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Senaste nytt/debatt
Våra ungdomar i Hallenbygden…
...ska vi vara stolta över och rädda om. HBIS har allt sedan –96, genom
HallenPosten och nu 321an, följt barnen redan från de tidigaste åldrarna. På
senare tid delas en liten minnesgåva (snurran) ut till nyfödda och inflyttade
barn i bygden. I klass fem är barnen med och skriver och fotar i 321an. Som
avgångsklassare och konfirmander kommer de att synas i skriften Hallen/
Marby som sedan mer än sextio år i krönikeform delges en intresserad läsekrets. Sedan 2004 ges den ut av HBIS (Hallenbygden i Samverkan).
Det finns många fina ungdomar och man vill lyfta alla och framhålla alla.
Framsidan av detta nummer pryds av tre idrottsungdomar som också är fina
ambassadörer för vår bygd. Friidrottaren Clara Bogfors som nu studerar i
Falun, Victor Agestam från Kläppe som nu bor i Östersund och Olle OlssonBad som fortfarande bor i Hallen.
Trevlig läsning önskar Kenta & Anna
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Clara tog hem segern!
Clara Bogfors Hallens SK försvarade
sin titel som Norrlandsmästare på
60m!
I början på februari
sprang hon på tiden
7.92. Tiden är hon
inte nöjd med men
klarade ändå att försvara titeln som Norrlandsmästare i sin
åldersgrupp!
Clara berättar att hon
varit skadad en längre
period och menar att
när hon kan satsa för
fullt kommer tiden att
förbättras avsevärt.

Grattis Clara!
Text Kent Livendahl

Foto: Privat

200 kom till kruskalas!
Så många människor var
sugna att smaka på de 67! sorters kakor som Månsåsens
bygdegårdsförening inviterade
till.
Som extra lök på laxen underhöll
Stina Karlsson, Vigge och SvenOlof Andersson från Lillsve,
Åsarna.
Ja, det är alldeles riktigt, det är
den Stina Karlsson som tidigare i
många år har skött om Långbuan
i Oviken. Nu far Stina ibland ut
och underhåller med sång på
jamska och spel på durspel. Med
sig har hon dragspelaren SvenOlof Andersson. Tillsammans är
de ett välkommet programinslag
både på kruskalas och olika
äldreboenden.
Visst sjönk kakhögarna men de tog långt ifrån slut! Behöver det sägas att allt bak har åstadkommits ideellt? Evenemanget ger därigenom ett skapligt netto till Månsåsens Bygdegårdsförening. Allt är förstås ett lagarbete men jag kan
inte låta bli att nämna Bibbi Björk som central gestalt i sammanhanget.
Text och foto
Kent Livendahl
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Olle och Victors äventyr i Österrike
Junior-VM i skidskytte i österrikiska Obertilliach den
23/1-2/2 2013 hade två deltagare från Hallen i Jämtland.
Olle OlssonBad och Victor Agestam heter grabbarna
som ni har läst om förut här på 321an. Victor tävlar i
klassen juniorer och Olle i yngre juniorer.
Med på resan till Österrike följde grabbarnas föräldrar.
Victors mor Anette axlade det tunga men ärofyllda uppdraget att hålla 321ans läsare informerade hur det gick.
Här är lite av det som kom till redaktionens kännedom
under tävlingarna.
Anette skrev:
Hej Kenta!
Här kommer lite uppdatering från Österrike...
Som du säkert vet blev Olle förkyld och fick avstå från
gårdagens sprint och således även morgondagens jaktstart.
Allt ser dock ut som om han kan köra på tisdag igen.
Idag var det dags för Victor, han fallerade i skyttet, hade
en tuff första skjutning och fick där 3 bom, totalt 4. Åkningen gick hyfsat, men jobbigt med den höga höjden
(1500möh). Han kom 55a och får då köra jaktstarten…
han har allt att vinna och inget att förlora.
Han skriver själv på sin blogg - www.victoragestam.com
Victor skrev:
Vissa dagar vill det bara inte, idag var en sån dag. Åkte helt okej första varvet och hade en bra känsla inför det liggande
skyttet.
Sen brakar skyttet igång och jag bommar andra skottet, då tar jag om, och bommar ännu mer. Till slut stannar det på tre
bom och en serie på 55sek - 25sek efter dom bästa. Det blir en mardrömsstart helt enkelt. Sedan börjar låren nypa i de
branta backarna och jag tappar lite i åkning. Sedan blir det stå och jag skjuter en etta på en helt okej tid. Slutar på en
55e plats idag. 4 minuter efter totalt, 40 sek tappade bara på skyttetid och sedan några minuter inne i rundan.
I dag den 27/1 är det nya tag och jaktstart! Skyttet vet jag att jag kan bättre och som tur är så slipper jag den värsta
backen, vilket är perfekt för mig! Det kan bara bli bättre:)
Hälsningar
Victor http://www.victoragestam.com/
Anette skrev:
Här kommer en rapport från utrikes sportreportern!
Idag (29/1) var det JVM debut i tävlingsspåret för Olle, som ju har varit krasslig. Det började bra med 1 bom efter 2
skjutningar. När det var dags för 4e skyttet fick även han känna på vad bendarr innebär... och han drog dessvärre på sig
3 extra straffminuter ( i distans är 1 bom lika med 1 extra minut i åktid) han slutade på 61a plats av 105 startande.
Han ser nu fram emot torsdagens stafett! Idag (30/1) ska vi heja på Victor som troligen gör sin sista start i internationell
juniortävling (troligen ingen stafett pga. sjukdom i laget)
Victor Agestam lyckades inte så bra i den sista tävlingen heller där han kom på plats 56. Detta är Victors andra VM och
tyvärr blev detta sämre än det förra som gick i Finland där han kom så högt upp som på plats 17! Under dessa tävlingar
har han känt sig trött och stum. Förmodligen har han inte prickat in formen rätt och är uppenbarligen en sådan som är
extra känslig för att tävla på hög höjd! Men det kommer bättre tider!
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Olle OlssonBad, som gör sitt första JVM, har ju inte riktigt fått chansen att visa vad han går för, men han kör andra
sträckan på stafetten för de yngre juniorerna i morgon- då ska vi alla heja som bara den!
Här kommer en sista rapport från Österrike!
Idag fick iallafall fall Olle känna sig nöjd, hans insats idag ska han känna sig riktigt nöjd med. Han lyckades träffa alla
skott i det liggande skyttet och fick ta till ett extraskott på det stående, själva åkningen kändes nog också helt OK tyckte
han!
Tyvärr var det så att en annan kille i laget hade en mer misslyckad dag på vallen och fick 3 straffrundor( de yngre killarna är 3 st i stafettlaget) så de hamnade till sist på en 12e plats.
Nu är tävlingarna avslutade för vår del då det inte blir någon stafett för de äldre, så i morgon väntar en lång dag i skidspåret för oss andra.
Kan även passa på att vara lite resereporter, kan varmt rekommendera den här delen av alperna- ska vara Europas
största spårsystem för längd med 350 mil preparerade spår. Dessutom i ett fantastiskt skick!
Solen har skinit på oss alla dagar, kan varmt rekommenderas!
Hälsningar Anette
Slutord: Hallpojkarna har skaffat sig erfarenheter hur det är att möta tävlande från hela världen och hur det är att tävla
på hög höjd. Erfarenheterna kommer förmodligen att sporra dem att fortsätta på sina inslagna karriärer i skidskytte.
Att kvalificera sig till ett VM är i sig en fantastisk prestation: Grattis Victor och Olle!
Kent Livendahl, Anette och Victor Agestam

