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Stipendium till Hallens Grill & Café
Susanne Johansson Hallens Grill & Café har fått ett
nyföretagarstipendium av Åre kommun.
Ett stipendium som man kan söka.
-Jag sökte och fick 12000kr! De pengarna kommer att
bidra till ett nytt golv och en jukebox. Inredningen ska ju
gå i 50-talstil.
-Jag hade först trott att jag skulle hinna öppna i maj men
har fått ändra till en bit in i juni innan jag kan slå upp dörrarna, hälsar Susanne där hon står och målar för brinnande
livet.
Text och foto
Kent Livendahl

Eric Dromberg avtackad
På femårsjubileét av Äldrecenter i maj 2012 blev en
av arbetsgruppens eldsjälar avtackad.
Eva Egervärn som också sitter med i arbetsgruppen
avtackade Eric Dromberg som ska flytta från bygden.
-Det hindrar inte att du kommer hit och hälsar på och
är med oss när det passar dig, tyckte Eva.

Text Kent Livendahl
Foto Ulla-Britt Bring

After Work on Trailer
Fredag den 8 juni anordnade Fjöset Utveckling i
Myckelåsen en jätterolig After Work on Trailer.
Mikael Eriksson och Patrik Agerberg hade ordnat både
med åkdon och prickat ett väldigt fint väder!
Åkte runt Myckelåsen, Välje, Storåsen, Skallböle och
Getåsen och till slut var vi ett trettiotal "arbetare" som
glatt lät oss skjutsas runt byarna ett par varv!
Härligt initiativ av dessa påhittiga killar!
Tusen tack från byssbon!
Anne-Marie Eriksson

Nu ska
vägflaggorna

UPP!
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Go’ fika på Gammalgården
Från midsommar och en bit in i augusti kan vi återigen vallfärda till Gammalgården i Gärdsta och njuta
av sommarfika.
Årets entreprenör, Frida Heldring, bor faktiskt granne
med Gammalgården.
Fridas reklamslogan som man kan läsa på hennes affisch
och på www.321an.se
”Vill du din sommardag berika? Kom till Gammalgården
på go’ fika!” bådar gott, eller hur?
Frida pluggar ”Risk- och krishantering på Mittuniversitetet i Östersund och har gått färdigt första året av tre. Frågan var vad hon skulle göra under första sommarlovet.
Möjligheten att driva sommarcafé på Gammalgården dök
upp och med tanke på sin bakgrund som caféanställd i
Stockholm vill hon prova på det. Ser det som en utmaning
och att skaffa sig erfarenheter som entreprenör.
Frida flyttade med sina två barn (två flickor 1,5 och 3 år)
och man Martin från Stockholm till Gärdsta för ett år sedan. Hon har jobbat på café i Stockholm men mest under
gymnasietiden, berättar hon. Har också jobbat i hemtjänsten i tio års tid, senast nu i Hallen vid behov.
-Hemtjänsten är något positivt, både som verksamhet och
som arbetsgivare, tycker Frida. När man som jag i några
år har flyttat runt har jag alltid kunnat få jobb på hemtjänsten, som ju finns överallt.
Text och foto
Kent Livendahl

Schimpansen Santino kastar stenar
Men träffar väldigt sällan!
Jag läser i Fria tidningen att man på Furuviks djurpark
forskar på det mänskliga tänkandets ursprung. Man tänker
sig att man genom att observera apor kan få en bild av hur
vi själva fungerade för några miljoner år sedan.
En annan vinkel hade varit att studera oss för att se vilket
stadium schimpanser var på för lika länge sen. Men så tänker inte människan för hon är en stöddig varelse som anser
att hon står högst i rang och är utan jämförelse smartast.
Sanningen är att vi varken är överlägsna eller speciella.
Hursomhelst. Schimpansen Santino i Furuvik överraskade
forskningen genom att gömma stenar som han vid lägligt
tillfälle kunde kasta mot besökare. Han planerade, han
tänkte framåt. Skötaren Ing-Marie Persson pratade om
Santino i radion nyligen. Det visade sig att hon inte direkt
stod på Santinos sida och visade förståelse för hans situation – fångenskap, tråkigt liv, folk kommer och glor och
”forskar”. Hon förklarade att hans attacker var ”helt normala” för en alfahanne och menade att man inte skulle dra
sig för att besöka djurparken. Han träffar väldigt sällan!
Primaten Persson visade därmed ingen vidare självkritik
Britt Jakobsson
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Musik byggs av glädje
I år hade Åres kulturskola delat upp sina avslutningar.
Den 29 maj var det Hallens tur. Inför en fullsatt Hallgård
visade musik- och danselever i olika åldrar upp vad de lärt
sig under ett år. Ett ord-bra! En eloge till lärarna också
som leder fram barnen till dylika prestationer.
Många barn spelar varierande instrument, fiol, bas, gitarr,
trummor och piano. Andra dansar i grupper och ytterligare några gör både och. Gemensamt för alla är att
de är duktiga och verkar ha
Text och foto
väldigt roligt!
Kent Livendahl

Supergott fika i Månsåsen!
Inför den kommande sommarturistströmmen var Gunnar
(Cogrell) och undertecknad ute och satte upp två hyfsat
stora loggor för 321an, en i Månsåsen och en i Gärdsta.
Allt för att vägleda våra gäster in på rätt hemsida under
sin vistelse här: www.321an.se!
Vi jobbade på, och i Månsåsen utanför dagiset som Doris
förestår, blev vi mycket kaffesugna då arbetet drog ut på
tiden (det krånglade). Då kom Doris ut på bron med två
kaffekoppar och bullar och bjöd på. Gissa om det smakade gott att sitta i solen och fika!
Tack snälla Doris!
Puss o kram från Gunnar o Kenta!
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Deltagarrekord på jaktstig
Den tolfte maj var det jaktstig i Brasta/Mårdsund.
Trots vädret blev det deltagarrekord.
Stigen ingår i Landbys cup och lockade i år många deltagare trots kyligt väder med mycket blåst. Totalt var det 117
deltagare som var med, män och kvinnor, gamla och unga.
Många var mycket nöjda med dagen och berömde den ansvarige Leif ”Mojjan” Olsson. Stigen var lättillgänglig och
passade alla. Även om skyttet inte gått så bra under dagen
hade man chans att vinna riktigt bra vinster. När man i slutet lottade ut vinster med hjälp av startkorten kunde man
vinna en båtmotor eller en dag med kalvjakt i Brasta/
Mårdsunds viltvårdsområde.

