
Tio nya valdes in i
Boteåparlamentet

Karl-Gustav Nordén rösta-
de på Rixdan. SIDAN 20

På Rixdan trivs bå-
de vuxna och barn

Catarina Edén har ett pass med
dagbarn i Björkå. SIDAN 26
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Gav idrottslä-
raren på nöten

Under ett antal år har Anna-Dea
Edman stått som arrangör för en
spelmansstämma i Ramsele. Nu
kommer den alltså att flyttas till
Gålsjö Bruk

FO
TO

: M
A

R
IA

 J
O

H
A

N
SS

O
N

Enligt vad Botebladet erfar så kommer det att, för
första gången någonsin, anordnas en spelmansstäm-
ma på Gålsjö Bruk. Tusentals besökare uppskattas
komma till evenemanget som går av stapeln i augusti. SIDAN 4

Filadelfia firade
80 år i Pingst

Festligt värre när Filadel-
fia firade 80 år. SIDAN 12
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Tomas Eklunds bisyssla ger ho-
nung till bygden SIDAN 10
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NÄSTA BOTEBLAD
måndagen den 5/9 2005

Notera detta datum
i Din planering!

PRESSTOPP

Rolf Ronestjärna, chefredaktör
Kontakta gärna oss i redaktionen:
Rolf Ronestjärna  0612-601 21
Erik Sundberg  0612-603 05
Maria Johansson  0620-321 82

Lars A. Gradin

V älkommen att ta del av ännu
  ett nummer av Botebladet!
 Det vore kul om tidningen

kunde ge Dig några timmars po-
sitiv läsning.
    Tack alla ni som på olika sätt
har lämnat bidrag till det här num-
ret. Speciellt roligt och tacksamt
är det att alltfler verkar vara be-
redda att skriva egna reportage.
Kul! Det borgar för fortsatt utgiv-
ning av tidningen. Hittills har det
inte varit några problem att få
ihop till tidningens innehåll och
redan nu finns det rikligt med
material och uppslag till nästa
nummer (Bl a det som inte fick
plats den här gången och en del
kom tyvärr in för sent för att kom-
ma med).
  Fortsätt gärna som vanligt att
tipsa redaktionen om sånt som är
på gång, men låna ännu hellre Bo-
teåparlamentets digitalkamera (finns
hos Erik Sundberg) och skriv även
några rader när Ni vill redovisa nåt
från Er förening eller speciella sam-
mankomst. Maila alltid så stora
bilder som möjligt för att få bästa
slutresultat.
   Lämna in artiklar, evenemangstips
och information till redaktionen i
god tid innan presstopp. Det som
kommer in i sista minuten tas in i
mån av tid och plats.
    Bidrag tas helst emot via mail,
diskett eller CD-rom. Maskinskri-
ven text går även bra i nödfall.
Mailadressen är som tidigare
botebladet@ronestar.nu
    Nästa nummer av Botebladet
kommer ut vecka 36-37 och sträc-
ker sig november månad ut.
    Ha en riktig skön och trevlig
sommar med förhoppningsvis
många sköna stunder i Guds un-
derbara natur. Väl mött på alla de
satsningar som bygden har att er-
bjuda! Missa t ex inte Strand-
festen lördagen den 23 juli.

För att om möjligt väcka Er nyfikenhet så har jag valt att sätta psalm 180 som
rubrik, jag gillar den. Vi lever i en tid när det är ”inne” med att återanvända
saker och ting och jag har valt att återanvända en predikan som jag hade nöjet

