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Senaste nytt/debatt
321an, still going strong!
Trots alla ekonomiska bekymmer för många papperstidningar fortsätter vi…
Nu har vi glädjen att delge dig årets första nummer. Den som följer oss Anna,
Kent och Elisabet under 2013 kommer att se lite förändrad layout och delvis
lite annat innehåll än vad som presenteras på vår nätupplaga www.321an.se.
Tidningen kan även köpas som lösnummer på Allhuset, Karl Ors Bua och Allshoppen! Anna och jag blev mycket uppmuntrade av ett mail från en
”gammal” prenumerant. Så här stod det i mailet:
Tack för den trevliga läsningen i 321an under 2012.
Den blir bättre och bättre år för år tycker en "
gammal"läsare/prenumerant.
Är du intresserad av en lokal papperstidning så är det bara att skicka in 400kr
(ett års prenumeration) till Pg: 51 71 26 - 9 HBIS 321an så får du tidningen
levererad direkt i din postlåda.
Internetprenumeration
För endast 150 kr får du exakt samma tidning (i färg dessutom) levererad i din
e-postlåda för läsning i din dator under ett års tid.
Välkommen som prenumerant på 321an hälsar
Anna Persson & Kent Livendahl

1år 321an via Internet..150:UTRIKES......…………...45 kr/nr

Annonser: (svartvita)
1/1-sida……
1/2-sida……
1/4-sida……
1/8-sida……

1500:1200:800:600:-

Priser exkl. moms med 25%
Intresserad av färgannons?
Kontakta redaktionen

ÖmseMarsnen
Köpes, Säljes, Tack, Grattis,
Evenemang, Årsmöten mm
20 ord för privatpersoner och
ideella föreningar GRATIS
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Föreningar kom ihåg!
Ansökningarna angående
bygdeavgiftsmedel
skall vara på Länsstyrelsen
senast 31 januari!
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Trägsta Mjölkgård nominerad
Eva och Torgny Widholms gård är en av
tre gårdar i Sverige
som nominerats till
”Årets Ekoproducent”
2013.
Trägsta Gård i Hallen
har varit ekologisk sedan 2008 och ”arbetar
medvetet med effektiviseringar både för ekonomin och miljön”,
skriver ekoweb. nu på
sin hemsida.
De övriga två nominerade gårdarna är Stjernsunds Gård strax söder
om Askersund och
Slätte Gård i Västra
Götaland.
LRF delar ut utmärkelsen på Ekogalan den 31
januari på Grand Hotel.
321an håller tummarna för Eva och Torgny!

Nytt café
i Gärdsta
Thomas och Nina Elnerud ”smög” igång sin verksamhet den 12 januari på sin nyinköpta fastighet
Gärdstagården.
Men själva öppnandet av cafét blev verkligen ingen
smygstart då många hade uppmärksammat öppnandet av
det nya cafét och passade på att komma och fika.

Nu jobbar han med barn som har neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) och är anställd av Östersunds kommun.
Frun Nina tar hand om ensamkommande flyktingbarn åt
Krokoms kommun.
- Vi hoppas att Gärdstagården ska kunna försörja en av oss
så småningom, säger Thomas, men det är inte bråttom eftersom vi båda har bra fasta jobb vid sidan om.
Thomas mor Kersti Elnerud kom från Uppsala till Månsåsen – 78 och några år senare flyttade även Thomas dit.
Nina har sitt ursprung i Kalmar och kom hit när hon studerade på Mittuniversitetet. Paret bor nu på Frösön men planerar att flytta till Gärdstagården så småningom.
Text och foto
Kent Livendahl

Smygstart kan man kalla det då cafét bara är
en del av den totala verksamhet som paret
planerar att starta i lilla Gärdsta.
På Gärdstagården (gamla skolan) kan man
både fika gott och sedan göra av med kalorierna på det gym som Thomas har ställt i ordning i två av de förra skolsalarna. Dessutom
blir där ett vandrarhem med ca tio sovplatser.
Framtiden, vad gäller Gärdstagården, ser paret Thomas och Nina an med tillförsikt.
Thomas är sedan 1989 van företagare och vet
vad som gäller då han det året startade ett
vaktbolag som han överlät på en av sina anställda i mars i år.
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Ingela Albertsson
har STIL
Ingela Albertsson är nybliven företagare i
Östersund. Salongen hon förvärvat heter
Stil och ligger på Prästgatan i Östersund.
Det var snabba ryck för Ingela. Efter några år
som ”diversearbetare” (hon har prövat på allt
möjligt) gick hon en ettårig frisörutbildning på
NFI (Nordiska Frisörinstitutet). Var klar i februari i år och hyrde en stol på salong STIL.
Nyligen fick Ingela erbjudandet att köpa hela
salongen och slog till. Nu är hon alltså företagare med två deltidsfrisörer som hyr stol hos
henne. Själv räknar hon med att jobba mer än
heltid som salongägare.
Ingela tycker nu att framtiden känns intressant
och rolig!
- Vem vet, kanske kan jag så småningom
öppna salong i Hallen, säger hon. Tills vidare
kanske hallborna kan komma till mig i Östersund och klippa sig.
När 321an hälsade på var Kia Carlsson från
Frösön i händerna på Ingela. Och det trivdes
hon med.
Text och foto
Kent Livendahl

När tiden står still
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Georgssons tobaksaffär
har funnits sedan 1920.
Signe Olofsson köpte affären 1967 tillsammans med
framlidne maken Henning.
-Ägaren då stod på randen
till konkurs och satt och
grät på trappan när vi köpte
affären och löste hans skulder, berättar Signe. Fortfarande driver Signe affären
som ligger på Storgatan 41 i
Östersund. Butiken med
Signe i mitten är vacker!
Tiden verkar ha stått stilla
där. Signe tycker att det är
synd att man lägger handelscentra utanför stadskärnan (Lillänge tex) och undrar hur det ska sluta för affärsmännen i staden. Ur ett
kylskåp plockade Signe på
begäran ut en läsk (Fanta)
och en chokladbit (Japp) till
en sugen skribent.