www.321an.se
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Medaljregn till Hallen
Helgen 8-10 Februari gick några av SM-distanserna
för både junior och senior av stapeln i Dala-Järna. Biathlon Östersund och Tullus SG var på plats med två
starka lag i vilka två grabbar från Hallen ingår.
Hallengrabbarna Olle OlssonBad och Victor Agestam
kammade tillsammans hem två guld, två silver och ett
brons!
I stafetten tog Biathlon Östersund (Viktors klubb) guldet,
silver till Bore Biathlon och bronset gick till Tullus SG
(Olles klubb).

På distans 17-19 knep Olle silvret med fyra bom!
På masstarten H20-21 revanscherade sig Victor ordentligt
genom att vinna guld med fyra bom! Victor kom in till
sista skyttet som trea. De två som var före honom stod och
sköt men bommade två respektive tre skott. Han uppfattade dettta och lyckades hålla nerverna i schack, sköt fullt
och vann tävlingen med 26 sekunder!
Anette Agestam
Bilderna här är tagna av Leif Söderberg

På distans H20-21 kom Victor på sjunde plats…och vill
nog helst glömma det. Dåligt skytte, sex bom är för mycket på distans!
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Arbetstillfällen i Häljesund
Sundahus i Häljesund
ger 5-6 personer jobb.
Betydelsefullt i dessa
dåliga tider! Tidigare
hette firman Häljesund
Trä o Konsult men nu
har man specialiserat
sig på att bygga just
sunda hus och att isolera miljövänligt. Därför har man bytt namn
till SUNDAHUS I
HÄLJESUND.
Sommaren 2012 utvecklade byggfirman
sin verksamhet genom
att byta material vid
isolering av väggar och
tak. Cellulosa är ett
gammalt (ca 20 år) isoleringsmaterial men har
hittills inte kunnat användas effektivt förrän nu då sprutorna man använder har utvecklats och blivit riktigt effektiva.
Man tog bort plasten i sin konstruktion. Plasten som så många gånger skapat mögelproblem. Istället används nu ångbromsduk tillsammans med cellulosaisolering. I konstruktionen används även, i stället för traditionella reglar, en
stomme av masonitbalk.
Sundahus garanterar på det sättet att köparen får ett hus med många fördelar, bra isoleringsprestanda som ger bättre
skydd mot fukt och kondens och spar energi. Dessutom spar detta byggsystem på miljön med bl.a. mycket återvunnet
material.
Ett familjeföretag
Firman har sitt säte i Häljesund och företaget startades av bröderna Jan-Erik och Kurt-Åke Emanuelsson 1989. Redan
1992 byggdes en husfabrik där man tillverkar väggblock. Samma år började även Jan-Eriks son Fredrik jobba i företaget.
Man åtar sig nu många typer av uppdrag: Nybyggnad, renovering, tillbyggnad och tilläggsisolering av vindar. En del
uppdrag får man genom sitt samarbete med Gunnar Fröbergs företag Arvesund Living AB. Gunnar bodde en period i
Arvesund men är nu i Stockholm där han driver ARVESUND som är ett husföretag som i samarbete med etablerade
arkitekter och husproducenter skapar hus för fritids- och permanentboende.
Fredrik berättar om det samarbetet: Vi lämnar en offert på Gunnars förfrågan, vi träffas tillsammans med kunden som
berättar om sina önskemål om huset. När alla parter är överens blir det kontraktskrivning. Sedan blir det en tidsresa på
ca sex månader innan den lyckliga kunden kan flytta in i huset.
Text och foto
Kent Livendahl
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Förskolan
Halvöbarna
Hej.
Nu har vi här på Halvöbarna precis avslutat ännu ett tema.
Denna gång handlade det om geo/närmiljö och jag. Vi började med att tillsammans med barnen rita en stor karta
över vägar och byar där vi bor, på kartan har vi satt bilder
på alla barns och fröknars hus.
Vi har
också
knäppt
kort på
alla
byggnader i
byarna
som
barnen
tycker
är viktiga att
ha med.
Nu vet alla barn var de olika vägarna går och hur nära och
långt de har till varandra och andra ställen .

bensinstationen så mamma och pappa inte behöver åka så
långt när de ska tanka” och jag vill bo nära vägen så jag
inte behöver skotta så mycket” var några av motiveringarna.