Vinnarna i varje klass:
Bert-Ivan Mattson (Insats) Rune Åslund (Veteran), Susanne Machugh
(Dam), Daniel Ehrs (Öppen), Hannes Halvarsson (Juniorer utan stöd),
Herman Häggblom (Juniorer med stöd)

Hamburgare och kaffe kunde man köpa av Mårdsunds byalag som hade hand om fikat under dagen. Det värmde gott
med kaffe en kall dag som denna. Ja, det blåste ordentligt.
Mojjan åkte runt i Ytterocke Produktions fyrhjuling och
servade de som jobbade på stationerna med hamburgare
och annat.
Text & foto Hanna Olsson

Nio kvinnor som skjuter
Nio kvinnor/tjejer i Brasta/Mårdsund/Kvitsle är intresserade av skytte och ville ha hjälp med att förbättra det.
De frågade ForsWards Hund & Jakt som då anordnade en
skyttekväll för dem på skjutbanan. Brasta byalag hade
ordnat ett ekonomiskt bidrag åt dem för att kunna leja
Anna och Johan som instruktörer.
Anna berättar : “Vi delade med oss av lite små tips och
trix. Vi visade dem b l a fördelen med att skjuta med
skjutkäpp. De höll med om att det blev stadigare och lättare att skjuta godkända serier med hjälp av skjutkäppen.
Någon fick tips om att minska förstorningen på kikarsiktet, en annan att sätta en gummiknopp på slutstycket och
en tredje att korta kolven. Små detaljer som kan göra
mycket på resultatet”.
Alla utom en hade redan licens på klass 1-vapen. Tjejen,
Linda Dahlqvist, som inte hade klass 1- licens, var endast
17 år och passade på att skjuta upp under kvällen vilket
hon fixade med glans. Nu kan även Linda jaga både småvilt och hare!
Text och foto
Kent Livendahl
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Skogen i skolan...
...heter ett evenemang som Länsstyrelsen och ett antal skogsföretag och föreningar genomför tillsammans varje år.
Målgruppen är elever i 8:an i Åre kommun. Under två
dagar kom åttondeklasser till Moparken i Mo vid Indalsälven. Eleverna fick gå en tipsrunda mellan de olika stationerna och svara på frågor och lära sig om skogen.
Den 29 maj kom 76 elever från Mörsil och dagen därpå
kom 18 från Hallen och 36 från Duved sammanlagt 54
elever.
Stationerna var ”Slutavverkning+skogsmätning” med
Fastighetsverket och Norske skog, ”plantering” med
Primaskog, ”röjning” med Skogsstyrelsen och Norrskog,
”Naturvård” med Länsstyrelsen och Härnösands stift,
”kompass/karta GPS/GIS” med SCA Skog AB och Fria
Skog, ”Djur och natur” med Jägarförbundet och ”Mat”
med Åre kommun. Efter att eleverna lämnat in sina tipsblanketter och de blivit rättade delades en mängd priser ut
till de förtjänta.

Text Kent Livendahl
Foto Gunnar Cogrell

Död år granbarkborrarna!
Det är vad alla drabbade skogsägare önskar.
Skogsstyrelsen bekämpar borrarna med olika metoder. Att
följa barkborrarnas aktivitet med feromonfällor är ett bra
sätt för att kunna sätta in även andra bekämpningsåtgärder.
Vid bekämpning sätts fällorna upp längs färska hyggeskanter eller i större skogsluckor. Det är mycket viktigt att
fällorna placeras minst 15 – 20 meter från levande gran.
En lucka måste alltså vara minst 40 x 40 meter för att medge en fälla i mitten. Fällorna kan placeras gruppvis med
100 – 200 meter mellan grupperna, eller en och en med 30
– 50 meter mellan fällorna. Fällorna måste vara laddade
med feromon före granbarkborrens första svärmningsdag
för året, det vill säga före mitten av april – början av maj.
Av fem sådana fällor i Jämtland är en placerad i Hallenområdet och ska kollas en gång i veckan. Pär Lennartsson
på Primaskog kontrollerade fällan för första gången idag
(14 maj). Magert byte vilket enligt Pär beror på att det
ännu inte varit tillräckligt varm åt borrarna. 321an var
medbjuden för att kolla fångsten som sagt var mager första
gången, endast två borrar hade infunnit sig!
Sedan kom värmen och då blev det fart på borrarna! När
Pär Lennartsson på Primaskog vittjade fällorna igen kunde
han väga in drygt 3700 st!
Undrar hur det ser ut i fällorna nästa gång, nu när sommaren försvann och kylan gjorde sitt återintåg!? Ställde frågan till Pär som svarade: ”Borrrarna finns ju där men tar
det lite lugnare ett tag. Vi får se nästa gång fällan vittjas”.
Text och foto
Kent Livendahl
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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…
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.
Återigen har bränsletjuvar härjat i vår bygd. Nu har de
natten mellan 9:e och 10:e maj slangat diesel från farmartank och bensin från en skoter i Tossberg och ur en väghyvel stals diesel som var parkerad i Vällviken.
Sedan var man i Bynom natten mellan den 21 och 22 maj
och slangade diesel från traktorer.
I Fjällsågen har man mellan den 19:e och 26 maj brutit sig
in i ett förråd vid ett fritidshus och stulit verktyg.
En bakruta på en personbil har krossats på okänt sätt den
14 maj på dagen när bilen var parkerad vid Myrvikens
skola.

Lämna tips till polisen
www.polisen.se
eller ring 114 14
I Namn i Oviken har någon stulit en skoter med registreringsnummer XMW776. Detta ska ha skett någon gång
mellan den 24:4 maj och 7 juni.
I Billsåsen har man under våren stulit dunkar med bensin
som stått i ett förråd.
I Galhammar har man stulit en fyrhjuling med registreringsnummer LPK645.
Tips kan lämnas dygnet runt på 114 14. Telefonnumret till
Polisen i icke akuta ärenden är 114 14.Vid akuta ärenden
ska du alltid ringa 112. Ringer du från utlandet är numret
+46 77 114 14 00
Agneta Brovinius

Hej och hopp! Nu är jag här igen…
Rätt svar i maj var:
Bordlöpare - Kypare
Flisnisse - Snickare
Lagvrängare - Advokat
Vinnare:
Gunnar Stjernström, Oviken
Ulla Svedin, Gärdsta
Anna-Carin Edelsvärd, Kläppe
(Vinsten kommer på posten)

Här är nästa kluring:

Vad är svaret på frågan?
!!

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

6 augusti

En kvinna kommer in på ett fängelse
och ska hälsa på en fånge.
Fångvaktaren frågar:
- Vad har du för relation till fången?
Kvinnan svarar:
- Hans mor är min mors enda barn.
Vad hade hon för relation till fången?

Trisslotter till tre som har svarat rätt!
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Skolan
Adam, Albin och Dion

Klassresan till Norge

MIN RESA TILL NORGE

Fredagen den 25 maj åkte våran klass till Norge.
Vi åkte Nabo-tåget från Järpen till Trondheim.
Det första vi gjorde när vi kom fram var att gå till
Nidaros Domen. Vi gick in på en guidad tur i Nidaros Domen. Efter det så gick vi till hamnen och köpte
glass. Efter det åkte vi till Munkholmen med båt. På
Munkholmen hade vi också en guidad tur. Båda turerna var intressant men den på Munkholmen var lite
roligare. När vi åkte tillbaks till hamnen så gick vi in
på en fiskaffär. Sen gick vi till en marknad och köpte
lite saker. Sen åkte vi tåget hem igen.

Jag och min familj skulle åka till Norge vi var fem st.
det var jag Johan, mamma, pappa, Emma.
Vi åkte den 16 maj, och stannade över den 19 maj.
Så då fick jag uppleva 17:tne maj.
Vi skulle åka till min faster Aina i Andebu.
Det var fint fint fint väder.
Vi var till ett tivoli. Jeeeej!