Glada Gubbar
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I december, närmare bestämt på Nobeldagen, så var
det musikcafé på Hallens Grill & Café.
De som underhöll var tre Glada Gubbar! Bo Eklund från
Aspås, Bo Andersson från Oviken och Sven Ivar Jonsson
från Lit. Ett 30-tal hade kommit för att njuta av både musiken och förtäringen som erbjöds. Dagen till ära hade
Susanne lagat Janssons frestelse och skinkstut som åskådarna kunde köpa.
Stämningen var på topp och inte många stolar stod
tomma!
Vi på redaktionen ser fram emot flera musikcaféer på
Hallens Grill & Café!
Anna Persson

Konsert med
Wahlén och Rahm
Det var halvskumt i skolans matsal då publiken pö om pö
kom in och satte sig försynt på de bakre stolarna. På en
improviserad scen befann sig dragspelaren David Wahlén
och skådespelaren Mikael Rahm båda pälsklädda och på
ett lågmält sätt inbegripna i något som kanske skulle
bringa publiken i stämning för det kommande programmet. David spelade med högerhanden i en grillvante svagt
och bakvänt fragment av kända jullåtar alltmedan Mikael
talade osammanhängande om allt möjligt, tog av och på
osannolika peruker och mössor och plockade bland högar
av rekvisita. Då och då plingade Mikael i en klocka och

konstaterade på sin mobil hur många minuter som ännu
återstod till själva programmet.
Efter det drömlika förspelet, då publiken suttit skärpt och
förväntansfull och nu befann sig i ett öppet och barnsligt
tillstånd, åkte pälsarna av, uppvärmningen var fullbordad
och David, som studerat vid Sibeliusakademin i Helsingfors och nu avslutar Masterprogrammet i klassisk accordion och dirigering vid Musikhögskolan i Piteå, förtrollade
oss med sin musik. Mikael Rahm blandade på sitt mycket
speciella sätt humor och allvar med nya och gamla texter,
dikter och sånger. Huvudtemat, ett skarpt och passionerat
motstånd mot urangruva i Oviken och kärleken till Jämtland, vårt modersmål och kultur, gestaltades underfundigt
och upphöjdes till konst av clownen Rahm.
Britt Jakobsson
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Uranbrytning i Oviken
2013, ett nytt år med i vissa avseenden nya frågetecken.
Kommer uranprospekteringsbolaget CPM (Continental
Precious Minerals) fortsätta provborra och jobba för att
bryta uran i Oviken. ”Vikenprojektet” som det kallas är,
enligt uppgift, CPM:s flaggskepp. Hittills har man inte
lyckats så bra. I alla fall tycker inte bolagets aktieägare det
utan har, lite kuppartat, tillsatt en ny styrelse. CPM:s aktier har nämligen stadigt sjunkit i värde. På senare tid har
det också visat sig att borrhålen inte alltid är tillräckligt
täta utan läcker. Ett sådant borrhål har hittats i Åbbåsen i
november, berättade LT i sin nätupplaga. Tydligen kan det
uppstå miljöproblem redan på prospekteringsstadiet och
för motståndsrörelsen mot uranprospektering är frågan om
att få stopp på företagen hetare än på länge. En representant för motståndsrörelsen är Irene Hedblom som sa så här
till LT: ”Med tanke på miljöolyckan vid gruvan i Talvivaara i Finland känns det väldigt angeläget just nu”.
Kent Livendahl

Om miljökatastrofen i finländska Talvivaara har Britt
Jakobsson skrivit:

Stora föroreningar från uranbrytning
Talvivaara gruva i norra Finland skulle utvinna nickel
var det tänkt.
Troligen fanns redan från början insikten att man skulle få
uran som biprodukt och i all tysthet har man nu öppnat
Europas största urangruva.
Den metod som används kallas ”biolakning” samma eleganta term som Continental Precious Minerals svängt
sig med gällande uranbrytning i Oviken. Miljökatastrofen
i Finland är nu total och geografiskt mycket omfattande.
”Alla skador skulle begränsas till gruvområdet” lovade
ägaren det australiska företaget Dragon Mining.
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Nu är tre sjöar förorenade och en svensk helikopter har
skickats dit för att hjälpa till med dammbygge. När prospekterarna kom till Oviken hette det också att man letade
efter nickel, vanadin och andra mineraler väl vetande att
uran skulle väcka motstånd.
Vem ska jag rikta min ilska mot? Jag är förbannad på
gruppen Bergsbor för bergsbruk som aktivt stödjer dessa
ulvar i fårakläder och är villiga att offra allas vår hembygd. Och jag finner det liksom Åsa Moberg i sin DNkrönika om Talvivaara obegripligt att lagarna ger gruvbolagen all rätt till rovdrift och miljöförstöring.
Britt Jakobsson

För ett år sedan skrevs detta i ärendet:

Vetorätt mot minigruva i Oviken
” Kommunernas vetorätt borde gälla även för
prospektering”.
Kommunerna Berg, Krokom, Åre och Östersund är kritiska mot och överklagar Länstyrelsens beslut att tillåta
CPM:s Sweden AB önskan att få utföra prospekteringsarbeten i Oviken, Viken 1:8. De menar att CPM.s verkliga
avsikt med prospekteringsarbetena är att förbereda för
storskalig uranbrytning i området. Detta strider mot Länsstyrelsens regionala mål samt riskerar att allvarligt skada
Storsjön som oförorenad vattentäkt, landskapsbilden och
kulturmiljön i det aktuella området och miljön och hälsan
för människor.
– Vi anser att prospektering är att betrakta som en gruva
och därmed borde Bergs kommuns vetorätt träda in. Risken för skada på miljö och människors hälsa väger tyngre
än intresset av att CPM Sweden AB ska få utföra prospektering i syfte att lokalisera uranfyndigheter, avlutar Karin
Paulsson, kommunalråd i Bergs kommun i ett pressmeddelande.
Kent Livendahl
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Första tävlingen på snö
Den 29 december körde Emma och jag säsongens
första vintertävling.
Tävlingen var “Nyårsrundan” som kördes i Östersund. På
morgonen började vi med att besikta bilen. När bilen var
besiktigad och allt var klart for vi iväg för att skriva våra
noter som vi skulle ha att köra efter sedan.

Efter att vi kommit i mål var jag ganska nöjd med våra åk
och vi plockade ihop vår serviceplats och gick iväg för
prisutdelning. Vi hamnade på en sjätte plats i vår klass.
Jag måste säga att det kunde ju ha blivit bättre.
Johan Haraldsson

Tävlingen bestog av tre sträckor och den
andra och tredje sträckan körde vi två
gånger. Klockan tre så var det dags för den
första bilen att starta på Stortorget i Östersund. Emma och jag startade ungefär efter
hälften av alla tävlande bilar och i vår klass
var vi tio tävlande. Strax före klockan fyra
var det dags för oss att sticka iväg från
stortorget där vi hade ställt ut våra bilar en
snabbis för de nyfikna på stan. Vi for upp
till Ica Maxi där starten för den första
sträckan var. Det flöt på hyfsat bra för att i
stort sett vara de första meterna jag körde
på snö nu för säsongen.
Efter det for vi upp till I5-skogarna där den
andra och tredje sträckan var utstakade och
som sagt körde vi dom två gånger med en
kort service emellan.