Barnen har också funderat på hur de ska kunna försörja sig
i vår by. ”Jag ska öppna loppis”, ”jag ska slakta mitt får
och sälja köttet och skinnet” var två förslag till försörjning.
Vi har också placerat ut de djur som finns i vår omgivning Barnen leker gärna i sin by och de får också olika uppdrag
på vår karta. När kartan var klar byggde vi en by tillsam- som de ska utföra i byn.
mans, vi samlade byggmaterial i skogen och samtalade om
vad som är bra eller mindre bra att bygga av och varför en
del saker man bygger av inte finns i naturen.
Vad finns i en by och vad behöver vi i en by för att överleva och behöver alla samma saker? Kan man bygga vad
som helst var som helst? Utifrån de frågorna byggde vi
tillsammans upp vår Husby, alla barn fick också bygga sitt
eget hus och välja en tomt som de ville ha. Alla barn valde
sin tomt med en egen motivering. ”jag vill bo bredvid kyrkan,
för det
är så
vackert
där”,
”jag
vill bo
nära

Samtidigt som vi jobbat med vår by har vi också jobbat
med ”Min bok”, i den boken får varje barn berätta och rita
om sig själv utifrån olika frågeställningar, en bok som bara
handlar om mig och vad jag känner, vill och tycker. Detta
tema är nu avslutat och ett nytt har startat, men byn lever
vidare och där händer det saker nästan varje dag.
Mvh Katarina med medarbetare
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Skolan

Hej!
Jag heter Vadim Zinovjev och jag kommer från
Lettland.
Jag är 12 år gammal och jag bor på Trägsta. Jag
kom till Sverige i juni förra året. Först bodde jag i
Södertälje med min mormor i en månad innan jag
kom här i Hallen.
Jag går i skolan, och jag gillar det här. Jag kan
ryska och lettiska.
Jag har en lillasyster, hennes namn är Anastasia.
Jag gillar fotboll, matematik och fiska.
Vadim Zinovjev

Den 12/12 så fick vi reda på att Maya Classon och
Albin Jämtinger skulle tävla i vi i femman och Josefin Westerberg var lagledare och alla var lyckliga
och glada.
Den 22/1 så åkte hela 5an och halva 4an med flera.
Albin och Maya fick möta Pilgrimstad skola. De
som tävlade för dem var Anton Persson och Sara
Tideman Jonsson och lagledaren Tim Ekstedt. Sen
så började tävlingen.
Först kom det fem snabbfrågor två till Pilgrimstad
och två till Hallen. Så kom det två A-B frågor två
till Pilgrimstad och en till Hallen.
Nu var det 5-10 minuter tills det började igen. Nu så
kom det hur många frågor som helst, frågor hit och
frågor dit i fem minuter
Pilgrimstad kom upp till 23 och Hallen hade 20.
Sen kom sista grenen som var 1-5 i svårighetsgrad.
Albin och Maya tänkte att om de tog fyra poäng och
om Pilgrimstad svarade fel så skulle Hallen vinna
med ett poäng. Pilgrimstad tog tre poäng och Hallen
fyra poäng.
Men tyvärr så fick Hallen fel och Pilgrimstad hade
rätt. 26 till Pilgrimstad och 20 till Hallen. Nästa år
har vi en till klass så vi får se.
Lukas Torgny Widholm.
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Ingen Näck i år
Ingen Näck-tävling i år! Om ingen yngre
person blir sugen att arrangera den årliga
tävlingen i Billstaån i Hackås, förstås.
Det blev hela 18 år men nu lägger Calle
Hernmarck av. Tävlingen har under dessa 18
år avgjorts med värdighet och enligt vissa
regler. Tävlingen har varit öppen bara för
män och det viktigaste har varit att på ett
trovärdigt sätt gestalta Näcken. Och då gäller
det att bekanta sig med Näcken och hur han
beskrivs enligt folktron. Tusentals besökare
har genom åren vallfärdat till Hackås i juli.
Tävlingen har rönt ett stort intresse runt hela
Sverige.
I ärlighetens namn har väl en och annan besökare anlänt för att beskåda naket men
många kom för att beundra de tävlandes
mod, dels med tanke på utstyrseln men också modet att gå ner i Billstaåns kalla vatten helt näck, endast skyld med
material som naturen kan erbjuda, och spela. De flesta har spelat fiol men en segrare spelade faktiskt saxofon.
2009 rapporterade 321an från tävlingen.

Text och foto
Kent Livendahl

Sista ”Ovikskannan”
Ovikskannan är en fältskyttetävling med
mångårig tradition som pågått i 30 år.
Den avslutades dock i samband med årets
tävling, med start och mål i Månsåsens föreningshus.
Tävlingen startades av Ovikens skytteförening, för 30 år sedan men efter sju år då deras skytteförening lades ner, och fem av deras skyttar gick över till Lillsjöns skytteförening, övertog vi ansvaret för tävlingen.
I början deltog många skyttar från olika delar av Sverige, och även några från Norge.
Tyvärr har deltagarantalet på senare tid
minskat, beroende på att det nästan inte är
några av de yngre som intresserar sig för
denna verksamhet, och att det även hela tiden blir färre aktiva när ålder och hälsa påverkar de som är äldre. På den sista tävlingen var det 38 deltagare, vilket endast utgjorde en tredjedel av antalet, mot de år när intresset var
på topp. Tävlingen har ett fint åtråvärt vandringspris, ett
rejält tennstop, där varje års segrare fått sitt namn ingraverat.