att få hålla en gång. Man skall prova att spela på de strängar man fått på sin lyra. Och
för Er som inte var med så får Ni en ny chans här.
    Det här med tro är inte alltid så lätt, och om Ni tror att jag skall servera ett
färdigt koncept så måste jag göra Er besvikna för så enkelt tror inte jag att det är.
Och det är heller inte meningen att jag skall komma med någon paketlösning.
    Det jag nu skall anföra är mina egna funderingar, men jag hoppas att jag med
detta kanske kan få Er att fundera lite på och omkring tro och tron.
     Pro primo tror jag att man måste tro på sig själv för att vara trygg. Det är inte
alltid så lätt men viktigt.
     Pro secundo så måste man tro på det goda, t ex att vara schyst mot sina medmänniskor,
att kunna förlåta, älska sin nästa så som sig själv. Det är inte alltid så lätt men viktigt.
    Pro tertio  så måste man – kanske inte dagligen, men någon gång ibland fundera på
sin tro för att hålla den levande.
    Det heter att ensam är stark, men förr eller senare så hamnar vi nog alla i en eller
flera, större eller mindre så kallade formsvackor. Och då kan det kännas tryggt att
veta att det finns något som kan ge oss kraft och energi.
   Oberoende av trosinriktning så har tron gjort mycket ont, gör mycket ont och
kommer säkert att orsaka mycket ont i världen också i framtiden. Det är inte så
länge sedan vi skulle tro att jorden var platt och att vissa kvinnor var häxor och
skulle brännas på bål. Så kallade hedersmord begås för att man tror att ens tro
påbjuder det. Krig startas och terrorhandlingar begås på grund av att man tror att
det är en god gärning. Man förbjuder användande av kondom för att förhindra spri-
dandet av Hiv och Aids, då man påstår sig ha vetenskapliga belägg för att det inte är
ett till 100 % säkert skydd.
    Man propagerar för olika typer av omskärelse för att man tror att så måste det
vara. Detta bara för att nämna några exempel på vad tron kan leda till. Oberoende av
vilken tro man bekänner sig till så måste man ta ansvar för sin tro, vad får den för
konsekvenser?
    Avslutningsvis skall jag berätta en historia om tro och en man vid namn Moijo. Byn
som Moijo bodde i drabbades av ett syndaflodsliknande skyfall och byborna insåg
snart att det var tvunget att bege sig till högre belägna områden. Men Moijo stod
kvar med vatten till knäna, då kom en granne roendes och ville hämta upp Moijo, men
Moijo avböjde hjälpen och förklarade att han tror på Gud och skall bli hjälpt. Vatt-
net fortsatte att stiga och nådde snart Moijo till midjan då en annan granne kom
med sin båt. ”Nu Moijo är det farligt, kliv ombord bara och bli int´ och lämna hit.”
Men Moijo sade att han tror på Gud och skall bli hjälpt. Det stod inte länge på så
nådde vattnet till hakan på Moijo. Då kom en tredje granne med sitt flytetyg. Han
sade ”Nu måste du komma med Moijo, det är livsfarligt!” Men Moijo framhärdade i sin
tro och sade att han skulle bli hjälpt. Så fick Moijo vatten
över huvudet och drunknade. Moijo kom till himlen men
han var på dåligt humör för att inte säga arg, när han kom
inför Gud och frågade varför han inte fått någon hjälp. Då
frågade Gud efter hans namn. ” Jag heter Moijo”, blev
svaret. Gud slog i sin stora bok. ”M…mmm….Moijo, här står
ju att jag skickat tre båtar!” Och med det vill jag önska Er
alla en god fortsättning och ett växtrikt år!
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Tjejkväll på Bettans gav mersmak
Ett trettiotal förväntansfulla tjejer hade infunnit sig till Tjejkvällen på Bettans Konferenscenter.

Diverse kurser och temakvällar lär dyka upp i kölvattnet av Tjejkvällen

Demonstrationer, kommers och fnitter. Så kan man kort sammanfatta tjejkvällen på Bettans som
arrangerades i mitten av april. Kvällens huvudattraktion, yogainstruktören, dök aldrig upp men ur-
säktade sig dagen efter när jag ringde upp henne med att, ”karln min glömde att påminna mej...”