Blueskonsert på Stenhammaren
Stenhammaren i Mattmar startade det nya året med
ett musikcafé redan den 3 januari. Nu bjöds det på
blues!
Mycket bra sådan! Bottleneck John med sin Delta Trio
gästade Mattmar och levererade en spirituell och stämningsfull midvinterkonsert.
Bottleneck John är världsberömd för sin tolkning av den
traditionella bluesen på sina dobro/slidegitarrer, mandoliner och banjos inklusive en känsloladdad sång som når
långt bortom fjällkammens horisonter. Ingen blev besviken och som 321ans taleskvinna Sofia Björk sa: Det
märktes att det var proffs som var i farten. Bara en sådan
sak som att man hanterade ljudet bra, mjukt och kvalitetsmässigt ljud som passade alla.
Delta Trion bestod denna kväll av bygdens son Anders
Sköldqvist på kontrabas samt på bluesmunspel Stefan
Persson.
Bottleneck John har precis spelat in sin nya fullängds CD som kommer ut nu på diskarna våren 2013.
Initiativtagaren till dessa populära musikcaféer tillika
ordförande i Stenhammarens bygdegårdsförening är
Kerstin Eriksson i Mattmar.
Kent Livendahl
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Burkar skär sönder magar…
Torgny och Eva Widholm i Trägsta har som många
andra bönder fått aluminiumburkar på sina åkrar.
Torgny och Eva märkte att en ko blev akut sjuk, veterinären kom och försökte ställa en diagnos. Det var inte så lätt
för symtomen stämde inte riktigt på varken juverinflammation eller kalvningsförlamning (kalkbrist).
Torgny hittade bitar efter en ölburk i fodret och då fick de
förklaringen på varför kon var så dålig. Tyvärr finns det
inte så mycket att göra när korna får i sig bitar av aluminiumburkar. Det enda raka är att göra slut på lidandet. Hittills har de fått nödslakta tre kor som blivit akut sjuka av
de sylvassa bitarna.
Visst är det en ekonomisk förlust att behöva nödslakta en
ko. Torgny uppskattar att det kostar ca 10-15 tusen kronor
att föda upp en ko från kalv till producerande ko. Sen ska
kon vara i produktion i ungefär tre år innan hon har betalat uppfödningskostanden.
Men det som är jobbigast för Eva och Torgny är det
känslomässiga lidandet. Det är aldrig roligt att se något av
sina djur må dåligt.
När Torgny hittade delarna av burken i fodret så tog han
ett kort och lade upp på facebook med en uppmaning om
att inte slänga dessa efter vägen. I skrivandets stund så är
det 17 856st som delat inlägget vidare! Det har fått ett
stort genomslag i media vilket Torgny tycker är jättebra.
Han vill väcka medvetenheten om vad burkarna kan ställa
till med när de hamnar på åkrarna.
Det är många som kommenterat bilden och de kommentarer som Torgny nämnde var de om att bönderna inte behö-

ver slå närmast vägen och att man kan ju gå efter vägkanterna och plocka upp burkarna. Torgny och Eva berättade
att de går och plockar efter vägen, men det är på vintern
som burkarna hamnar långt in på åkern. En tomburk blåser lätt iväg när den ligger på snön och inte har långgräset
som stoppar den.
Torgny och Eva hoppas på någon form av informationskampanj om hur farligt det är med allt skräp som slängs
och att det i sin tur ska ge mindre burkar och skräp i fodret.
Nästa gång ni ser någon som slänger en burk, säg åt personen i fråga!
FAKTA

Vad händer med burken från åkern till komagen?
När fodret ska skördas så hackas gräset sönder innan
det ensileras. Då hackas burken också sönder i mindre
bitar. När kon äter så tuggar hon inte så noga första
gången. Ligger det en mindre bit burk inbäddat i gräset
så märker kon inte det utan sväljer allt. När den väl
kommer ner i magen kan den dels skära sönder magen
inifrån och dels tränga igenom mellangärdet till hjärta
och lungor.
Detta kallas ”vasst”. För att hjälpa kon kan man stoppa
ner en magnet i magen som drar åt sig metallen. Aluminium är inte magnetiskt så den hjälper inte när kon fått i
sig burkar.
Text & foto Anna Persson

8

321an Nr 1 januari 2013

Förskollärare Lilian slutar
Lilian Olsson har jobbat med barn i drygt 40 år. På Storsjöodjurets förskola i Hallen sedan 1979.
Innan dess jobbade hon på flera platser såsom Östersund, Arvesund,
Mörsil och till och med i Forsa i Hälsingland då familjen en period
bodde där.
-Jag har stortrivts med jobbet hela tiden och på alla platser jag har varit. Jag trivs nu också men åldern tar ut sin rätt, säger Lilian.
För ett och ett halvt år sedan gick Lilian ner på halvtid på egen begäran. Nu tar hon ut hel pension och hoppar bara in som vikarie.
-Jag känner att jag behöver ta det lite lugnare, berättar Lilian. Bara rent
kroppsligt börjar det att ta emot när man ska upp och ner från golvet.
Vi sitter väldigt mycket på golvet med våra små som är mellan ett och
tre år.
Hon tycker också att det är jobbigt med större barngrupper (det är jobbigt för alla).
-Förr var det mindre grupper, berättar Lilian. Vi har alltid haft som
uppgift att följa barnens utveckling men nu ska allt dokumenteras på
ett modernare sätt. Det är mycket nytt att lära sig.
Nu kommer hon att ha mer tid för sig själv och sina sex barnbarn. Hon
har också för avsikt att hälsa på äldre personer. Kanske man som gammal skribent kan se fram emot ett besök av Lilian?
Storsjöodjurets förskola består av två avdelningar. På nedre botten, där Lilian jobbar, är det 15 barn mellan 1 och 3 år,
på övervåningen 21 barn mellan 3 och 5 år.

Text Kent Livendahl
Foto Anna Persson

Storsjöodjurscentrum i Svenstavik
1212121212 var det dags med mängder av
tal och folk.
Ca 300 personer hade letat sig till Odjurscentret. Tal hölls av bland andra Kurt Jonsson som representerade Svenstaviks företagarförening, Therese Zetterman socialdemokrat representerande Bergs Kommun och
chefen för Jamtli Henrik Zipzane. Därefter
klippte sju barn bandet in till centret. Mycket
media var på plats, tex SVT. Invigningen
började med att Anna Kråik framförde en
jojk till ackompanjemang av sin trumma.
Målsättningen är att på sikt detta även ska
bli ett internationellt högkvarter för alla
odjur i världen.
Text Kent Livendahl
Foto Mikael Jönsson

www.321an.se
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Skolan

Hej! Jag heter Maya Claeson och jag fyller
snart 12 år.
Jag bor i Håkansta och i Arvesund. jag har en
lillasyster som heter Inca som är 9 år.
På fritiden gillar jag att rida och lyssna på
musik. Skolan är favoritämnena matte, engelska och no.
Jag har fyra hundar som heter Ninja, Roffe,
Payaz och Kerstin som snart ska få valpar.
Jag har också tre katter som heter Stampe,
Snövit och Diamond.
När jag är hemma själv så sover jag mest och
tittar på tv.
Maya Claesson