Foto Lennart Dannelind

och snöslungning, vilket har varit ett fantastiskt stöd vid
iordningställande av tävlingarna. Ett stort och hjärtligt tack
från oss i föreningen. Även de damer som under de
gångna åren skött mat och kaffeserveringen på våra tävlingar, vill vi skicka ett varmt tack till, liksom de som allVi har under alla dessa år haft den mycket stora förmånen, tid ställt upp som funktionärer!
att de markägare, som varit berörda av tävlingen, hela tiden stöttat oss helhjärtat med upplåtande av marker och
Lillsjöns Skytteförening Styrelsen genom
alltid ställt upp med traktorer för hjälp med vallskottning
Roland Johansson
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Nyanställd hos Hallens El & Bygg!
Linda Adamsson är den som
är senast anställd hos Kalle
Engblom på Hallens El &
Bygg.
Hos Kalle har Linda jobbat sedan mitten av november 2012
och trivs utmärkt med jobbet.
Linda berättar:
I det här jobbet måste man
kunna lite om mycket… spik,
skruv, bult och mutter, virke,
trädgårdsmaskiner och färger
med mera, berättar Linda. Men
att arbeta med färger är nog
min favorit i alla fall. Ska inom
en snar framtid få gå en kurs
om färger. Den ser jag verkligen fram emot.
Nu håller jag på och gör om i butiken. Chefen och mina arbetskamrater gillade det förslag om förändring som jag
presenterade. Roligt att få förtroendet!
Lindas dialekt avslöjar att hon är född i Småland men har mestadels bott i Skåne/Kristianstad. Närmast ryckte hon upp
bopålarna från Bomsund/Stugun och flyttade till Stålhanes gård i Offne/Kluk. Det blev aktuellt när hennes sambo Fredrik Stålhane ärvde gården efter Rune och Birgit Stålhane.
Mycket av fritiden kommer att gå åt till att sköta om gården menar Linda men tidigare var fallskärmshoppning ett stort
intresse. När Linda blev med barn lade hon hoppningen åt sidan. För övrigt var det under fallskärmskursen hon träffade
Fredrik som då var pilot där.
Tre barn finns med i bilden; Två flickor och en pojke.
Välkommen till Hallens El & Bygg hälsar Linda!

Text och foto
Kent Livendahl

Nu börjar den fina vårvintern!! Foto Anna Persson
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Extra 50-skyltar i Hallen
Någon har i skydd av mörkret målat extra
påminnelser om högsta tillåtna hastighet i
byn Hallen.
I vägkanten på snön har det skrivits med sprayfärg påminnelser om hastigheten, och att barn
är mjuka.

Text och foto
Kent Livendahl
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Byggmästar´n
Ett företag med några år på nacken.
Dan Björk från Kläppe driver Byggmästar´n
i Jämtland AB. Han startade som enskild
firma 1985 och 2003 gjordes det om till aktiebolag. Som mest var det 17 anställda, idag
har de sex anställda som alla har bra utbildning och yrkesbevis.
Dan har olika certifieringar som krävs för att
få arbeta inom byggbranschen. Numera kan
han även titulera sig som certifierad trähusbyggare.
Dan tar på sig allt inom bygg. Markarbeten,
nybyggnationer, renoveringar och tillbyggnationer. Allt från löpande arbeten till totalentreprenader. De har en 16-tons grävmaskin och tar på sig allt som går att göra med
den. T.ex. dikning, vägar och grävning runt
grunder. Föraren, Rickard Björk, är en naturbegåvning på att manövrera grävaren! ( Det
kan undertecknad intyga)
På bilden ser vi ett Eksjöhus som monteras
ihop. Från det att huset kommer och det börjar monteras ihop tar det ca 20 veckor innan
kunden får nyckeln i handen och kan flytta
in.
Byggmästar´n har alla monteringsarbeten åt
Eksjöhus i mellersta Norrland och i juni ska
de även upp till Kiruna för att montera ett
hus.
Från 1985 till nu så uppskattar Dan
att de byggt 350 monteringshus, 1520 lösvirkeshus. Men även några
ladugårdar och andra ekonomibyggnader. Dan har samarbetat med Eksjöhus i 25 år!
50 % av tiden går åt till husmonteringar och allt som är runt det. Den
andra tiden utför de renoveringar,
utbyggnader och allt annat som kan
tänkas inom byggbranschen.

Text och foto:
Anna Persson
Foto: Privat
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Kär bulle har många namn
En semla, även
kallad fastlagsbulle, fettisdagsbulle eller, i versionen med varm
mjölk, även hetvägg, är en slags
bulle eller bakelse
av ljust vetebröd
med söt fyllning
med mandelmassa och
grädde.
Bullen förekommer i olika former
i Skandinavien
samt Finland och
Baltikum, och är
associerad med
fastlagen innan
påskfastan; särskilt
fettisdagen men
också blåmåndagen, då den äts
enligt traditionen.
Ordet semla var från början endast beteckningen på själva den ljusa vetebullen, utan fyllning (jfr tyskans Semmel). En
semla är på finlandssvenska vad som i Sverige kallas småfranska, fralla eller rundstycke. I Skåne och i andra delar av
södra Sverige samt i Svenskfinland heter bakelsen fastlagsbulle. I Norge och Danmark kallas den för fastelavnsbolle
och innehåller vanligen sylt i stället för mandelmassa och ibland även vaniljkräm. Även i Estland är semlan populär
och heter vastlakukkel.
Semlan på bilden är gjord på Karl Ors, som bakade ca 300st på fettisdagen.
Text och foto
Kent Livendahl