Av: Albin Halvarsson och Dion Pretorius.
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Förskolan
Föräldrakooperativet
Lilla My, Myssjönäset
När solen tog paus och vi höll till inomhus fördrev vi dagarna med en massa "byggande". Barnen konstruerar bilar och
gubbar av våra stora trianel, rektangel, kvadrat och cirkelklossar. Dom har även byggt en myskoja och ett slott som
sedan målades.
Vi trär nabbipärlor på en tråd som visar hur långa vi är nu och efter semestern skall vi mäta oss igen för att se hur
många pärlor vi vuxit.
Fritidsbarnen gjorde en uppskattad utflykt till Djungelhuset. Dom minde barnen har gjort andra småutflykter till varandra. Ex. en dag krattade vi gräs som vi gick hem till Melkers och Arvids kanin med. En annan dag åkte vi hem till
Lucas och Morgan för att titta på deras Alpackaföl.
Vid en brandövning sprang alla barn till uppsamlingsplatsen vi anvisat tidigare. När dom fick frågan om någon saknades kom svaret blixtsnabbt - Lilian-. Det var ju hon som var kvar inne och tryckte på knappen men sedan kom även hon
springande. Det roligaste med övningen var nog att dom fick springa ut utan skor och ytterkläder.
TILL HÖSTEN FINNS LEDIGA PLATSER HOS OSS IGEN
Nu närmar sig semester och vi önskar alla en underbar sommar!
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Robotarna erövrar världen
Nu senast på mässan på Fröjdholmen visade Anderssons Cykelverkstad i Vigge upp en robot som ensam
kan klippa ditt gräs.
På Jord- och Skogsbruksmässan på Fröjdholmen fick vi
kolla på roboten från Husqvarna med tilltalsnamnet Automover 230ACX. Värdigt och tyst tog den sig an gräset
som var begränsat av en lina som knappast syntes.
Ville man gömma linan helt var det bara att gräva ner den i
marken, berättade Mikael Andersson från Vigge som var
en de som demonstrerade roboten.
-Roboten drivs av ström och går själv in till sin laddningsstation när det är dags för laddning, berättade Mikael. Den
arbetar helt på egen hand i slumpmässiga mönster. Precis
som får. Det är deras arbetssätt på en gräsyta som är förebilden när roboten utvecklades.
Robot 230ACX är enligt tillverkaren lämplig för stora oregelbundna gräsmattor upp till 3000 m2.

Text och foto
Kent Livendahl

Strandpromenad vid Storsjön
Maj månad har varit kall och lövsprickningen står
ganska still.
Snösmältningen från fjällen har inte heller kommit igång.
Ändå har smältvattnet börjat sippra ner i Storsjön vars
vattenstånd är ganska lågt. När jag under promenaden
ibland vände blicken in mot skogen häpnade jag över vilka ljusfenomen som kunde uppkomma i skogsgläntorna.
När värmen kommer blir det som vanligt en explosion i
naturen, lövsprickning, gräset stormväxer (se artikeln om
roboten som kan klippa ditt gräs) och smältvatten från
fjällen fyller Storsjön. På några dagar kan vi ha sommar!
Här är några bilder från den
19 maj!
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Kent Livendahl
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Vad händer i bankhuset i Hallen?
Huset ägs nu av Destination Bydalen AB som
köpte det av HBIS (Hallenbygden i Samverkan)
för drygt ett år sedan. Undertecknad stegade in i
huset när det fanns ett par bilar på parkeringen för
att undersöka saken.
I dörren möttes jag av en trevlig kvinna, Ketty Engrund, biträdande projektledare på Destination Bydalsfjällen. Hon berättade att hon var projektanställd
på 60% till 2013. ”Rom byggdes inte på en dag”
menade Ketty som tyckte att det ibland tog lite onödigt
lång tid att komma framåt i projektet. ”Men vi jobbar
oförtrutet vidare”, sa Ketty.
Nu var hon inte ensam i huset utan i bankvalvet satt en
kvinna, Catharina Höijer, och jobbade med sitt företag
Mitt i Bydalen. Mitt i Bydalen hyr bara lokalen av Destination Bydalen AB och har inte något annat samröre med
Destinationen.

De båda kvinnorna bjöd på kaffe och vi hade en otroligt
trevlig fikastund tillsammans med givande samtal. Detta
mynnade ut i att, på förslag av Catharina, att vi skulle träffas i bankhuset sista måndagen varje månad framöver. Det
kändes bra att samtala om samverkan, samarbete och utveckling vilket stod i fokus för oss tre. I synnerhet när en
av oss, Catharina, är specialutbildad i ämnet. Bestämdes
om fortsatta träffar!
Text och foto
Kent Livendahl

Mitt i Bydalen.
Catharina Höijer med sitt företag Mitt i Bydalen och
kontor i ett bankvalv mitt i Hallen presenterar här
nedan sin verksamhet/red
Mitt i Bydalen startade sin verksamhet mars 2012. Verksamheten består idag av att erbjuda kvalificerad rådgivning och praktiskt genomförande av utvärderingar och
utvecklingsarbete som fokuserar lärande och förändring.
Företagets motto är ”Samverkan och samarbete ger dig
mer”. Catharina Höijer är delägare i Mitt i Bydalen och
med anställningsnummer 1 är hon ansvarig för M.I.B Utvärdering & Utveckling.
Varför starta ett företag inom Utvärdering & Utveckling?
Inom både privata och offentliga verksamheter bedrivs
omfattande utvecklingsarbete ofta i samverkan mellan två För frågor och funderingar angående denna artikel, vänlieller flera aktörer och i projektform. Men hur vet vi att
gen kontakta Catharina Höijer, fil dr pedagogik, inriktning
projektet utvecklas som det var tänkt, och hur kan vi förstå lärande i arbetslivet, 070-631 48 11.
varför resultatet blev lyckat alternativt annorlunda än vad
Catharina Höijer
det var tänkt? Vid många tillfällen kräver finansiärerna
opartiska utvärderingar för att säkra tillförlitlighet och hög
kvalitet.
I dessa sammanhang kan jag erbjuda kvalificerat stöd och
praktiskt genomförande av utvärderingar och utvecklingsarbeten inriktade mot lärande och förändring inom följande områden.
Lärande utvärdering
Handledning
Utredningar, kartläggningar och eller förstudier
Effektstudier
Forskningscirklar
Lärande nätverk
Samtalspartner och medtänkare
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HBIS har haft årsstämma.
Sedvanligt många (läs: få) kom till årsmötet som i år
hölls på församlingshemmet i Hallen. Verksamheten
går bra på många sätt och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2011.
Alla visade ett gott humör. Anna Persson valdes till mötesordförande (vad ska inte den flickan klara av!?).
Det blev inga stora förändringar i styrelsens sammansättning. Dock valdes en ny ersättare in, Samuel Löfholm.
Han ersätter Torgny Widholm som tackade för sig.
Styrelsen avtackade Elisabet Livendahl som nu endast
jobbar åt Biblioteket. Samtidigt hälsades Anna Persson
välkommen som ny anställd. Elisabet kontrade med att tacka
styrelsen med en blomma för de år hon har varit anställd av
HBIS. Gunnar Cogrell som i sommar slutar sin anställning på
321an avtackades av Kent Livendahl. ”Hädanefter får jag jobba ideellt åt 321an”, sa Gunnar med ett leende!
Avtackningen gjorde fotografen glad som fick samla många
glada avtackade människor på samma bild!