Heey jag heter Josefine och är snart 12 år.
Jag går i klass 5 i Hallens skola. Jag bor i Månsåsen med min mamma, pappa och mina bröder.
Mina bröder heter Joel och John. Joel är 8 år
och går i ettan, John är 6 år och går i förskolan.
På fritiden brukar jag sjunga, dansa, lyssna på
musik, läsa och vara med kompisar.
Mina idoler är One Direction, Karmin och
Sofijah. Mina favoritfärger är grön och röd.
I skolan är engelska, svenska och no mina favoritämnen När jag blir stor vill jag bli sångerska! Jag gillar hundar och min favoritras är
tysk spets. Jag har ingen hund. Men jag har två
katter som heter Sussie och Pepper. Sussie är
två år och Pepper är 16 år.
Jag har storlek 37-38 i skor. Jag gillar skor och
mode. Så jag har ganska mycket kläder. Jag
gillar inte att städa men gör det ändå. För det
blir ganska stökigt när man bor ihop med två
bröder.
Josefine Westerberg

Hallens kyrkskola ska ha loppis den 16 februari
och vi ska sälja fika och gamla saker som vi inte
behöver. Kan ni vara så snäll att komma då för vi
måste få mycket, mycket pengar för pengarna går
till en klassresa till Boda Borg.
Vi ska ha olika bord med saker.
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Hallens kyrkskola söker efter soffor till skolan! Om
det är någon som har en soffa till övers så får ni
gärna skänka den till skolan.
Mvh // Skolpersonalen
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Ny översiktsplan i Åre kommun
Översiktsplanerarna Ida Thuresson och Karin Söderberg turnerade i Åre kommun.
Arbetet med ny kommuntäckande översiktsplan pågår och turnén går runt i kommunen för
att ta tillvara människors kunskaper och vilja
att berätta vad som är viktigt i just deras bygd.
Den 12 december, var det dags att höra Hallenbygdens invånares åsikter: Vad är betydelsefullt för ditt vardagsliv? Var finns era mötesplatser mm? Det blev ett möte i samtalsform
med några stationer som behandlade följande
områden: Bostäder, näringsliv, service, kommunikationer och värdefulla områden. Ca 30
människor hade mött upp.
Man vill alltså ha kommuninnevånarnas syn på vad som är viktigt på olika platser runt om i denna geografiskt stora
kommun. Allt som människor tar upp antecknar Ida och Karin och tar med sig i det fortsatta arbetet med att så småningom presentera en kommuntäckande översiktsplan som också ska antas av våra valda politiker. Den kommer att
ersätta den förra som är från 1991. Övriga nu gällande planer är ”fördjupad översiktsplan för Åre samhälle” (2005) och
en översiktsplan med temat skoter som antogs av kommunfullmäktige i april 2007.
Sista anhalten på turnén var Mattmar och Stenhammaren dit mattmarborna kom den 9 januari 2013.
Text och foto
Kent Livendahl

Hej och hopp! Nu är jag här igen…
Rätt svar i december var:
Handduken
Synålen
Vinnare:
Britt Jakobsson, Sanne
Leif Lindholm, Sa Arvesund
(Vinsten kommer på posten)

Här är nästa kluring:

Vilka ord med flera
betydelser söker jag??

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

Uppläggningstallrik _ _ _

Oljetunna

Jordskred

___

Art, släkte

Livsuppgift

____

Kylig

4 februari
Trisslotter till tre som har svarat rätt!
11
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Förskolan
Halvöbarna
Hej.
Under december månad har det varit
mycket pyssel och
Luciasånger här hos
oss på Halvöbarna.
Den femte var vi på
julkrubba i Hallens
kyrka, där Marie och
Sylvia berättade för
oss om Jesu födelse,
Josef och Maria.
Den trettonde firade vi
Lucia på bygdegården
i Arvesund. Barnen
gjorde ett bejublat
framträdande, det var sång och
glädje hela kvällen. Personalen
bjöd på ett julspel som handlade om julens budskap inifrån
en sockerbagares bageri och tre
pepparkakor.
Jultomten kom som vanligt på
besök, även detta år kom tomten med häst och släde. Tomten
lämnade fina paket och sedan
for han vidare till Lönneberga
med mera julklappar. Tack
snälla Tomten för att du kommer och besöker oss med din
fina häst!
Mvh Katarina med medarbetare

12
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Vinter

Bilder

Vi är dina virkesköpare i bygden!
VÄLKOMMEN!

Dan Björklund
070-349 51 28

Roger Göransson
070-349 51 05

Pär Lennartsson
070-191 90 93

Svante Sköld
070-349 51 02

Mikael Oskarsson
070-349 51 03

13
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Travis McAfee från “Allt för Sverige”