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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Hundar, skidor o solsken
Jämtåkarna är en samling draghundsentusiaster i Hallen med omnejd.
Den 3/2 arrangerade klubben en träningstävling.
26 deltagare varav 24 valde milsträckan och två
femkilometerssträckan.
Ledare för Jämtåkarna är Anna Fors Ward och
Katarina Lennartsson. Jämtåkarna tillhör i sin
tur Östersunds draghundsklubb. Träningstävlingen i Hallen var en av fyra i år som ingår i
IFÖD CUP (IF Östersunds Draghundsklubb).
I år har man anmält sig till Vindelälvsdraget
som är en stafett som går längs Vindelälven.
Man åker skidor efter hund och den sammanlagda sträckan på fyra dagar är 38 mil! Ett riktigt äventyr för både hundar och hundförare. Vindelälvsdraget är ett motionslopp vilket innebär att man kan använda
alla hundraser och behöver ingen tävlingslicens. Dessutom kan man antingen åka med lina eller släde.
I tävlingar som kräver särskild licens åker man antingen i lin-klass eller släd-klass. Man kan även tävla i en kombinerad
klass med en del lina och en del släde.
Som en liten förberedelse inför detta arrangerades en träningstävling då man bjöd in intresserade att deltaga. I år hade
man 26 ekipage anmälda, några fler än för två år sedan då en liknande tävling arrangerades. Undan gick det i det
underbara solskenet och det perfekta föret med ca fem minusgrader i snön.
Text och foto
Det snabbaste ekipaget avverkade milen på ca 20 minuter.
Kent Livendahl

Vindelälvsdraget 2012
Vi är ett gäng som gillar hundar och skidåkning
som bestämde oss för att testa Vindelälvsdraget
förra året.
Det är ett draghundslopp som går mellan Ammarnäs
och Vännäs By (38 km). Det pågår under fyra dagar
och är en stafett likadant som St Olavsloppet fast med
skidor och hund.
Laget bestod förra året av nio ungdomar och två lite
äldre ungdomar. Varav sex var från Hallens SK. Vi
slutade som nummer 25 av 36 lag.
Vi hade skitkul under fyra hektiska dagar. Att hitta till
sträckor, få ut skidor, stavar, rätt selar och linor till
alla hundar i tid till växlingarna gick förvånansvärt
bra. Vi har ju under ett antal år varit med i St
Olavsloppet där vi (läs jag) har glömt att plocka upp
löpare eller missat växlingstider, så jag var förvånad
över att allt flöt så bra!
2013
I år ställer vi upp igen! Loppet går alltid v.11, torsdag till söndag. I år har vi mer rutin och räknar med att ha minst lika
roligt, svettigt och tjorvigt med all utrustning som hör till 
Vi kallar oss Jämtåkarna, så håll utkik efter oss i resultatlistorna och följ oss gärna på nätet:
http://www.vindelalven.se/vdrag/swe/default.cfm
Lagledarn´ Anna Fors Ward
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Jannez på Hallgården
Fler än 200 släppte loss i två moderna
och en gammal på fredagskvällen den
18 januari.
Visst har det vid andra danstillfällen varit trängre på Hallgårdens dansgolv än
den 17/1, men det är bara bra med lite
svängrum på dansgolvet. Särskilt när det
spelas upp till en hambo.

Dansorkestern Jannez är alltid ett säkert kort
för arrangören. Åtminstone var Aina Nilsson,
HSK, nöjd med tillströmningen av folk även
om det var aningen fler människor för ett år
sedan med Jannez på scenen.
Text och foto
Kent Livendahl

Hej och hopp! Nu är jag här igen…
Rätt svar i januari var:
Fat
Ras
Kall
Vinnare:
Elisabeth Öwre, Frösön
Dagny Nilsson, Kläppe
Sigbritt Olofsson, Gärdsta
(Vinsten kommer på posten)

Här är nästa kluring:

Ordlek
Använd bokstäverna i

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

4 mars

KAFFESUMP
och gör andra ord
T.ex. puma

Trisslotter till tre som har svarat rätt!
17
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Smeden i Bleka
Roland har tänt ljusen
på alla borden i caféet
Smedjan i Bleka, inte
bara det som är dukat
för oss.
Vi kommer från en februaridag i många nyanser av grått, snön faller
tätt och vi undrar, vilken
tid har vi hamnat i nu?
Radion, kassaapparaten,
chiffonjén, trasmattorna
och en manuell ringklocka över bardisken
antyder 30- eller 40-tal.
Är det Svend Asmussen
som spelar undrar Kent
för att orientera sig i
tiden. Nej, just nu Charlie Parker.
Tavlor av kända konstnärer hänger tätt, ändå
på ett hemlikt vis, det är
inte en konstutställning
vi befinner oss i. Ett
spröjsat fönster ger oss
utsikt mot nästa rum, en
fullt utrustad verkstad/
smedja, där Roland smider egna verk, renoverar
andras men också undervisar och tar emot
grupper som vill pröva
smide.
En pedagogisk tanke är
att alla ska lyckas och få
en egenhändigt tillverkad pryl med sig hem.
Järnet är hårt och motspänstigt men uppvärmt
blir det mjukt och formbart. En uråldrig kunskap. Hantverk är inte svårt, det gäller att testa och sen
träna. Kurser designas efter önskan. Mat och underhållning
kan ordnas. Roland vänder sig till alla kategorier och åldrar men en extra välkommen målgrupp är gymnasieskolan.
Ungdomarna behöver lämna det dammiga klassrummet
och jobba med något konkret, menar Roland.

känns som en trygg livförsäkring och fler och fler blir
medvetna om modernitetens skörhet.