Text och foto
Kent Livendahl

STORSJÖTROLLINGEN
LANDBYS CUP 2012

Torsdag 5 juli
Start 08.00 Mål 17.00
Invägning, fiskeauktion,
pub med mat från 16.00
och underhållning

OBS! NU ÅTER MED FISKAUKTION!
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Fredag 6 juli
Start 08.00 Mål 17.00
Invägning, fiskeauktion,
pub med mat från 16.00
och underhållning

Lördag 7juli
Start 08.00 Mål 15.00
Invägning, fiskeauktion,
pub med mat från 14.00
och underhållning

321an Nr 6-7 juni/juli 2012
Bilder efter Bydalsvägen.
Tagna av:
Lennart Dannelind
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Bevara Kulturhuset i Järpen
Det pågår ett konstutställningsmaraton som startade den
18 februari i Kulturhuset i Järpen.
Initiativtagaren var Marika Wahl-Lindberg och konstnär
Gunnel Lundholm från Hölåsen i Hallen var den första att
ställa ut. Aktionen startade för att få ha kvar Kulturhuset och
Maraton fortsätter hela 2012. Föreningen Målarstugan i Järpen och Åre konstförening har ställt sig bakom aktionen och
står som arrangörer. Trycket från intresserade Järpenbor och
konstnärer medför troligen att kommunen får backa från sin
tanke att sälja det. Allt detta har engagerat många människor
och Maratonutställninarna fortsätter hela 2012.
Flera trevliga ideer kring maratonvisning av konst har vuxit
fram. Bla genomförs ett ungdomsläger i sommar.
Ett 60 tal konstnärer ställer ut. Många ställer upp som frivilliga
funktionärer. Det är öppet veckorna igenom och det är väl värt ett
besök när man gästar Järpen.
Öppet lö-ons 12-18 tors 16-20. Fredagar stängt för omhängning. Se
program på www.arekonstforening.se eller konstokultur.blogspot.se

Text & foto Urban Widholm

Kul jippo i år!
Melodifestivalen är ett jippo som jag inte ägnat mycket uppmärksamhet genom åren.
Men ibland har jag noterat ett och annat av intresse. Att
den lille vitryske norrmannen med sin fiol och sina pigga
ögon för några år sedan seglade förbi alla stånkande glittershower var roligt.
Det är också lite intressant att se att trenderna växlar.
Dom som i år försökte sig på den stendöda bongtjickebonka som var allmänt dominerande för ett par år sedan hade
ingen framgång. Sexiga kläder och utstuderad koreografi
gav heller inga höga poäng den här gången. Men det var
roligt att några ryska gummor i ett synnerligen osofistikerat nummer som bara byggde på deras sång och vänliga
utstrålning fick höga poäng var roligt.Och det svenska
bidraget förtjänade verkligen att vinna, en artist utan
smink och sexiga kläder, med en enkel koreografi och
med en hög scenisk närvaro. Riktigt kul.
Sten Andersson
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Gunnel vandrade runt Kebnekajse
Gunnel Lundholm berättade om sin vandring runt Kebnekaise.
Hon samlade en rejäl skara lyssnare och betraktare en måndagseftermiddag på Bjurgården.
”Betraktare” för att många säkert lockades dit för att se hennes målade bilder då hon använde sina konstverk som illustration! Tavlorna
hade hon målat i efterhand i ”full storlek” hemma i ateljén.
-Jag målar i mitt anteckningsblock under vandringen och dessutom
har jag ett bra färgminne, sa Gunnel. Det gäller att minimera bagaget
under en fjällvandring på ca sex mil.
Sex mil gick Gunnel på drygt en vecka och målade samtidigt mycket
av det hon såg.
Gunnel gick aldrig upp på Kebnekajses högsta topp (2106m) utan
beundrade bara de väldiga massiven. Hennes dotter Karen och måg
var ute på vandring i samma trakter under samma tidsperiod och de
träffades någon gång när de slog läger. Ungdomarna gjorde lite värre
vandringar och bergsbestigningar än vad Gunnel gjorde.
-Jag vill alltid gå ensam när jag vandrar i fjällen, berättade Gunnel, så
att jag kan stanna när jag vill.
Det hände mycket under vandringen. En liten del av
vandringen gick på Kungsleden, vilket påminde Gunnel
om att berätta att Dag Hammarskjöld ofta gick den. Det
var hans favoritled på vilken han hämtade kraft och inspiration. Bl. a. till att skriva boken ”Vägmärken”.
”Vägmärken” består av korta dagboksliknande anteckningar, prosatexter och haikudikter.
Gunnel berättade också att några människor kommer till
fjällvandringen dåligt utrustade. Hon träffade bl. a. på
en engelsman som hade så dåligt på fötterna att han hade
djupa skavsår så han knappt kunde gå. Gunnel hjälpte
till att plåstra om hans fötter så gott det gick.
-All mina medhavda skavsårsplåster gick åt till honom.
En timme gick fort och alla blev fängslade av hennes berättelse och de vackra målningarna som
beskrev vandringen. Per-Olof Bertilsson och tackade Gunnel för hennes framträdande.
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Text och foto
Kent Livendahl

TRÄNA I SOMMAR
HSK-GYM I HALLEN ÄR ÖPPET TISDAGAR
18.00 – 20.00 HELA SOMMAREN
FRÅN OCH MED VECKA 25 TILL OCH MED VECKA 33
TRÄNING ÖVRIGA DAGAR RING
0643-30050 eller 070-6017164

Hallens Sportklubb
Gym ,På Hallgården
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Nyttig barngympa
Under vårterminen har tre flickor haft barngympa på Hallgården; Frida och Karin Jakobsson
och Tina Folkesson.
Timmen innan de själva har tränat friidrott har de
tagit hand om en grupp med 26 barn och lekt fram
rörelser och gympaövningar. Varje måndagkväll!
Strongt gjort! Gymnastikläraren Karin Persson har
låst upp åt tjejerna och varit den vuxna på plats.
Nyttigt att barnen får röra på sig under lek och flickorna som leder barnen får träna på just att leda
mindre barn. Bra!
-Mina egna barn är med i gruppen, berättar Karin.
Dessa tre friidrottande flickor har varit jätteduktiga
och tagit hand om barnen och nu på avslutningen kommer de att
få varsin biobiljett som
tack.