Vi har fått en pratstund med Travis McAfee från tv-showen Allt för Sverige. Tänkte att ni skulle få lära känna
honom lite närmre. Han har ett antal släktingar i Jämtland.
Hur kommer det sig att du medverkade i den svenska showen "
Allt för Sverige"
?
Travis: Min kusin, Shanna Olsen deltog i den norska showen "Alt for Norge" och hade en underbar upplevelse. Detta
inspirerade mig att hitta en eventuell svensk version av showen och fick reda på att "Allt för Sverige" sökte deltagare
för säsong två. Jag ansökte men hörde inget på flera månader. Fick sedan ett överaskande samtal ifrån SVT. Jag fick
genomgå ett antal intervjuer via Skype och de tyckte om min berättelse. De flög mig till Hollywood för en slutintervju.
Jag hade laddat med bilder på de som emigrerade till USA och berättade det jag visste om min Svenska familj. Efteråt
kändes det inte alls som de var intresserade men ett par veckor senare ringde de. Jag skulle få vara med. Jag var så glad
för jag visste att tusentals hade sökt. Ända sedan jag återupptäckte mina svenska rötter hade jag drömt om att få åka
över till Sverige. Det kändes som en dröm. På sätt och vis gör det fortfarande det.
Vem är Travis McAfee?
Travis: Jag är 32år och gift med min vackra fru Jamie sedan 7år tillbaka och vi har en 6-årig dotter som heter Bree. Vi
bor i den lilla staden Elm Springs, Arkansas med en befolkning på 1500 personer. Jag är född i Kalifornien och bodde
några år på Hawaii, men min familj flyttade till Arkansas när jag var tonåring. Vi älskar naturen i Arkansas och den
lilla stadens atmosfär. Jag arbetade heltid som ungdomsminister i en katolsk kyrka under 5år. Har nu återvänt till
skolbänken vid University of Arkansas för att få en magisterexamen i pedagogik. Min tanke är att bli gymnasielärare i
biologi. Min familj och jag är aktiv i vår kyrka, vi leder klasser och aktiviteter för tonåringar där. Jag är en kreativ person och tycker om att rita, måla, snickra, spela och skapa musik. Bemästrar därför en hel del instrument. Jag älskar
friluftsliv, speciellt att cykla och njuta i vattnet. Djur är också en stor del av mitt liv, har tre hundar. Tycker också om
att dyka. Min farbror driver en dykningsbutik på Hawaii där jag arbetat. Har även en passion för släktforskning och har
forskat på min släkt, inklusive min svenska sida, i över tio år.
Du landade på flygplatsen i Örnsköldsvik, vad var ditt första intryck av Sverige?
Travis: Det var som en dröm , samma känsla du får när du vaknar på julaftonsmorgonen som liten. Det var magiskt.
Efter att länge ha drömt om att en dag besöka Sverige och faktiskt till slut få stå på svensk mark, tillsammans med ett
TV-team med vetenskapen om att jag kanske skulle hitta min försvunna släkt. Allt kändes mycket spännande, nästan
ofattbart, ett äventyr som det är svårt att sätta ord på. Kände mig som ett barn på ett nöjesfält. Jag kunde inte sluta le.
Hur är vi svenskar egentligen?
Travis: Jag träffade många svenskar under mitt äventyr och jag tycker i allmänhet att de oftast är snälla och förtroendeingivande människor. Om man jämför med oss amerikaner skulle jag säga att svenskar är ganska lugna och blyga,
inte lika sociala. Men när du lär känna en svensk så inser man att ni är väldigt lika oss amerikaner. Vi utvecklade underbara relationer med det TV-team som följde med oss och med många som vi träffade på under vårt äventyr i Sverige. Vi fick ett väldigt varmt välkomnande i Sverige.
Du verkar väldigt positiv till din vistelse i Sverige, har du inte upplevt någon dålig sida av landet?
Travis: Min enda besvikelse var i Stockholm, jag höll upp dörren för en massa människor och inte en enda sa "Tack".
Ingen höll upp dörren för mig heller. Där jag kommer ifrån, är det hyfs och vanligt att man gör så. Jag blev lite förvirrad till en början men förstod sedan att jag nog skrämde dem. Det är kanske inte så vanligt att en amerikan öppnar
dörrar och ställer en massa frågor på engelska.
Min flickvän tycker att du blev riktigt het efter att du rakat dig, har du fått några kärleksbrev från fans ännu?
Travis: Ha ha, det var roligt, när showen först startade fick jag en massa positiva kommentarer på facebook om mitt
skägg. När jag sedan rakade mig och sparade en mustasch, fick jag ännu fler positiva kommentarer. De tycker att jag
ser 10 år yngre ut. Men jag gillar mitt skägg. Det kommer tillbaka och det får mig att känna mig som mina vikingaförfäder.
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Vet du att en stor del av dina släktingar bor i
Jämtland?
Travis: Alla deltagare fick all den
efterforskning som gjorts om våra svenska
familjer. Jag var ganska säker på att jag hade
släktingar i Västerbotten, blev därför väldigt
glad att höra att jag har släktingar över hela
Sverige, inklusive Jämtland. Att få kontakt
med levande Svenska släktingar tar hela min
släkthistoria till en helt annan nivå. Det har
verkligen stärkt min känsla för Sverige. Att få
veta mer om ens ursprung har varit en fantastisk gåva till mig och min familj.
Kommer du tillbaka och besöker oss svenskar
igen?
Travis: Innan jag lämnade Sverige hade jag
redan planer med min fru att återvända,
förhoppningsvis med min svenska sida av
familjen i USA. Jag upplevde så mycket
skönhet och magi i Sverige och jag vill dela det
med dem jag älskar. Även några av de som inte
hör till min svenska del av familjen är
intresserade av att följa med. Min dröm skulle
vara att återvända till Sverige under sommaren
och se de många platser jag missade under mitt
första besök. Skulle gärna uppleva en midsommar igen. För mig och min familj är det inte
frågan "om" utan när vi reser tillbaka. Jag har
också förhoppningar om en sommarstuga i
Sverige. Helst på en liten ö i norr. Känner
verkligen att Sverige är mitt andra hem nu.
PS. Vem har de vackraste flickorna, USA eller Sverige?
Travis: Jag måste säga att de vackraste flickorna i världen är min fru och dotter så USA vinner på den frågan. Men
svenskar är mycket vackra. Bra gener antar jag! =)
Per Ivarsson

www.321an.se
Låna av dig själv
Köp guld- och silversmycken till under halva nypriset
Köp diamantringar till
10-20% av nypriset

måndag - fredag 11.00 – 16.00. Lunch mellan 13.30 –14.30

www.pantbankenostersund.se

Var med och fynda på våra
pantauktioner på
internet

063-510606
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Polisspåret inte helt dött
Plötsligt upptäckte jag att många fortfarande tror att Christer Pettersson
mördade Olof Palme.
Det var länge sedan jag tänkte på mordet
som skedde den 28 februari 1986, men mitt
intresse väcktes på nytt då jag såg en ny bok
av den outtröttlige privatspanaren Sven Anér
på biblioteket. Mordets dunkel tätnar kring
Lisbeth Palme, hette den. Jag uppdaterade
mig på nätet och läste ytterligare ett par
böcker om fallet, Proletärens vitbok Mordet
på Palme och Polisspåret samt Leif GW
Perssons Faller fritt som i en dröm.
Sven Anér har aldrig upphört att söka sanningen, som Palme-gruppen i sin tur gjort allt för att dölja. Att gärningsmannen skulle kunna fällas så här långt efteråt, tror jag
inte eftersom han enligt Anérs analys sitter tryggt i riksdagen för M och inte bryr sig om att anmäla journalisten
för förtal fast han blivit namngiven. Besvärande vittnesmål
har sorgfälligt tappats bort.
Vid tiden för mordet var den utpekade polis i den
beryktade A-turen på Norrmalm, där Palmehatet frodades.
De böcker jag läst inklusive LGW:s roman bekräftar alla
att det handlar om en konspiration av poliser och Säpofolk,
som varken sosseregeringen eller senare den borgerliga
ville ha fram i ljuset. Man räddes en kollektiv misstro mot
politiker och samhällsinstitutioner och dessutom förlorad
prestige utomlands.