Roland gick först lite planlöst in i industrin efter 9:an.
Hans pappa var smed men också industriarbetare och vattenrallare. Han lärde inte upp sonen på något medvetet sätt
men Roland tittade och blev intresserad av smide som
Även i smedjan är konsten närvarande på ett naturligt men hantverk och konst. Det mest utmärkande för fadern var
ändå överraskande sätt. Skulpturer i marmor och sten av
manin att samla och absolut inte kasta någonting. Det kan
Måd Demår men också bildkonst, ibland med motiv som
ju vara bra att ha, var det som gällde.
anknyter. Spisar och kaminer från olika tidsepoker väntar Det fanns en hel del att ta hand om när pappan dog 1989
på sin förvandling. Att kunna värma sitt hus med ved
och det som Roland fann värdefullt och vackert fick vara
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kvar och samsas med
nyförvärv i caféets inredning och verkstaden.
Kvalitet och nostalgi
hand i hand, allt har sin
historia. Samlardillet
och tjurskalligheten är
arvet från pappa. Mamman, som lever och bor
i en närliggande villa,
var en av dessa fantastiska kvinnor som klarade ett hårt liv, samtidigt som hon var öppen
och nyfiken på livet.
Det stora huset som
renoverades först 1989,
saknade moderna bekvämligheter, vatten
och slask skulle bäras ut
och in, vedeldning
krävde arbete som var
mammans ansvar liksom barnaskaran, Roland och hans fem systrar.
Hennes gener har säkert hjälpt Roland att baxa ombyggnaden av lagård & stall till en modern men
ändå traditionell anläggning genom
byråkrati och regelverk. Hans berättelse om den resan är både
krånglig och sorglustig. Det är inte
svårt att förstå vilket hårt arbete
som krävts. En gång kom en varning från hjärtat, så nu vet Roland
att han inte är odödlig.
Under lång tid var smidet en bisyssla och Roland prövade många
olika vägar. I chefsbefattning på ett
fint kontor med rent skrivbord och
portfölj under armen kände han
ingen tillfredsställelse. Idéerna flödade. Att skapa ett litet privat
äldreboende var en plan som var nära att förverkligas. Beläget inom Campus i Östersund, en blandning av gamla
och unga, skulle ha passat bra. Roland plöjde forskarrapporter och förundrade sig över att så mycket energi satsades för att komma på det mest självklara. Till exempel att
dans och musik är
bra för gamla!

Ungdomarna
behöver lämna
det dammiga
klassrummet och
jobba med något
konkret.

Anderzon, galleristen i Östersund och Hackås, delar Roland intresset för konst. De är överens om att konsten ska
berika vardagslivet. Rolf arbetar med det mångtydiga projektet ”Konstgödning” som kittlar fantasin. Vad kan det
betyda tro?

Innan vi säger adjö tittar vi in i den gamla, timrade och
oisolerade smedjan som Roland flyttat från Tramsta. Den
Nu satsar han allt sitt byggdes 1869 men dess historia är mycket äldre. Roland
kunnande och sin
grävde nyfiket i jorden där smedjan stått och vaskade fram
energi på Smedjan i en glaspärla från 700-talet. Den pärlan gav han till sin fru.
Bleka, där några ledord är möten, upplevelser, kulturhistoria, utbildning och
Text Britt Jakobsson
skönhet i vardagen.
Foto Kent Livendahl
Med sin svåger Rolf
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Britt är även skribent i
Länstidningen Östersund

Jag vill ha svar!
Det vill väl alla som frågar något? Jag skrev till skolchefen i Bergs kommun och ställde en enkel och för hennes
uppdrag relevant fråga. Hon svarade inte. Jag skrev till en
chef inom omsorgen och frågade efter kommunens policy
för anlitande av timvikarier. Inget svar. Jag skrev till Carina Zetterström © och ställde en enkel fråga. Inget svar.
Hon är visserligen politiker och kanske gör som hon vill?
Då skrev jag till kommunchefen i Berg och frågade om
tjänstemän bör svara på brev. Han svarade JA. Heder åt
honom, men fortfarande hade jag inte fått svar på mina
frågor.
På densammes uppmaning i Veckans Brott frågade jag
Leif GW Persson varför rättsväsendet behandlar privatspanaren Sven Anér så illa och orättvist. De saboterar
hans post och avlyssnar hans telefon. Kanske menar de att
de har orsak, fast han aldrig blivit anklagad för något
brottsligt. När han anmäler till polisen i Uppsala där han
bor, antingen svarar de ingenting eller lägger omedelbart
ner. Först svarade inte heller Leif GW Persson. Då frågade jag: varför svarar du inte? Då svarade han, att han
läste allt som kom in och skulle återkomma om det blev
aktuellt eller något i den stilen. Det fick väl duga. Till de
andra som inte svarat vill jag säga, hellre att ni svarar ”det
ska du skita i!” om ni känner så än att ni inte svarar alls.
Britt Jakobsson

Kärlek och Stålull
Att växa upp med en
utvecklingsstörd mamma.
Av Lisbeth Pipping
Denna bok är en självbiografi som
handlar om Lisbeth, hennes två systrar, mamma och pappa. Tyvärr har
pappan alkoholproblem så han försvinner från familjen. Nu faller lotten
på äldsta flickan Lisbeth att ta hand
om familjen.

Om Norrtågs kaos
Meddelande till Thomas Hägg (s) styrelseordförande i
Norrtåg.
Eftersom jag hörde att du tycker verkligt synd om de resenärer som lidit av tågkaoset trots att ni har en väldigt bra
verksamhet, föreslår jag att du för att lägga lite plåster på
såren när de väntar på bussen i väntsalen som kanske är
öppen, lägger ut “Det stora tågrånet” av Mikael Nyberg.
Där finns mycket vederhäftiga förklaringar till dagens
situation och det är väl det minsta de kan begära att få.
Vilket bolag ska betala?
Boken finns nu också i pocket, så det blir inte så dyrt.
Men det är klart; vilket bolag ska betala? Jernhusen, Botniatåg, Norrtåg, Alstom, Mantena eller Transito… Var lite
storslagen och betala du utan upphandling!
Britt Jakobsson

mer hon aldrig. Fast socialförvaltningen var inkopplad, var det ingen
som förstod hur eländigt barnen hade
det. Detta inträffade på 70-talet.
Helt oförståeligt, att denna flicka efter mammans död kan gå vidare i
livet. Hon har familj och bor i en
svensk småstad.