Text och foto
Kent Livendahl

Nationaldagsfirande
Nationaldagen firades i Undersåker 09.00 med flagghissning, nationalsång, Tal av Urban Widholm, Jämtlandssången och fika. Det kom så mycket publik att
Stenström fick dela bullarna.
Urban talade om: Min motivering för att fira nationaldag
är att Sverige har plats för miniroteter. Norge firade 17
maj med en bestämd motivering att Brejvik och morden
på Utöja inte skulle stoppa miniroteter att få plats i Norge.
I Sverige har vi allt för många antisemitiska attaker. Den
65 årige läraren i hemkunskap Henryk Grynfeld mötte i
Malmö ungdomar som svor över att han var jude. Sofia
lärare 29 år i Malmö mötte samma sak när hon började sitt
nya jobb i en förskola. Ingen visste i klassen att hon var
Judinna. Då säger en elev att "vi vill döda alla judar" Då
släpte Sofia bomben - Då kan ni börja med mig" reaktionen blev mycket stark.
Ett nära exempel på minoritet är våra Samer påminde
Urban om. Vi har i tidninge läst om John Paul Persson
Hosjöbottnarna Han berättade att han som 13 åring såpade
järnvägspåret i Hålland för att tysktågen inte skulle komma fram. Han var en minoritet som gjorde vad han kunde
för att stoppa ondskan.
I Sverige skall vi ha plats för minoriteter påminde Urban
Det är en av de starka anledningarna att fira nationaldag i
byn Undersåker som också heter Såaaka på samiska
Urban Widholm
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MK Hästtjänster
Malin Karlssons liv består av att jobba med hästar; ”mer ett sätt
att leva än ett jobb”, säger hon.
Sedan ett år driver hon ridverksamhet på gården Västeråsens Islandshästar. Malin har alltså förmånen att driva sin ridverksamhet på en
redan befintlig hästgård. Gården drev förr ridskola och turridning.
Efter några års uppehåll har nu Malin startat upp detta igen under
företagsnamnet MK Hästtjänster. Malins hästjänster består av ridskola och att anordna ridläger eller turridningar av varierande längd. Malin säger att hon framför allt satsar på säkerhet och glädje.
Sommaren 2010 åkte Malin till Island och gjorde sin praktik på en
hästgård. Där blev hon inspirerad att börja jobba med just islandshästar. För att hon skulle jobba med hästar var det ingen tvekan om. Det
var nog redan vid sju års ålder detta bestämdes då Malin besökte gården Västeråsens Islandshästar första gången.
321an fick förmånen att vara med på en ridlektion. Deltagare var
321ans Anna Persson och Elin Hedlund med sin dotter Vilma. Anna
red på KEIKO, Elin på ALFUR och Vilma på ELDING. Alla tre ekipage, både hästar och ryttare verkade trivas! Malin har åtta hästar i
verksamheten.
Så sent som våren 2011 tog Malin studenten på Dille Gårds naturbruksgymnasium. Det var under tiden på Dille som Malin tillsammans med några vänner startade ett UF (ungföretagsamhet) där de
drev ett träningsstall. Då lärde hon sig mycket om företagande. Malin
är diplomerad ridledare och har, trots sin ringa ålder, många års erfarenhet av barn och hästar. Våren 2011 fick hon stipendiet ”Årets Islandshästelev”.
Västeråsen är en stor hästgård där man nu har över 50 hästar.
På gården driver Lena Fernlund och
Text och foto
Gudni Augustsson avel med hästarna.

Kent Livendahl

Haraldsson vann trots skadad styrning.
Ganska förvånade
men glada och
peppade satte vi
oss i bilen igen för
att köra sträckan
Johan berättar:
de två sista gångDen 12 Maj körde vi årets första sommartävling, Jämterna men nu åt
sprinten, jag och min kartläsare Emma. Den kördes på mo- andra hållet. Efter
torstadion i Lungret. Sträckan var dragen från skogen och att ha kommit ut
in på Lungrets folkracebana. Den var cirka 3 kilometer och från folkracebanan och på väg in i skogen på det näst sista
kördes fyra gånger, två gånger åt bägge håll.
åket kom vi för snabbt i ett sprätthopp och skadade styrningen. Plötsligt gick det otroligt tungt att styra bilen men
På morgonen så började vi med att besikta bilen och den
det var inga problem att köra den. När de två sista sträckgick igenom felfritt. Efter att det var gjort och vår enkla
depå var uppsatt så gick vi iväg för att reka sträckan. Vä- orna var körda kollade vi tiderna. Det hade gått några sekunder långsammare de två sista gångerna men jämfört
gen var lite lerig och hal på enstaka ställen men hade en
rolig och spännande karaktär. Runt tolvtiden på dagen var med motståndarna låg vi fortfarande i topp av C-förarna.
första start och vi startade först i vår klass. De två första
Är mycket nöjd med dagen. Andra gången jag tävlar som
sträckorna gick bra, så gott som felfria, men det kändes
C-förare och slutar som segrare; det känns riktigt bra! Toändå inte som att det gick speciellt fort. Men efter de två
talt hamnade vi på en 16e plats. Tävlingen i sig var mycket
första sträckorna var det service och vi gick för att kolla
bra arrangerad för både publik och förare och det var en
tiderna på de två första sträckorna. Då fick vi se att vi fak- riktigt rolig tävling att köra. Här näst blir det eventuellt
tiskt var snabbast av C-förarna.
Hammarbacken den 16/6.
Team Haraldsson, Johan med sin kartläsare Emma
vann sin klass i deras andra tävling som C-förare!
Totalt körde de in på en 16 plats av totalt ca 30 deltagare i olika klasser.

Team Haraldsson från Faxand
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Det kom ett mail...
Alla som är kring 50 år eller över, borde läsa detta, kanske även den nya generationen. Jag skulle betala i mataffären nyligen och den unga kassörskan föreslog att jag skulle ta med mina egna kassar eftersom plastpåsar
inte är bra för miljön.
Jag bad om ursäkt och förklarade att vi inte hade det här miljötänket i våra dagar. Kassörskan svarade att just det är
problemet. "Er generation brydde sig inte tillräckligt för att bevara miljön till kommande generationer."
Hon hade förstås rätt i en sak - vår generation hade inte miljötänket på "vår tid". Men vad hade vi i vår tid? Efter långt
funderande och sökande djupt i min egen själ insåg jag vad vi hade.
Då hade vi mjölkflaskor som vi lämnade tillbaka, läskflaskor som vi pantade. Butiken skickade tillbaka dem till tillverkaren, som tvättade dem och återanvände. Så de var verkligen återanvända flera gånger. Men vi hade inte miljötänk.
Vi gick i trappor för vi hade inte hiss eller rulltrappor i alla affärer, skolor och företagsbyggnader. Vi gick till affären
för att handla och vi tog inte bilen varje gång vi skulle förflytta oss några hundra meter. Men kassörskan har rätt, vi
hade inget miljötänk.
Då, tvättade vi blöjor för att det inte fanns engångsblöjor. Vi torkade våra kläder på linor, inte i ett energiförbrukande
monster. Sol och vindkraft torkade våra kläder på vår tid. Barnen ärvde kläder från sina syskon, inte alltid det senast
märket. Men kassörskan hade rätt, vi hade inte miljötänket då.
På den tiden hade vi en enda TV eller radio i hemmet, inte en i varje rum TV:n hade en liten skärm ungefär som en näsduk - inte som halva Gotland. I köket blandade, vispade vi alltid för hand, vi hade inte maskiner som gjorde allt åt oss.
När vi packade sköra saker i paket använde vi gamla tidningar att skydda dem, vi hade inte bubbelplast eller styrénkuddar. På den tiden startade vi aldrig en bensinslukande motor bara för att klippa gräset, vi sköt gräsklipparen för hand.
Vi motionerade genom att arbeta så vi behövde inte gå till ett gym som använder elmaskiner såsom löpband, trappmaskiner mm. Men kassörskan hade rätt, vi hade inte miljötänket då.
Vi drack vatten från kranen istället för att använda en plastmugg eller flaska varje gång.
Vi fyllde våra bläckpennor med bläck när de tog slut istället för att köpa en ny.
Vi ersatte rakblad i rakhyveln istället för att kasta hela hyveln bara för att bladet är slött.
Men vi hade inte miljötänket då.
På den tiden åkte folk buss, barnen cyklade eller gick till skolan istället för att göra föräldrarna
till en taxirörelse (öppen 24 timmar)
Vi hade ett eluttag i varje rum istället för ett dussintal uttag i en förgrening.
Vi behövde inte ha en datoriserad pryl som skickar datasignaler 2000 mil ut i rymden för att hitta närmsta pizzeria.
Är det inte lite sorgligt hur dagens generation beklagar sig över hur slösaktiga den äldre generationen var bara för att
vi inte hade miljötänk.
/Redaktionen
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Att ta sig fram i språkdjungeln!
“Kom ihåg att det viktiga inte är att alltid göra rätt det viktiga är att rätta sig efter mina synpunkter”