Det som upprör mig nu är hur Sven Anér, 91 år, fortfarande en skarp journalist, blir behandlad. Han får inte
komma till tals i media, hans telefon avlyssnas, hans post
saboteras. Varför då? Om han är så knäpp och ute i det blå
som det framställs här och där, då behöver man väl inte
trakassera honom? Där ligger den sjuka punkten.
Jag skrev till de tidningar och personer jag hade ett visst
förtroende för, Ordfront, Fria Tidningen, Per Gahrton,
Maciej Zaremba och några till. Inget svar. Jo, Peter Eriksson (MP) ordförande i konstitutionsutskottet svarade faktiskt. Han höll med mig om att Sven Anér blir mycket illa
behandlad men i övrigt menade han att alla är så ”trötta”
på Palmemordet att de inte orkar bry sig. I ett perspektiv
förefaller Teliasoneras mutaffärer i Uzbekistan som en
mindre skandal.
Britt Jakobsson

Luciafirande
Torsdagen 13 december var det luciatåg på bygdegården i
Arvesund.
Det var Halvöbarna som var lucior och småtomtar. Den yngsta
luciatärnan var Lovis, knappt två år gammal. De agerade och
sjöng så
fint, så
vi i
publiken
blev
riktigt
rörda.
Sen var det skinkstut, risgrynsgröt med hjortrongrädde och
även kaffe med saffransveteskiva. Allt var ”hemgjort” och jättegott. Heder och en eloge till personal och föräldrar som anordnat detta.
Birgitta Ågren Lindholm
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Kulturkväll i Hackås
Biblioteket i Hackås var fullt av folk…
...som var spända på att höra Anders Hedén
sjunga Dan Andersson och Gunnar Höglund
läsa Aksel Lindströms ”Vidundret” tisdag
kväll den 15 januari. Intressant nog inledde
Anders med en ganska okänd Andersson, som
handlade om den reslige finnen Gunnar Wägman, och fortsatte i samma stil med visor som
åtminstone jag aldrig hört tidigare. ”Till min
syster” och ”Per Ols Per Erik”, båda tonsatta
av skalden själv och en kärleksballad kändes
välbekanta.
Aksel Lindström (1904-1962) var en stor
beundrare av Dan Andersson (1888-1920)
och målade hans porträtt fick vi veta innan
Gunnar Höglund med stor inlevelse började
läsa avsnitt av Lindströms sista verk ”Vidundret”. Det blev bland andra Göran Greider skrivit boken ”Det gångna är
som en spännande följetong, Gunnars dramatiska läsning, som en dröm och det närvarande förstår jag icke”. En inomväxlande med stillsamma visor.
spirerande och lyckad kulturkväll, då det också blev tillfälle att sitta och diskutera tro eller tvivel på StorsjöodjuBo Oscarsson har skrivit en intressant biografi om Aksel
rets existens.
Britt Jakobsson
Lindström, den finns på nätet och om Dan Andersson har

Julmarknad!
Den 9 december var det julmarknad i Arvesunds bygdegård.
Den var välbesökt med 17 bord och 17 utställare. Det fanns allt från ljus, tomtar, smycken,
handarbeten, ja det går inte att räkna upp allt.
Det var klass 5 i Hallen som stod för serveringen och även sålde hembakat bröd och godis,
bl.a. knäck.
Tomten dök också upp till barnens förtjusning.
Ja, folk trängdes och trivdes och det är jätteroligt med allt som hör julen till. Bra jobbat klass
5, hoppas att skolresan blir kul, det är ni värda.
Birgitta Ågren Lindholm
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Svart-vita foton ger tidsfärg
”Vad hjärtat
är fullt av” är
en märklig
bok.
Inte litterärt sett
märkvärdig men
innehållet, beskrivningen av
ett kvinnoliv
som började
1931 i Danmark
och fortfarande
pågår där vi
som läser
321an, bor.
Minnesfragmenten från
barndomen
staplas på
varandra i en
blandning av
smärre och
värre olyckor
och större omPå väg hem från boksläppet på biblioteket i Östersund
välvningar i
berättar Kirsten om sin bok för de som vill höra på.
familjen. Suggan grisar, hästar skenar, det vankas smisk, spökerier och farlig plats, ville flytta inåt landet. Det beviljades inte.
en far som luras men också kan leka.
Tyska soldater överallt. Kirsten blir betagen av tyskarnas
Barnet Kirsten befinner sig allt som oftast i livsfara. Exsång Alte Kameraden och stilar lite med att kläcka ur sig
amenskläder improviseras eller lånas. Där far jobbar blir
Deutschland, Deutschland überalles… Småningom flyttar
det ofta ”kortslutning”. Han tog ingen skit, som det heter. familjen till Bogö och livet är fortsatt en kamp för överFadern älskade musik och spelade flera instrument, i hem- levnad. Det var ingen långtråkig barndom Kirsten hade.
met fanns grammofon och skivor medan modern ansåg det Hennes lillebror Lorenz gör värre hyss än Emil i Lönnehade varit bättre om barnen fått något annat än gummiberga och den deprimerade läraren som inhystes lurades
stövlar att sätta på fötterna. Det blev frost i tårna. Mor
att skratta. Det gör också läsaren och imponeras av den
blev erbjuden avlagda kläder till barnen men far sa nej.
energi som Kirsten utvecklar i sitt berättande. ”Livligt och
Kirsten ärver sin pappas musikintresse och tar varje tillmålande ” är alltför svaga uttryck för att beskriva familfälle att lära sig spela.
jens liv som trädgårdsmästare på Rosenholms slott. Det är
skralt med lönen och Kirsten tar tjänst för att inte ligga till
Den 9 april 1940, då Kirsten var 9 år, ockuperades Danlast. Fästmannen Knud har inte samma driv men Kirsten
mark av tyskarna och familjen som bodde på en strategiskt jobbar för två i växthusen för att det inte ska märkas.

Hallbor!
Ingela Albertsson
driver frisersalongen
STIL på
Prästgatan i
Östersund!

Under februari och mars månad
lämnar jag 20%

rabatt! så

välkommen in till mig/ Ingela
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Ungefär i mitten av boken, med kapitlet Bara en piga,
övergår Kirsten till att gestalta sitt liv. Hon kallar sig själv
Anna och brodern heter nu Kåre och miljön är Jämtland,
dit Kirsten flyttat och familjen sedan kommer efter. Det är
Hallen, Bydalen, Hovde, Höglekardalen, Hosjöbottnarna
och Ågårdarna som figurerar och vad Kirsten/Anna upplever under 50-talet som piga är riktigt skamlig läsning och
det är de jämtländska männen och hur de behandlade en
ung kvinna som ska skämmas. Kirsten klarar sig med livet
och stoltheten i behåll med hjälp av humor och sin förmåga att förvandla övergrepp till drastiska minnen.
Svart-vita foton ger tidsfärg och tillför kött och blod i
släktbanden.
Britt Jakobsson
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Utförsåkning och laviner
Nu är det högsäsong för utförsåkning i
Bydalen och
Åre.
Det är tyvärr
också lavinsäsong. Maria
Häggblom berättar att hon redan
har varit ute på
fem lavinlarm,
ett i Bydalen och
fyra i Åre.
- Det är ovanligt
många så här
tidigt på säsongen, berättar
Maria. Tack och
lov har ingen
begravts i lavinerna. Men någon lavin har
några åkt med en
bit men klarat
sig ur.
Är man duktig
att åka skidor är det förstås lockande att bege sig ut i opistade områden. Men det är en lek med döden. Man brukar
med all rätt kalla laviner för ”den vita döden”. Om man
dras med i snömassorna så har man dåliga odds att överleva. Tipset och en direkt uppmaning från Maria som har
varit på många lavinlarm genom åren är att hålla sig till
pistade områden.