Hon är föreläsare, har medverkat i tv
och radio och lever ett gott liv idag.
Ändå hade hon en barndom som var
I skolan blir hon mobbad och kallad värre än de flestas. Men alla såren
från barndomen bär hon säkert med
lösset. Jämt smutsig. Mamma kan
inte sköta en tvättmaskin. Lisbeth får sig.
tvätta kläder i badkaret.
En mycket gripande bok. Ibland när
De har jämt ont om pengar och barjag läst några sidor måste jag lägga
nen får inte mat ordentligt. Som tur
ifrån mig boken. Den griper verkligär finns grannar som ger dom mat.
en tag i en. Tack Lisbeth för att du
Som Lisbeth skriver är hennes rädd- delade med dig av dina upplevelser.
ning somrarna i Småland, dom glöm- Helt fantastiskt.
Ewy Dahl
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PRO Myssjö-Oviken Årsmöte
Lördag den 23 februari kl 15.00, Församlingshemmet,
Oviken. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Gertrud Nygren, friskvårdsansvarig i Distriktet medverkar. Lennart
Borgebo, Hackås underhåller. Lotterier. Ta gärna med
lotterivinst. Mat 100 kr
Anmälan till maten senast 19 februari till Birgitta 0643445403 eller Ingemo 070-594 46 98 Välkomna
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/
Sockenråd i Mattmar
Söndag den 24 feb på St Annagården efter gudstjänsten
kl 11.00 i Mattmars kyrka.
Årsmöte Månsåsens Snöskoterklubb
Välkommen till årsmöte 24/2 kl 19.00 på Gärdstagårdens Café (gamla skolan i Gärdsta).
Hallens Snöskoterklubb har årsmöte i Gillessalen på
Hallgården tisdag 26 februari kl 19.00
Kompiskören underhåller i Hallen
Onsdag den 27/2 blir det underhållning på Daglediga på
Församlingshemmet i Hallen.
Årsmöte Hembygdsföreningen OVIKEN
3 mars har Hembygdsföreningen årsmöte i Sockenstugan
kl 18. Hembygdsföreningen bjuder på smörgås.
Varmt välkomna!
Myssjö-Ovikens Hembygdsförening
http://www.hembygd.se/myssjo-oviken/

Terapi varje Mån - Ons kl. 11.00
Sittgympa varje torsdag kl. 10.00
Mars månads program:
5 Tis 13.30
Tidlöst sjunger och spelar
13 Ons 13.30
Vivana sjunger och spelar
14 Tor 11.00
11-kaffe med poesi
20 Ons 13.30
Skattängs underhåller
22 Fre 13.00
Bingo
25 Mån 11.00
Andakt Fjällvinden
27 Ons 13.00
Daglediga på
Församlingshemmet
”Syster Inga” berättar minnen
Oviksmålet sockenstugan OVIKEN
4 mars i Sockenstugan 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/
Sockenråd i Marby
Tors den 7 mars kl 18.30 i Marby sockenstuga
Efterlysning
Tunnbrödsbakning på Ifvarsgården
Hallens hembygdsförening söker intresserad ”bakster”
till sommaren 2013. Bakning, försäljning
tisdagar, onsdagar 6 veckor under juli-augusti.
Svar önskas senast 11 mars.
Maud:070-592 27 86 Elisabet:070-257 63 93

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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Ny vaktmästare i församlingen
Torbjörn Nilsson från Ytterocke tillträder sin heltidstjänst som vaktmästare i Västra Storsjöbygdens församling under
maj månad i år.
Från och med nu är det tre
heltidsanställda vaktmästare
som ska sköta fyra kyrkor
med fem kyrkogårdar, en
omorganisation som löper
efter en tänkt plan att församlingen ska bli mer kostnadseffektiv.
Kyrkoherde Kerstin Strömberg berättar att det var ingen lätt uppgift att välja ut en
bland 100 sökande. Många
sökte då kyrkan vill göra
sina tjänster offentliga genom att även lämna ut dem till Arbetsförmedlingen. Många sökande är därför inte allvarligt menade. Men ca tio stycken var intressanta och av dem kallades sex till intervju. Gruppen, bestående av representanter från både personal och
ledning, valde enhälligt Torbjörn.
Beslutet togs på kyrkorådsmötet den 22/1 på Hallens församlingshem.