någons kopp med frågan "Vill du ha få eller många kaffe?". Att ta fel på mycket och många får dig inte att framstå som en invandrare som inte hunnit lära sig svenska
Som språkintresserad är det lätt att fascineras av ordet
ordentligt - det får dig att framstå som en svensk som inte
språkpolis. Om det finns sådana borde det väl finnas andra hunnit lära sig sitt modersmål ordentligt.
språkyrken? Språkläkare, som lagar misshandlade liknelser; språksnickare, som tillverkar nya metaforer; språkbib- 2 Liten bokstav i början av meningarna
liotekarier, som vill att orden ska avnjutas under tystnad
Detta är inte så mycket ett estetiskt som ett praktiskt prooch helst i alfabetisk ordning.
blem. Med tilltagande ålder blir de flesta av oss aningen
Själv har jag en massa åsikter om vad som är rätt och fel
skumögda och har svårt att se minimala punkter, i synnerinom språket, men ser mig snarare som en språkmodeskri- het då vi läser på skärmar. Att använda en tydlig versal i
bent än en språkpolis. Tillåt mig förklara: Jag är något av början av varje mening undanröjer detta problem. Den
en modedyslektiker. Nog kan jag se vad jag gillar och visst som inleder sina meningar med liten bokstav har samma
kan jag lära mig vad som passar vid olika tillfällen, men
tydlighet som en person som talar extremt snabbt på dansatt försöka klä mig i en viss stil är hopplöst, eftersom en
ka samtidigt som vederbörande kastar hit och dit med hueller annan detalj alltid blir fel. Modeskribenter brukar
vudet och försöker tugga i sig en jättelik, brännhet potatis.
dock vara väldigt tillåtande och mena att alla naturligtvis Det finns ett budskap därinne någonstans, men det tar onöfår klä sig hur de vill, men att de då får räkna med att deras digt lång tid att få fram det.
klädstil ger ett visst intryck.
1 Engelska uttryck insprängda i svenska
Samma inställning har jag till språk. Ingen behöver vara
I enstaka acklamationer, när det gäller citat och vid svårintresserad av att skriva "rätt", men den som gör "fel"
kommer att göra ett visst intryck på de av oss som bryr sig. översättliga ordvitsar kan det kanske accepteras, men i
allmänhet vill jag påstå att när en mening påbörjas på ett
Därför tänkte jag i all vänlighet lista de fem misstag som
språk och avslutas på ett annat visar det med pinsam tydjag just nu retar mig mest på och förklara vilken uppfattning jag får om den som begår dem. Jag börjar bakifrån för lighet att talaren inte brytt sig om att lära sig något språk
ordentligt. Många skulle röja sin bristande bildning genom
spänningens skull.
att hävda att det finns många engelska idiom utan motsva5 Vuxit/växt
righet på svenska. I minst nio fall av tio stämmer det helt
enkelt inte. Visst kan det kännas underligt och gammalmoEgentligen kan jag tycka om när någon använder det felak- digt att säga "var och en får bli salig på sin fason" istället
tiga "växt" när vederbörande menar "vuxit", då det ger mig för "each to their own", men sådant är livet. Jag har för
en ursäkt att surmulet muttra att "växt har man i fönstret". dålig syn för att köra bil utan glasögon, vilket jag självAtt inte veta att det heter vuxit motsvarar väl ungefär att
klart accepterar. Lika naturligt borde det vara för den som
ha byxorna långt ned, så att underbyxorna syns. Det retar skriver eller talar offentligt att antingen lära sig svenska
griniga gamla gubbar, men bland normalt funtade männi- uttryck eller hitta på sina egna omskrivningar. Naturligtvis
skor är det ingen som bryr sig.
finns det gradskillnader i helvetet, men det torde vara uppenbart för var och en att den som i ett allvarligt samman4 Var/vart
hang använder ett så antisvenskt uttryck som "mina känsVar uttrycker position, medan vart uttrycker riktning. "Var lor är all over the place" har diskvalificerat sig för offentlisitter Pelle", respektive "vart är Lisa på väg". Detta kan
ga ämbeten.
vara lite knepigt att minnas för den som kommer från delar
av landet (till exempel Jämtland) där det inte görs skillnad Jag hoppas att denna lilla guide ska tjäna dig som en
skarpslipad machete i språkdjungeln. Kom ihåg att det vikmellan var och vart i talspråk. När en privatperson begår
tiga inte är att alltid göra rätt - det viktiga är att rätta sig
detta misstag är det lite som att komma in på banken
efter mina synpunkter!
iklädd ett koskitbefläckat blåställ. Inte helt korrekt, kanOlov Livendahl
ske, men det måste bli så under vissa omständigheter. När
journalister och andra professionella skribenter gör samma
sak är det lite som om bankdirektören skulle gå klädd i
blåställ på jobbet...
3 Mycket/många
Nu kommer vi in på de riktigt irriterande felen. Farsoten
sprider sig - nyligen hörde jag en journalist i ett seriöst
radioprogram säg att "där fanns mycket soldater". Jag ser
en bild framför mig av en soldatvätska som ligger i en pöl
och bubblar i solen. Det motsatta felet skulle alla infödda
svenskar genast reagera på. "Tjäna många pengar" är ju ett
begrepp och ingen skulle erbjuda sig att fylla på kaffe i
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Britt är även skribent i
Länstidningen Östersund

Landsbygden utplånas
Gomorron världen är söndagens bästa radioprogram näst
Andliga sånger. Där har journalisten Po Tidholm blivit
krönikör och han talade klarspråk om landsbygdens sluttande plan och vad som fört oss till randen av utplåning.
Vår nyliberala regerings mantra är ”valfrihet” och
”marknaden sköter allt”. I ärlighetens namn var sossarna
inne på samma spår på sin tid. Tidholm tog några exempel. Apoteksreformen skulle ge bättre service och valfrihet var tanken. På landsbygden blir det helt tvärtom. Sämre service och det enda apotek som finns ( t ex Kronan i
Svenstavik) riskerar nedläggning. För dålig lönsamhet. Po
talade om Ljusdal där han bor. Ambulans tas bort där
underlaget är för litet. Polis, vägar? Olönsamt säger den
heliga marknaden. Bor vi kvar får vi skylla oss själva.
Vårt grannland Norge valde en annan väg och fattade det
övergripande beslutet att hela Norge ska leva.
Praktik som radiokrönikör
Min framtidsplan är att bli TV- och radiokrönikör i någon
bra tidning. Ingen har nappat ännu så jag praktiserar lite
så länge. Första nyheten i morse var givetvis att Grekland
står inför bankrutt, vilken dag som helst, och att Baku är
ett skrytbygge för de rika. Baku, en tvåmiljonersstad eller
tre mille om man räknar flyktingarna (men enligt Reinfeldt kan det diskuteras) har ett persiskt förflutet, och det
lät lite snyggt att man en gång byggde husen så att alla
skulle kunna se Kaspiska havet från fönstren. Tanken var
god tycker jag även om det bara blev ett privilegium för
vissa. Kanske schlagerfolket hör dit?