Den första drar med sig mer snö och is på sin väg nerför
bergssidan och knäcker träd likt tändstickor.
Sent under säsongen med mycket snö och när det precis
börjat töa finns det risk för blötsnölavinen. Snön kan forsa
fram likt vatten, andra gånger kan den röra sig så långsamt
så att det ser ut som en rännil.
Den tredje kan utlösas av en skidåkares kroppsvikt.

FAKTA
SMHI väderredaktion, Alexandra Ohlsson
Lavinen kan ibland tyckas röra sig långsamt och graciöst,
som ett vitt vattenfall som porlar nerför bergssidan. Men
intrycket är förrädiskt. En lavin kan störta utför med en
Text och foto
Kent Livendahl
hastighet på mer än 160 km/h och kan dra upp träd och slå
armerad betong i spillror. Runt om i världen sker uppskattningsvis 1 miljon laviner om året. Man kan säga att där det
finns berg och snö, där finns risk för laviner!
För vår egen säkerhet vill vi försöka kontrollera den här
vita döden, både för de som bor och arbetar i utsatta områden men även de som åker dit på fritiden för att åka skidor.
Därför försöker man utlösa laviner under kontrollerade
förhållanden. På det sättet kan man välja var och när de
ska utlösas, samtidigt som inte allt för stora snömängder
får chans att byggas upp som kan skapa riktigt stora laviner.
Många saker måste vägas in; snömängd, terräng och väder.
Det finns tre huvudgrupper; snödammlavin, blötsnölavin
och snöflakslavin.

TACK ALLA SOM KOM TILL
INVIGNINGEN AV VÅRT
CAFÉ I GÄRDSTA!
www.gärdstagården.se

Thomas &

Nina
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Britt är även skribent i
Länstidningen Östersund

Även en ihålig nöt vill bli knäckt
Barbro Lindgren är så rolig. Förr skrev hon barnböcker
men nu har hon slutat med det. Hennes senaste verk är
”Även en ihålig nöt vill bli knäckt”, en slags dagbok skriven månadsvis. Den börjar med Februari och slutar med
November och är filosofiska funderingar på ett vardagligt
och begripligt plan. Hennes inspiration är filosoferna som
hon hittills inte haft tid med men nu läser liksom även författare som Kafka och skalden Baudelaire, han som skrev
mycket om själen och är mest berömd för Ondskans blommor, Fleur du mal på hans modersmål.

Någon gruppmänniska är inte Barbro Lindgren, som genom livet vägrat Blåvingarna, Ansgarflickorna, Pingstkyrkan och rubbet.

Vi som tittar på Veckans Brott har följt Leif GW Perssons
experiment att lägga en död gris i naturen, nödtorftigt
gömd under jord och ris, ungefär som ett lik. Barbro Lindgren har nöjt sig med att lägga ett korvskinn med en sten
ovanpå och varje gång hon passerar stället noterar hon vad
som hänt som den värsta forskare.

Till sin egen död har hon en osentimental inställning. Det
är väl ingenting att vara orolig för, säger hon. Vem ängslas för tiden före födelsen? Swedenborgs prat om andevärlden ger hon inte mycket för, fast hon gillar honom
ändå.

Sartre har Barbro alltid haft svårt för och betraktat honom
som en mallgroda. Nu läser hon och finner att de trots allt
har mycket gemensamt. Sartre tycker inte om att tala i telefon eller skriva brev, samma med Barbro, säger hon.

De som känner till något om Barbro Lindgren vet att hennes lillebror Kjellegubben dog ung, en sorg som påverkade hela hennes liv och finns kvar.

Avslutningsvis konstaterar Barbro att hon nu förstår
mindre än någonsin. Allt är fullständigt obegripligt. Liksom jag är hon en stor kund på biblioteket men den här
boken måste jag köpa.
Britt Jakobsson

Filosoferna talar med varandra i hennes text som är ett
sökande och en strävan att finna svar på stora frågor. ”Vad
kan en människa göra för att skapa ett bättre samhälle?”
frågar hon och går till Krishnamurti som hon känner stor
samhörighet med.

Musik för ensamma i jul
Åre hemtjänst erbjöd under julen en musikoch samtalsstund för de äldre och ensamma
i kommunen.
Tack vare det pågående projektet ”Skapande
hälsa” fick några som ville besök av Jörgen
Vikström eller Erik Wennergren. Projektledaren Clara Kempff och hemtjänstchefen gladdes
åt att kunna erbjuda detta till de äldre och ensamma i julhelgen.
321an har redan tidigare beskrivit projektet
”Skapande hälsa”.
Text och foto
Kent Livendahl
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Orrgården Oviken country och rockabilly
Johnny Kontant & The Tennfield Two
Den 2a februari klockan 21-01 Entré 150 kronor
18 år gäller! För info: 070 - 344 7175

Terapi varje Mån - Ons kl. 11.00
Sittgympa varje torsdag kl. 10.00

KRUSKALAS
på Månsåsens bygdegård söndag 10 februari kl. 12-15
Många kakor blir det!
Välkomna hälsar Månsåsens bygdegårdsförening
Månsåsens Bygdegård.
Vi vill ordna kurser i framför allt följande ämnen: Luffarslöjd, kalligrafi, engelska och spanska.
Är du intresserad av dessa ämnen eller har förslag på
andra ämnen, hör av dig till oss.
Vidare behöver vi nya krafter som vill jobba i "lagen" på
bygdegården med olika arrangemang mm.
Hör av dig till:
Doris, dagtid 211 29
mail: leif@snickargladjen.com
Hallens kyrkskola ska ha loppis den 16 februari
och vi ska sälja fika och gamla saker som vi inte behöver. Kan ni vara så snäll att komma då för vi måste få
mycket, mycket pengar för pengarna går till en klassresa
till Boda Borg.
4 feb - Oviksmålet i Sockenstugan, Oviken kl 18.30
Dialektgruppen kommer under vintern bland annat att
arbeta med inventering av gårds- och platsnamn samt
förbereda en utställning
Servering Varmt välkomna!
Myssjö-Ovikens Hembygdsförening
http://www.hembygd.se/myssjo-oviken/

Februari månads program:
6 Ons 13.30
”Gåbban” sjunger och spelar
12 Tis 13.30
Vi bjuder på Semlor
och musik
22 Fre 13.00
Bingo
25 Mån 11.00
Andakt Fjällvinden
27 Ons 13.00
Daglediga
Församlingshemmet
28 Tor 11.00
11-kaffe med Poesi
12 feb - Fettisdag i Sockenstugan, Oviken kl 19
Bullar och knäck.
Film och bilder från Myssjö och Oviken.
Varmt välkomna!
Myssjö-Ovikens Hembygdsförening
http://www.hembygd.se/myssjo-oviken/
24 feb - Undun ”mat klockan tolv” i Sockenstugan,
Oviken kl 12
Gamla maträtter från Oviken serveras.
Förra vårens mitt-på-dagen-måltid i gammaldags stil var
mycket populär, så måltiden kommer i repris! Vad det
blir för rätter i år avslöjas inte nu.
Men säkert kommer de att väcka många minnen!
Varmt välkomna!
Myssjö-Ovikens Hembygdsförening
http://www.hembygd.se/myssjo-oviken/