Nu klarade vi oss alldeles utmärkt ändå, för när trettio glada och förväntansfulla ”jänter” träffas för att
umgås och ha roligt, då blir stämningen hög i alla fall! Speciellt roligt var det också att så många utsock-
nes tjejer mötte upp!
     Inledningsvis utförde våra inbjudna tera-
peuter kortare behandlingar på frivilliga de-
monstrationsobjekt. Ett mycket uppskattat
inslag var besöket hos massageterapeuten,
Ulrika Sundström. Där fick vi tillfälle att själ-
va utföra en enklare nackbehandling på var-
andra. Stämningen i rummet var behagligt
dämpad. Sövande musik, i kombination med
levande ljus som brann fridfullt på bordet,
gjorde att man inte kunde göra annat än
slappna av och bara njuta.
     Hudvårdsterapeuten Maria Näsmark, som till vardags driver Sirpas Hudvårdscenter i Sollefteå,
utförde sedan på proffsigt manér en ansiktsbehandling på mycket tacksamma objekt. Vi fick också en
lärorik lektion i fotvård av Marlene Fahlén, även om det utvalda demonstrationsobjektet i det här fallet
kunde uppvisa i det närmaste perfekta fötter.
     Efter demonstrationerna satte vi oss till bords och avnjöt Bettans gudomligt goda västkustsallad. Ett
glas vitt vin ingick också vilket sannolikt förhöjde stämningen, åtminstone av fnittret vid grannbordet att
döma.
     Utställarna den här kvällen bjöd på många intressanta uppslag beträffande möbelomklädnad, somma-
rens klädmode och kosmetikaprodukter baserade på naturliga råvaror.
     Tapetseraren Elisabeth Boväng visade ett fint bildspel som återgav de olika momenten vid renove-
ring av gamla möbler. Claire Sjölander hade visning av sin fräscha Green House kollektion, och från

Tjejkvällen bjöd på många trevliga och intressanta inslag.
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Kramfors kom Kristina Strand som är återförsäljare av Oriflame naturkosmetik.Vi fick också ett
kort anförande angående den planerade trädgårdskursen till sommaren av Marléne Fahlén, som ju
dessutom är trädgårdstekniker.
     Som ett sista inslag ombads alla närvarande att skriva ner egna önskemål inför kommande träffar till
hösten. En majoritet föreslog då en kväll på österländskt tema, d v s inslag av yoga, Tai Chi, Qi Gong,
Judo, Feng Shui med mera. På andra plats kom förslag med vinprovning, men även kurs i att lägga make
up rankades högt på listan. För att tillmötesgå ett av önskemålen hoppas vi kunna arrangera en yoga-
kurs till hösten, men redan under sommaren håller vi alltså en trädgårdskurs nere i Hildas Trädgård.
Maria ”Hilda” Norgren är bussig och upplåter lite mark för ändamålet. Så alla ni som är intresserade
av att delta i trädgårdskursen kan anmäla er till Marléne Fahlén. Tanken är också att vi skall kunna ar-
rangera andra kurser/temakvällar under vinterhalvåret, så hör gärna av er med förslag!
     Avslutningsvis vill vi rikta ett stort TACK till Bettan, som genom sin generositet möjliggjorde genom-
förandet av tjejkvällen!                                                                                     av Inga-Lena Bodin

Världspremiär för Spelmans-
stämma på Gålsjö Bruk

Anna-Dea Edman och Henry Sundin räknar med massinvasion till Gålsjö Bruk i augusti.
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Anna-Dea Edman och Henry Sundin hälsar välkommen till Gålsjöstämman i augusti

Den 12-13 augusti finns det all anledning att planera in ett besök på Gålsjö Bruk. Då hålls för
första gången Gålsjöstämman. Anna-Dea och Henry Sundin håller i alla trådar och det
krävs enormt mycket planering och arbete både före och efter en sådan här stor tilldragelse.

