellan flyget och Hallen

Text och foto
Kent Livendahl

Majblommepeng allt viktigare
Tisdagen den 24 januari, kl 12.00, avtäcktes årets maj- -Därför använder vi en del medel att köpa in en del idrottsmaterial mm till skolan i Hallen så att de barn som inte har
blomma vid en ceremoni i Nordstan i Göteborg.
kan låna och vara med på sådana aktiviteter, berättar ordÄven på landsbygden märks de ökande ekonomiska klyf- förande i Hallen/Marby Majblommeförening Margareta
torna. Alla klarar inte av att skaffa sportutrustning, tex ski- Ahlsten.
dor och skridskor till sina barn.
Margareta berättar också att de får in
tre, fyra ansökningar varje år. Familjer
med många barn får det allt tuffare att
klara vardagen ekonomiskt. Ibland kan
skolsköterskan också slå larm att det
behövs ekonomisk hjälp att skaffa in
diverse sjukdomsrelaterade hjälpmedel,
ofta dyra, som familjen inte har råd
med.
Barnen i Hallens skola har genom åren
varit duktiga att sälja majblommor.
Årets försäljning startar den 17 april.
Margareta vill passa på att tacka alla
duktiga barn som sålt majblommor genom åren.

Text Kent Livendahl
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Vad ljus över griften! Han lever!
Vi går mot ljusare tider. Vårvintern är en härlig tid. Att få ge sig ut
på en långtur på skidor eller sitta mot en vägg och njuta av solens
värme och höra smältdropparna falla mot marken. Nu ska vi snart få
fira påsk. I bibeln innehåller påsken så mycket av kontraster och
snabba scenväxlingar. Men det började inte så bra med lärjungar
som svek, Jesus som misshandlades, korsfästes, dödades och blev
lagd i en mörk grav. Men det slutade inte där. Gud uppväckte Jesus
från de döda. Påskens händelser fick ett gott slut. Egentligen känns
det fel att skriva slut. Påsken är ju början till något helt nytt. Livet
segrar över döden. Jesus besegrar synden, döden och djävulen.
Det blir så starkt för mig när jag anar att Jesus gjorde det här av fri
vilja. Han vet hur mycket det kommer att kosta honom av lidande
och död. Han ber t o m att få slippa allt. Han bävade inför allt det
svåra som låg framför honom. Tänk att Jesus också känt en övermäktig press. Han som var Guds son var också en människa. Och så
står det om kampen i Getsemane: ”En ängel från himlen visade sig
för honom och gav honom kraft.” Han fick kraft att fullfölja ända till
det bittra slutet, som inte blev ett bittert slut, utan början till något
helt nytt…
Varför gjorde Jesus allt detta? Han gjorde det därför att han älskar
oss människor så oerhört mycket och ville ge oss möjlighet att få
leva ett gott liv i gemenskap med Gud. Han gick Kärlekens väg för
vår skull. Den ledde honom till Vägen till korset. Men det var inte
vägs ände. Det finns en väg till som heter Frihetens väg:
Herre, du visar oss frihetens väg.
Fri är blott den som kan tjäna, den som av kärlek kan glömma sig
själv, den som fått mycket förlåtet.
Visa oss vägen, du frihetens Herre. Ge oss nu viljan att gå den.
(Psalm 738 i psalmboken)
Glad påsk!
Ulf Persson, präst.

Rättvist kyrkkaffe avrundar
årets fasteinsamling i
församlingen

Efter gudstjänsten kl 11 i Hallens kyrka, sönd 1 april, serveras rättvisemärkt kyrkkaffe och
tilltugg i församlingshemmet.
Det är årets konfirmander som
bestämt sig för att med rättvisemärkta råvaror göra i ordning
tillbehör till kaffet, som också är
rättvisemärkt. Genom att vara
med och fika bidrar du till en
bättre värld.
Välkommen

Söndag 25 mars
11:00 Gudstjänst, Mörsil k:a.
Internationell lunch i församl.hem efteråt.
Se mer info på hemsidan”.
G. Jacobsson.
Tisdag 27 mars
13:00 Träffpunkten, Mörsils församl.hem.
Onsdag 28 mars
13.00 Daglediga, Hallens församlingshem
Söndag 1 april
11.00 Gudstjänst med nattvard i Hallens
kyrka. Hallen-Marby kören, MörsilMattmar kören. Ekologiskt Kyrkkaffe.
Ulf Persson
Tisdag 3 april
8.30 Morgonmässa i Mörsils församl.hem.
11.00 Andakt Thomégården.
Skärtorsdag 5 april
19.00 Skärtorsdagsmässa i Mattmars kyrka
Mörsil-Mattmar kören. G. Jacobsson
Långfredag 6 april
11.00 Långfredagsgudstjänst i Mörsils kyrka, Medlemmar ur körerna medverkar
Kerstin Strömberg
18.00 Korsandakt i Marby kyrka.
Medlemmar ur körerna medverkar.
Kerstin Strömberg.
Påskdagen Söndag 8 april
11.00 Gudstjänst i Mattmars kyrka
Ulf Persson
Annandag Påsk måndag 9 april
19 Temamässa i Hallens kyrka. Påskvandring för allmänheten. G. Jacobsson
Söndag 15 april
11.00 Gudstjänst i Mörsils kyrka.
Kerstin Strömberg

Påskens drama i en
vandringsgudstjänst

På Annandag Påsk firar vi en
annorlunda gudstjänst i
Hallens kyrka, kl 19.
Då får man gå en vandring mellan olika stationer där påskens
händelser spelas upp för alla
sinnen. Den som vill får gå med
förbundna ögon för att förhöja
upplevelsen för sinnena.

Måndag 16 april
11.00 Andakt Thomégården
Söndag 22 april
11.00 Gudstjänst med nattvard i Marby
kyrka. G. Jacobsson

Obs!

Torsdagar kl. 15.00 Obs!
Andakt på engelska
i Mörsils Lillkyrka
Se även vår kalender på:
www.vastrastorsjobygden.se

Vår växel/expedition har öppet:
Mån, Ons och Tors 9-12
0647-14650
E-post:
vastrastorsjobygden.forsamling@svenskakyrkan.se
Välkommen in!
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