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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En av årets höjdpunkter
Kan det vara julkonserten i Hallens kyrka?
Ja, det inte bara ”kan vara”, det är det
också. Ganska många tycker så och sluter
upp i kyrkan.
Även i år var konsertens innehåll omväxlande.
Julsånger blandades med andra låtar som Janne
och Olle Hemmingson framförde. Dessutom
blandades allt i musiksjok. Hallenkören,
Manskören, Janne och Olle Hemmingsson och
solister ur körerna avlöste varandra.
Körerna, både manskören och den blandade,
som under senare tid fått många nya medlemmar låter allt bättre. De sjunger bra och sprider
glädje omkring sig. Och som grädde på moset
fick vi alltså höra bröderna Hemmingsson. Som
vanligt spelade de fram en och annan tår av glädje bland åhörarna.
För första gången, mig veterligen, fick vi alla en bensträckare under konserten. I mittgången i kyrkan bjöds det på glögg
och pepparkakor. Trevligt initiativ!
Stundtals, när kantor Jan-Erik Wahlén är alltför upptagen med piano- eller orgelspel, greppar Åse Bixo dirigentpinnen
och leder kören med ackuratess. Åse inledde också konserten med en sång i folkviseton, från läktaren med en klar och
mäktig röst.
Text och foto
Kent Livendahl

Julens älskade sånger
Tre förnämliga artister turnerade veckan före jul i länet med julsånger.
Anna Brandt, Jan ”Janken” Löfgren och
Astrid Åslin har glatt många med detta
halvtimmesprogram. Människor på äldreboenden har varit målgruppen. På onsdagen den 19 dec besökte de Bjurgården i
Hallen och på torsdagen avslutades turnén
i Östersund på Storsjöteaterns foajé som
var fullsmockad! Undertecknad besökte
både Bjurgården och Storsjöteatern. Båda
konserterna var bra men lite bättre på
Bjurgården då man kom artisterna närmare.
Hoppas vi ses snart igen!
Text och foto
Kent Livendahl

www.321an.se
22

321an Nr 1 januari 2013

God fortsättning - tillsammans!

Välkommen på gudstjänst!

Vi lever! Jorden gick inte under 21 december. Vi fick fira jul ännu en gång. Hoppas
att helgerna gett både vila och samvaro, chans till god mat och chans att röra på
kroppen.

Söndag 27 januari
11.00 Gudstjänst, Mattmars kyrka.
Ulf Persson

Men utmaningen för mänskligheten, när vi nu lever fortfarande, står kvar: att försöka
leva så att vi inte urholkar jordens resurser. Samma utmaning har vi i kyrkan, att försöka använda de resurser vi har så uppbyggligt det går, utan att gröpa ur deras långsiktiga bärkraft. Det handlar både om ekonomi men också om våra traditioner och
gudstjänstordningar.

Onsdag 30 januari
13.00 Dagledigträff, Hallens förs.h.
Gäst: Gabrielle Jacobsson

Som kristen kyrka lever vi i evangeliets ljus, av Guds nåd, och har alltid Jesus liv,
död och uppståndelse som livsmönster. Det ger hopp och kraft mitt i förändring och
rörelse.
Förändringarna vi arbetar med just nu är på två plan.
Vi är försöksförsamling för den nya kyrkohandboken, och provar därmed från 1
advent i dec 2012 den nya ordningen för gudstjänster, dop, vigsel och begravning.
Där behöver vi hela tiden era reaktioner och tankar för att kunna göra ett bra arbete.
Vad känns bra i gudstjänsten och är det något som gör det svårtillgängligt?
Dessutom pågår i församlingen ett arbete att söka bra vägar framåt för vår verksamhet trots förändrade ekonomiska förutsättningar. Från 2010 till 2012 minskade
intäkterna med 1 miljon kr, dels pga av minskande befolkning och dels pga den ekonomiska krisen, och det märks naturligtvis.
Kyrkan är gemenskap, men hur märks det? För dem av oss som deltar i gudstjänster,
dagledigträffar, körer och barngrupper kanske det känns naturligt, men kyrkan är ju
alla vi som tillhör den. När Hallen, Marby, Mattmar och Mörsil 1 januari 2006 gick
samman i Västra Storsjöbygdens församling, så bestämdes att det måste fortsätta
finnas möjlighet att i varje socken (=det som tidigare var en egen församling) ha ett
forum, en mötesplats, där man kan få ge synpunkter och information om det som
händer i församlingen och kyrkan.
Sockenrådsmötena är just det, en mötesplats, där alla, oavsett hur man annars tar del
av kyrkans verksamhet, kan vara med, få information, ställa frågor och dela erfarenheter och synpunkter. Denna vinter genomförs sockenråd i alla fyra socknar och där
kommer både förtroendevalda och personal att finnas med, se ruta här intill.
Ta med dig någon och kom, dela tankar och frågor och gör kyrkans gemenskap
synligare!
Hälsningar
Kerstin Strömberg, kyrkoherde

Söndag 3 februari
11.00 Mässa, Hallens förs.h.
Ulf Persson
12.30 Sockenråd, Hallens förs.h.
Tisdag 5 februari
10.45 Musikandakt, Thomégården.
Söndag 10 februari
11.00 Mässa, Marby sockenstuga.
Ulf Persson
18.00 Gudstjänst, Mattmars k:a.
Ulf Persson
Tisdag 12 februari
12.00 Träffpunkten, St:a
Annagården. Semlor, musik och
föredrag.
Söndag 17 februari
11.00 Gudstjänst, Mörsils lillkyrka.
Kerstin Strömberg
18.00 Mässa, Hallens förs.h.
Kerstin Strömberg
Tisdag 19 februari
10.45 Musikandakt, Thomégården.
Onsdag 20 februari
18.30 Sockenråd, Mörsils förs.h.

Välkommen med i samtalet om församlingen
vid något av sockenråden som är till för alla:


Sön 3 feb i Hallens församlingshem, direkt efter gtj
som är kl 11.00.



Ons 20 feb kl 18.30 i Mörsils församlingshem.



Sön 24 feb på St Annagården, efter gtj som är kl
11.00 i Mattmars kyrka.



Tors 7 mars kl 18.30 i Marby sockenstuga

Söndag 24 februari
11.00 Mässa, Mattmars k:a.
Ulf Persson
12.30 Sockenråd, St:a Annagården.

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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