Det som ska ordnas är bl a tillstånd, kontakter med olika myndigheter, affischering, snickeriarbeten på
plats och att få sponsorer. Direkt efter en genomförd stämma sker utvärdering och därefter påbörjas
arbetet inför nästa års stämma. Anna-Dea och Henry utstrålar både mycket energi och glädje. De ser ut
att vara genuint intresserade av musik och i det omfattande arbetet med att arrangera en spelmans-
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stämma med allt vad det innebär och de har rutin. ”Vi har genomfört åtta spelmansstämmor i Ram-
sele”, berättar Anna-Dea och konstaterar att det blivit en enorm succé. ”På två dagar har stämman
besökts av ungefär 5-6 tusen personer från Sverige, men även Norge och det har i stort sett varit
vi två som ordnat alltsammans. Det som blir nytt för oss nu är att det blir nya sponsorer”, berät-
tar Anna-Dea.
     Anna-Dea menar att deras koncept är enkelt och genialt och Gålsjöstämman kommer att genom-
föras efter samma idé som stämmorna i Ramsele. Då tanken är att alla ska känna sig välkomna, och ha
möjlighet att besöka denna spelmansstämma, är det inget inträde och inga parkeringsavgifter. Det är
minst 40-50 sponsorer som gör att det går ihop och det har t o m alltid blivit vinst. Eventuellt överskott
på årets stämma tillfaller Boteå PRO. Det finns möjligheter för publiken att lämna frivilliga bidrag i utpla-
cerade krukor och försäljning av lotter kommer att förekomma. De 100 första spelmännen, som anmält
sig till Gålsjöstämman, får gratis middag fredag och lördag. På torsdag kväll samlas alla spelmän och
de kommer då att få höra lite historia kring Gålsjö Bruk. Vid ankomst skall spelmännen anmäla sig till
Anna-Dea och de får då tid för sitt uppträdande. Det finns ingen gräns för hur många spelmän som kan
anmäla sig, men alla som vill uppträda kanske inte får denna möjlighet. På fredag kl 13.00 är det invig-
ning i kapellet. Därefter intar spelmännen sina positioner, där de skall uppträda. På fredag kväll är det
pubkväll med uppträdanden av spelmän. Lördag kväll är alla välkomna till en grillfest vilket gäller både
spelmän och besökande. Alla får gratis mat så länge det räcker. Anna-Dea framhåller att hon vill skapa
en trevlig och gemytlig stämning som, förutom att det blir en fest med mycket musik, även gagnar bybor-
na. ”Våra spelmän spelar gratis och det kommer att ske uppträdanden växelvis i Ässjan och
kapellet varje heltimme. Detta för att man inte skall behöva välja vem man vill lyssna på. Hela
Gålsjö Bruk har upplåtits till spelmansstämman, vilket innebär att det kommer att spelas både
inomhus och ute i buskarna”, berättar Anna-Dea. ”Själv spelar jag dock inget instrument, men
har spelat gitarr tidigare. Jag tovar och väver istället. Henry spelar däremot keyboard, dragspel
och är uppfinnare, så det är tur att vi har ett stort hus”, skrattar Anna-Dea.
     Hela Gålsjöområdet kommer att präglas av denna folkfest menar Anna-Dea. Fotbollsplanen kom-
mer att utgöra parkerings- och husvagnsplatser. Smedjan och bagarstugan kommer att vara öppen och
i bagarstugan kommer bagerskor från Ramsele Spelmansstämma att finnas. En hantverksmarknad
planeras. Vi kommer kanske också att få en glimt av näcken vid Gålån. ”Vi har redan 75 föranmälda
spelmän plus medföljare trots att vi inte börjat annonsera än och dom kommer från hela Sverige”,
säger Anna-Dea. Anna-Dea berättar vidare att samarbetet med Gålsjö Bruk är mycket bra och att
entusiasmen är stor över att det blir en spelmansstämma i den otroligt vackra miljön.
     Vad är det då som gör att Anna-Dea väljer att flytta stämman från Ramsele till Gålsjö Bruk? ”Det
känns ganska naturligt att vara i närheten av våra nya hemtrakter”, konstaterar Anna-Dea och
berättar att hit till Offer flyttade man 1998. Att det blev just Offer var emellertid en slump. Men Offer
är nära Anna-Deas barndomstrakter, eftersom hon är född i Lo på Hammarsön. Hon har bott i Ram-
sele och i Sollefteå. Henry är född i Ram-
sele men bodde under flera års tid sö-
derut. Anna-Dea har barn och barnbarn i
Ramsele.
     Anna-Dea och Henry framhåller av-
slutningsvis att de hoppas att budskapet
om Gålsjöstämman når ut till alla Boteå-
bor med närliggande orter och att alla
känner sig hjärtligt välkomna till en helg
med mycket musik. Likaså att byborna
tar vara på möjligheten när det gäller en
sån här stor satsning i närmiljön. Gålsjö-
stämman planeras bli en årligt återkom-
mande aktivitet.
                           Av Maria Johansson I augusti kommer Gålsjö kapell att fyllas med spelmansmusik.
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Hälsotema på Kalknäs skola kul-
minerade i storfrämmande
Överförtjusta Kalknäselever fick besök av landslagspelaren Therese Sjölander

Kalknäsläraren Christoffer Nilsson fick sig en rejäl omgång i bordshockey av Therese Sjölander.

Vi på Kalknäs skola har under vecka 17 haft ett
hälsotema. Det är andra året i rad som veckan
anordnas och det är ett ständigt aktuellt ämne.