Text och foto
Kent Livendahl

Den modige ärkebiskopen
Före detta ärkebiskopen K G Hammar var gäst i
TV-programmet Din sanning.
Det blev en hel del frågor om hans i mångas ögon
kontroversiella sätt att sköta ämbetet vilket gav honom namnet ”Den politiske ärkebiskopen”. Hammar
blev angripen av Bo Lundgren som ansåg att kyrkan
blivit vänstervriden. Hammar var och är helt emot
vår vapenexport och att han gav utrymme för Elisabeth Ohlson Wallins utställning Ecce Homo väckte
känslor i många läger. ”Kanske gick kyrkan lite åt
vänster under min tid” medgav han på sitt lågmälda
sätt. Vänstermegafon, fick han heta.
Å andra sidan har det aldrig talats om att kyrkan
alltid varit försvarare av det bestående, alltså högern, menade Hammar. Kyrkan som högermegafon,
det uttrycket har aldrig använts. K G Hammar använde den makt han fick i sitt ämbete för att påverka
samhället. Han visade sannerligen civilkurage. En
episod, där han själv underkände sin insats var vid det berömda Påskuppropet, då en namninsamling överlämnades till
dåvarande migrationsminister Barbro Holmberg. ”Hon var en så skicklig politiker…” så började han sin berättelse men
fortsatte att han djupt ångrade att han inte skrek rakt ut över hennes fräckhet att låtsas att manifestationen var ett stöd
för den rådande politiken. På sitt sätt visade han civilkurage genom att berätta om sin ånger över sin undfallenhet den
gången.
Britt Jakobsson
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Här kommer en kort tillbakablick på några delar ur ett år som
församlingspedagog.
Nu är det den tiden på året som verksamhetsberättelsen för förra året ska skrivas
ihop. Den första tanken som dyker upp i mitt huvud är alltid ”Hjälp, vad gjorde vi
egentligen förra året!” Hjärnsläppet är totalt, men när jag sedan tar fram förra årets
kalender och börjar nysta månad för månad så inser jag att vi faktiskt har gjort en hel
del under året.
Vi genomförde bland annat två Riddarskolor under våren, en i
Mörsil och en i Hallen. Under träffarna får ungdomarna träna
på olika teman och utföra kämparlekar. På den sista träffen har
vi en äventyrsbana och eftersom vädret i Hallen var underbart
vårvarmt så vi valde att lägga den utomhus vid Ifvarsgården.
Här är ett lag som har lyckats med uppgiften att göra en mumie.
Under våren var jag på en informationsträff om ”Religionsdialog i
skolan” som var väldigt intressant. Den
handlade om hur man kan arbeta med de tre stora religionerna judendom, kristendom och islam när man kan arbetar med
t.ex. julkrubban. Julberättelsen om Jesu födelse finns både i
Bibeln och i Koranen. Det låter kanske konstigt att vi i Svenska kyrkan skulle nämna
något om vad andra religioner handlar om, men jag tror att det är viktigt att förstå att
vi har en hel del gemensamt. Jag tror att vi faktiskt lär oss mycket om oss själva när
vi lär oss något om andra människor. Nu under våren 2013 ska vi i arbetslaget jobba
vidare med de tankarna och vi får se var det slutar.
I Stilla veckan, som är veckan innan påsken, genomförde vi påskvandringar för årskurs 7. Det är alltid
lika kul att möta klasserna i våra kyrkor. De fick
uppleva påskens olika händelser med förbundna
ögon. Vi tar bort synintrycken för att istället börja
använda andra sinnen, som hörsel, lukt, känsel osv.
Vi leder ungdomarna runt och berättar om, och upplever, de intensiva dygnen under påsken. Vi försöker
betona att det som gör att vi firar påsk är den viktiga
och avgörande händelsen att Jesus faktiskt uppstod och visade att Gud är större än vi
kan förstå.
Under hösten träffade vi årskurs 5 på allhelgonavandring då
vi pratade om vad allhelgonatiden står för och vad som
skiljer den från halloween, som inträffar nästan samtidigt.
Det är alltid lika kul att träffa ungdomarna och höra vad de
kan och försöka svara på alla deras finurliga frågor.
Vi har under året också blivit fokusförsamling med
internationellt perspektiv och det känns spännande att arbeta
med ett internationellt tänk i det vi gör. När det gäller konfirmandarbetet har vi pratat
en del om hur vi är och har det lokalt, i vår konfirmandgrupp och i andra grupper vi
finns med i, och även flyttat perspektivet till hur vi har det i världen och hur vi
påverkas och påverkar andra.
Till sist så kommer en blick framåt. Jag och en
kollega har blivit Bibeläventyrare. Under ett
bibeläventyr så lyfter man fram den röda tråden
i gamla respektive nya testamentets berättelser.
Vi har även en jättebibel med en massa små
böcker i och nu ska vi…. nä, mer om det en
annan gång!
Må vårvintersolen lysa på er alla!
Sylvia Eckerdal, församlingspedagog

Välkommen på gudstjänst!
Söndag 24 februari
11.00 Mässa, Mattmars k:a.
Ulf Persson
12.30 Sockenråd, St:a Annagården.
Måndag 25 februari
11.00 Andakt, Fjällvinden.
Tisdag 26 februari
12.30 Träffpunkten, Centrumhuset.
Karin Härjegård sjunger & berättar.
Onsdag 27 februari
13.00 Dagledigträff, Hallens förs.h.
Kompiskören underhåller.
Söndag 3 mars
11.00 Mässa, Hallens förs.h.
Kerstin Strömberg
Tisdag 5 mars
10.45 Musikandakt, Thomégården.
Torsdag 7 mars
18.30 Sockenråd,
Marby sockenstuga.
Söndag 10 mars
11.00 Gudstjänst,
Marby sockenstuga.
Kerstin Strömberg
18.00 Taizémässa, Mattmars k:a.
Kerstin Strömberg
Tisdag 12 mars
12.30 Träffpunkten, Centrumhuset.
Ann-Charlotte Hansson-Borgström
berättar.
Söndag 17 mars
11.00 Mässa, Mörsils förs.h.
Seniorkören. Våfflor.
Ulf Persson

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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321an Nr 2 februari 2013

hon erbjuder nu!

Vi välkomnar
Linda Adamsson!

LAMINATGOLV
Ek 3-Stav
2,13m²/paket

89kr/m²
för en

dast!

Sundahus isolerar miljövänligt!
Materialet vi isolerar med är cellulosa,
och det är till 95% återvunnet.
Cellulosa har lika lågt u-värde (värmeisoleringsförmåga,
ju lägre desto bättre) som mineralull.
Den stora fördelen med cellulosan är den låga konvektionen,
låga luftrörelser vilket är betydande för god isolering.
Cellulosa är ett material som tål fukt bättre än mineralull.
Tilläggsisolering av vind är en investering som
betalar sig på 5-8 år beroende på värmesystem.
Vi har tre utbildade installatörer på Sundahus
som isolerar tak, väggar och bjälklag.
www.haljesund.se
070-366 09 39
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Du får även nyttja rotavdraget, vilket gör entreprenaden
ca 25% billigare.