Löfven plagierar Reinfeldt
Lite uppiggad tog jag itu med en morgonbrasa och läste i
en gammal LT att ”Ett landsting i kris riskerar att gå under”. Under? Hur då? Samtidigt hörde jag i radion att demokratin måste försvaras varje dag. Javisst, jag skrev ju
till Löfven häromdagen och påpekade lite fint att han ska
försöka undvika att plagiera Reinfeldt. Han har inte svarat
men jag gissar att han fick något att tänka på.
Varför protesterar inte “våra” riksdagsmän?
Vi har väl ändå några riksdagsmän från landet i Riksdagen. Varför står de inte i talarstolen varje dag och protesterar mot att samhällsservice inte anses nödvändig längre? Jag menar att de måste tala högre och tydligare om de
verkligen vill undvika att landsbygden ska bli ödemark.
Nu är det så illa att några är beredda att offra mark, vatten
och kulturlandskapets skönhet för nåden att få bli exploaterade av vinsthungriga bolag i uranbranschen.
Jag lägger örat mot radion för att utröna hur vår Gud
Marknaden känner sig idag. Mest spanar jag efter tecken
på att fler har tröttnat på dansen runt den gyllene kalven.
Britt Jakobsson

Blev det bra så här?
Före bemanningsföretagens och den heliga upphandlingens tid var den som skötte städningen av sjukhus, förskolor
och skolor en del av arbetsgemenskapen. Självklart kände
man ansvar för att det var rent och fint. Vi har hört hur den
nya modellen påverkar hygienen på sjukhus.
När jag låg på sjukhus försökte jag kommunicera med
kvinnan som städade. Hon försäkrade att hon inte hade en
aning om någonting som helst på avdelningen, hon bara
städade.
Stockholms stad har upphandlat städningen på förskolorna, de tog lägsta anbudet, slavlön. ”Anbuden värderas endast utifrån lägsta sammanvägda pris” står det i upphandlingsrapporten. Nu förundras man över att det är dålig lukt
på barnens toaletter, det är smutsigt och att det försvinner massa prat om att man måste bli bättre på att upphandla.
saker. Var det inte ganska lätt att förutse?
Vad hjälper det om man inte förstår grundproblemet. Snålheten bedrar visheten.
Den här förändringen visar två saker. Att städningen värderas mycket lågt och dessvärre också, som vanligt, att det Britt Jakobsson
inte är så noga hur barnen har det. Det är hela tiden en
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Skänk till LOPPIS på Ifvarsgården
Snart är det sommar igen och då öppnar Loppislogen på
Ivarsgården i Hallen ! Städa ur skåp och lådor och skänk
bort det du inte behöver till loppisförsäljningen. Hela behållningen går till Hallens Hembygdsförening. Mer information kan du få av Greta Andersson i Bynom.
Tack för ditt bidrag och välkommen till Loppislogen!

Hundkurser i Hallen

Hantverksmarknad
Lördag 28 juli 2012 11.00-15.00 Hallgården
Info 070-6872755
hallenmarknad@hotmail.com
Arr: Marknader i Hallen
Har du sett Storsjöodjuret?
Berättarkväll på Församlingshemmet i Hallen torsdag den
5 juli!
Ångaren Östersund
Musikturer från Östersunds hamn under krogstråket.
Fredag 20 juli till torsdag 26 juli.

Boende sökes!
Söker stuga eller litet hus att hyra i närheten av Hallen.
Gärna lite avskilt och husdjur tillåtet.
Anna 070-2526288

Glamusikfestival i Hallen
Välkommen till Glamusikfestivalen i Hallen för elfte året
i rad! Vecka 30 25-28 juli 2012

Miljökurs 3 ggr, start senare delen av juni. Träna hunden i
olika miljöer; hala golv, trappor, ostadigt underlag, höjder, mörker, ljud. Några platser kvar. Sökkurs del.1
"människosök" 5 ggr Start v.28. Figurantarbete, vindmarkering samt val av markeringssätt.
Info o anm. Maria Häggblom: 070-343 53 58

Hjärtligt tack
För uppvaktningen på min 60årsdag!
Samt tack till Ingrid Vasiljev, Rut
Trapp och Majbritt Andersson!
/ Tommy Mårtensson

STORSJÖTROLLINGEN 2012 LANDBYS CUP 5-7 JULI!
AKT UELL INFO PÅ STORSJOTROLLINGEN.SE

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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3-4an dubbas till riddare
Kyrkans riddarskola är en metod för att arbeta med
etik, värderingar och attityder för åk.3-4.
Tanken är att eleverna jobbar med riddarskolan under vårterminen och sedan genomför vi en riddardubbning ”under
pompa och ståt” i Hallens kyrka. Då inbjuds alla föräldrar
och äldre syskon att vara med och dela den stora kvällen.
Yngre syskon, blivande riddare, får inte vara med därför
att vi då kommer att avslöja allt vi gjort under våren. Riddarens utbildning bör vara hemlig tills man tackar ja till att
inträda i "De Wises Schola".
Riddarskola är ett projekt som skolan genomför tillsammans med den lokala församlingen. Det har blivit populärt
och uppskattat av elever där man genomfört det. Nu vi vill
erbjuda skolan och eleverna i Hallen möjligheten att ta del
av detta. Syftet med riddarskola är att arbeta tillsammans Skuncke behöver fler riddare till sin hjälp som kan kämpa
samt reflektera över begrepp inom etik, människosyn och för SANNING, FRIHET och RÄTTVISA. Han skickar
självkänsla. Detta gör vi i form av en riddarskola.
fem uppdrag via sina medhjälpare. För att bli riddare i
Skunckes ring behövs en sköld, ett riddarnamn, en riddarBakgrund
legend och fem stenar. Stenarna representerar de fem ridÖrjan Karlsson, från Hackås blev dubbad till riddare och
derliga dygderna: tålamod, ärlighet, vänskap, tjänstvilligadlad 1449 i Trondheims domkyrka. Hans riddarnamn var het och trofasthet. Stenarna erövras genom kämpalekar
Skuncke och han är den ende kände medeltida riddaren
och ordbrytning. Därefter är man värdig en riddares rang
från Jämtland. Hans svärd, dolk och sporrar finns att
och dubbas till riddare under pompa och ståt.
beskåda i Hackås kyrka.
Sylvia Eckerdal
Västra Storsjöbygdens församling