Veckan har varit fylld av olika aktiviteter som t ex en
tipspromenad där kunskaper om kropp och hälsa kom
väl till pass, ett friskis och svettispass där hela skolan
svettades på hockeyrinken och en äventyrsbana i sko-
gen med olika uppgifter. Som avslutning på veckan fick
vi besök av Therese Sjölander, hockeyspelare i Sven-
ska damlandslaget. Ett mycket uppskattat besök både
från eleverna och från henne själv. Eleverna hade många
frågor att ställa och att få se hennes landslagströja och
bronsmedaljen från senaste VM-turneringen var en höj-
dare. Med lite tävlingar, frågestund och autografskrivande
så avrundades en mycket lyckad vecka.
                                           av Christoffer Nilsson

Therese Sjölander fick visa upp sina färdigheter.
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Som landslagsstjärna innebär det autografskrivande.
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Eleverna i femman fick välbehövlig hjälp från sina kamrater både i klasserna under och över.
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Att skolelever hjälper till att samla in
pengar till behövande barn, genom att
sälja majblommor, är en gammal tra-

dition. Om två år firar faktiskt majblomman
100-årsjubileum!
      Sedan många år tillbaka, längre än någon
av oss som nu arbetar på skolan känner till, är
även elever från Kalknäs skola engagerade i
detta viktiga arbete. I år har stommen i insamlar-
styrkan bestått av elever i årskurs 5. För att
inte deras arbetsbörda skulle bli för tung fick
de förstärkning från klasserna 4 och 6.
     Årets insamling i Boteåområdet inbringade
sammanlagt nästan 5 000 kr, närmare bestämt
4 895 kr. Av den summan går 10 % till eleverna
personligen och lika stor andel till respektive
klasskassa. 80 % går alltså oavkortat till den
lokala majblommekommitténs ideella verksam-
het.
     Tack till alla som har köpt majblommor och
till alla skolungdomar som har gjort en viktig
insats! Speciellt vill vi nämna Frida Wiksten,
som utmärkt sig som den allra flitigaste insamla-
ren i år.

      Av Eeva-Liisa Victorsson

Kalknäselever gjorde strong in-
sats med Majblommeförsäljning
Kalknäselevernas insats inbringade
nästan 5 000 kr till behövande barn Om Majblomman

Idag finns det många barn i
Sverige som inte har tillgång
till samhällets välfärd. Men
alla barn har rätt till att dela
gemenskapen med sina kam-
rater i skolan och på fritiden,
och att vara delaktiga i det sam-
hälle de lever i. Vår vision är att alla
barn i Sverige ska få vara med!
    Majblomman är barnens blomma.
Sedan 1907, då Beda Hallberg bil-
dade Majblomman, arbetar vi för att
hjälpa barn och ungdomar som bor
i Sverige. Verksamheten bygger på
att barn hjälper barn. Fjolårets in-
samlingsresultat är det bästa nå-
gonsin, Majblomman samlade in cirka 40 miljoner
kronor.
     Med drygt 800 lokalföreningar runt om i landet är
Majblomman Sveriges största barnhjälpsorganisa-
tion. Varje förening samarbetar med skola, sjuk- och
hälsovård samt socialtjänst på orten. Vårt mål är att
hjälpa barn som har det besvärligt på grund av sjuk-
dom, funktionshinder eller social situation. Vi ger
bidrag till enskilda barn, skolprojekt och forskning
om barn. Vi driver Majblommans sommargård på
Galtarö och verksamheten ”Hallå, hör på mig!” som
syftar till att barn ska få komma till tals i beslut som
rör dem. Majblomman satsar också på att med opi-
nionsbildning förbättra barns villkor i Sverige.
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Resan till Gomel i Vitryssland visade sig bli en stark upplevelse för Boteåbon Margret Reiniusson.