Västra Storsjöbygdens församling
Sockenråd Hallen/Marby följt av kyrkofullmäktige.
Församlingen visade ett underskott på 300 000 för
2011.
-Jag har ett uppdrag som chef att redan nästa år få ekonomin i balans, sa kyrkoherde Kerstin Strömberg under det
sockenråd för Hallen och Marby som föregick kyrkofullmäktige. Vi har redan börjat titta på var vi kan spara.
Främst kommer vi att fokusera på naturliga pensionsavgångar och hur vi kan organisera verksamheten effektivare. Men vi måste också ha en positiv målbild framför oss
och känna att ”Kyrkan det är vi allihop tillsammans”.
En mängd faktorer har påverkat kyrkans ekonomi negativt,
tex de höga energipriserna (höga uppvärmningskostnader
för kyrkorna) den negativa befolkningsutvecklingen och
till viss del även den allmänna lågkonjunkturen i Europa.
Dessutom har många valt att gå ur Svenska kyrkan. Siffrorna för 2011 visar ändå att ca 80% av församlingens invånare fortfarande är medlemmar. ”Flykten” från kyrkan
har nu i viss mån fasat ut och håller på att stabiliseras.
- Det vi behöver för att öka intäkterna är helt enkelt inflyttning i församlingen, säger Anders Westerlund.
Kyrkokamrer Anders Westerlund redogjorde för församlingens ekonomiska resultat för 2011 och situationen inför
framtiden. I höst sammankallas årets andra kyrkofullmäktige då man har att besluta om nästa års budget.
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Sommar, Champions League och Gud
Säkert är det så att de flesta av oss föredrar en varm och solig sommar. Det blir så
mycket lättare då. Man behöver inte ha så mycket kläder på sig. Man kan sitta ute och
fika eller äta. Kanske grilla på kvällarna och njuta av de sköna sommarkvällarna. Ska
man måla huset eller göra andra utejobb så går det så mycket enklare om det är finväder. Blir det en fin sommar så kan man ta dagen som den kommer. Ha det skönt helt
enkelt. Måla huset en annan dag eftersom det blir sol då också. Men så enkelt kanske
det inte är, speciellt inte om man har hyrt byggnadsställningar till målningen…
Samtidigt är det på det viset att en del inte klarar av värmen så bra. Man mår dåligt
om det blir för varmt och kan inte sova på nätterna på grund av värmen. Så har vi
olika önskemål om sommarvädret och det har vi om mycket annat också.
Konfirmanderna bad om att det skulle gå bra för Real Madrid, men det blev ju Chelsea som vann Champions League. Man kan be om att det ska bli en skön sommar,
men vad innebär det? 20, 25 eller 30 grader i medeltemperatur på dagarna? Det är tur
att man inte är Gud…
”Man får ta det som det blir”, säger vi ibland. Och det gäller nog också sommaren.
I Jakobsbrevet 5:13 står det: ”Ni som säger: Idag eller imorgon skall vi fara till den
staden och stanna där ett år och göra goda affärer, ni vet inte hur ert liv blir i morgon.”
Vi vet inte om det blir regn eller sol i morgon, om jag är frisk eller sjuk. Jakobsbrevet
fortsätter faktiskt: ”Ni är en dimma som syns en kort stund och sedan försvinner.” Det
låter ganska pessimistiskt. Men det är ju faktiskt på det viset. Vi vet så lite om framtiden, därför är det viktigt att ta vara på dagen som är nu, idag, oavsett om det regnar
eller solen skiner.

Lördag 23 juni Midsommardagen
12.00 Gudstjänst på Ifvarsgården,
Hallen. Kören, Kaffeservering.
K. Strömberg
14.00 Gudstjänst på Vaetabacken.
Kaffeservering. K. Strömberg
Söndag 24 juni
11.00 Gudstjänst i Missionshuset i
Gärdsta. Kaffeservering på Gammelgården. G. Jacobsson
18.00 Gudstjänst på Römmen.
Kaffeservering. G. Jacobsson
Söndag 1 juli
11.00 Gudstjänst i Hamncaféet i Arvesund. Kaffeservering G. Jacobsson
Söndag 8 juli
11.00 Gudstjänst i Låsböle Ordenshus.
Kaffeservering. K. Strömberg
18.00 Gudstjänst m nattvard i Mattmars
kyrka. Enkelt kyrkkaffe. K. Strömberg
Söndag 15 juli
11.00 Gudstjänst i Välje kapell, Marby.
Kyrkkaffe. G. Jacobsson
Söndag 22 juli
11.00 Gudstjänst i Kvitsle bygdegård.
Kyrkkaffe. K. Strömberg

Jag vill önska dig en skön sommar!
Ulf Persson, präst.
(Som du ser i gudstjänstplaneringen så är jag inte här så mycket i sommar. Det beror Måndag 23 juli
på att jag ska vikariera i Alsen-Offerdal som kyrkoherde under 5 veckor och sen har
22.00 Lyrikafton med Anders Hedén i
jag semester efter det.)
Mörtåkåtan, Mattmar.

TACK Jan,

Sommartider

för 21 år av trogen
vaktmästartjänst i
församlingen,
särskilt Marby.

på UC!

Ditt arbete har
präglats av stor omsorg och noggrannhet, och vi är glada över att ha fått ha din
sakkunskap och din person i vårt arbetslag.

Under
sommarlovet är
Mini-UC för åk 3-6, öppet Tisdagar
12:00-16:00.
UC från åk 7 och uppåt har öppet
Tisdagar och Torsdagar 16:00-21:00.
Centrumhuset, Mörsil

Nu önskar vi dig allt gott och Guds
välsignelse inför ditt fortsatta liv.
Västra Storsjöbygdens församling,
genom Kerstin Strömberg, kyrkoherde
Kultur & Fritid

Välkommen Tomas Jansson!
Den 4 juni började Tomas sitt
vaktmästarvikariat för Jan Ward.
Tomas kommer att arbeta hela sommaren
och september ut i församlingen.
Vi hälsar dig välkommen, Tomas, och
hoppas du ska trivas hos oss.
Kerstin Strömberg, kyrkoherde

Se även vår kalender på:

www.vastrastorsjobygden.se
Vår växel/expedition har öppet:
Mån och tors 9-12
0647-14650

Torsdag 26 juli
14.00 Lunchkonsert i Mattmars kyrka.
18.00 Invigning av Glámusikfestivalen
i Hallens kyrka.
Söndag 29 juli
11.00 Gudstjänst med nattvard i
Hallens kyrka. G. Jacobsson
Söndag 5 augusti
12.00 Gudstjänst i Hosjöbotten.
Kaffeservering. G. Jacobsson
Söndag 12 augusti
11.00 Gudstjänst i Högåsen.
Gemensam gudstjänst m AlsenOfferdals församl. Kyrkkaffe.
G. Jacobsson
18.00 Gudstjänst vid Vällvikens brygga
Medtag kaffekorg. G. Jacobsson
Söndag 19 augusti
11.00 Gudstjänst vid Ocke bygdegård.
Kaffeservering. U. Persson
18.00 Gudstjänst m. nattvard i Marby
gamla kyrka. Servering på Gammelgården. U. Persson
Med reservation för ev ändringar se
predikoturer i ÖP o LT och hemsidan.

E-post:
vastrastorsjobygden.forsamling@svenskakyrkan.se
Välkommen in!
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