Margret Reiniusson mötte misären i Vitryssland
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Besökte Gomel för att utbilda socialarbetare i att hjälpa tonårsmammor

Margret Reiniusson, från Arlom, har un-
der ganska många år varit verksamhets-

                 chef för Sollefteå kommuns elevhälsa,
men är just nu tjänstledig för ett motsvarande upp-
drag för Tyresö kommun.
     I mitten av april hade Margret möjlighet att be-
söka Vitryssland, inom ramen av det hjälp- och ut-
bytesprojekt som Sollefteå där har med halvmiljon-
staden Gomel. Projektet har pågått i många år och
består i huvudsak av två delar. Den ena är att Sol-
lefteå kommun varje sommar tar emot vitryska barn
med funktionshinder ifrån Gomel, vilket innebär att
barnen kan erbjudas frisk luft, rekreation och nöjen.
Den andra delen handlar om att olika personer från
Sollefteå, såsom bl a socialarbetare och sjukhus-
personal, far över till Gomel och undervisar, utbildar och utgör samtalspartner till den
offentliga verksamheten däröver.
     Under sin vistelse i Gomel, som ligger ca 30 mil från huvudstaden Minsk, utbil-
dade Margret ett 50-tal socialarbetare i hur man kan hantera och hjälpa ensamma
mödrar. ”Dessvärre finns det ganska många av det slaget och deras situation är
oerhört svår, för dom har inga fungerande stödsystem byggda runt dom här
unga mammorna. Dom är också väldigt illa ansedda socialt och har ingen som helst möjlighet
att fortsätta i skolverksamhet och det finns därför en hel del att göra där”, konstaterar Margret.
     Vitryssland i sig är väldigt fattigt och det saknas överhuvudtaget stödsystem för dess invånare och
det lilla bidrag som t ex tonårsmammor kan få räcker inte ens till blöjor. Man är därför hänvisad till egna
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släktingar, som i sig redan har det väldigt kna-
pert. Oftast trängs flera generationer av fa-
miljen i väldigt små och enkla lägenheter i
stora betongkomplex eller också tränger man
ihop sig i små enkla skjul med plåt- eller
papptak och kanske med en liten odling utan-
för. Även om det inte finns nån offentligt redo-
visad arbetslöshet i landet, de flesta har nämli-
gen nån form av statligt arbete eftersom den
privata näringen är snudd på obefintlig, så är
inkomsterna överlag väldigt låga.
    Ingenstans kunde Margret se några re-
klamskyltar och det var mycket svårt att hitta
till t ex matbutiken eftersom det inte fanns
nån reklam eller affischering utanför butiker-
na. Istället hängde det vackra politiska affi-
scher lite här och var, med arbetande män-
niskor i vackra miljöer.
    Margret berättar att hon mötte ett oer-
hört intresse hos de vitryska socialarbetarna
för den svenska modellen och på det sätt
som välfärden i Sverige har byggts upp. Hon
märkte tydligt att det fanns en vetgirighet och
en längtan efter nya intryck hos dem. ”Efter-
som Vitryssland ju är ett totalitärt land, landet är ju inte i våra ögon en demokrati, med en myc-
ket hårt given social struktur, så påverkar det ju all utveckling, det fria ordet och diskussionen.
Sociala förändringar blir då givetvis knepigare att genomföra”, fortsätter Margret.
     Längs vägarna var det ideliga polis- och militärkontroller och på väg från Minsk till Gomel stoppades
Margrets bil tre gånger. Kontrollerna skedde dessutom ganska (b)ryskt och det skreks och gapades
och slogs på bilarna med batonger. ”Det är ju inte farligt, det är ju ingen som rör en, men det är ju
ett sätt att bli hanterad på av polis och militär som man inte är riktigt van vid”, konstaterar Margret.
   Vitryssland är annars ett mycket vackert och bördigt land, med sina vidsträckta slätter och stora
björkskogar. Nån egentlig turistnäring existerar dock inte, möjligen finns ett visst utbyte med Tyskland
och Polen. Margret bodde på det näst finaste hotellet i Gomel, men kunde ändå konstatera att det
fanns en hel del ytterligare att önska när det gällde service och komfort. ”Jag tänkte, när jag kom in
i hotellrummet, att här lägger jag mej inte, utan jag står istället”, skrattar hon. En liten, smal
skranglig säng, ett stort trasigt kylskåp framför fönstret och en toalett, som inte var mycket mer än ett hål
i golvet, välkomnade henne. Hennes tolk var däremot märkbart stolt över att det råkade finnas varmvat-
ten just den dagen då Margret var där. ”Tyvärr gjorde jag dock det ödesdigra misstaget att be om
lite extra toapapper när jag checkade in på hotellet, istället för att nöja mej med dom få ihop-
rullade pappersark som jag fick i handen. Det skulle jag naturligtvis inte ha gjort, för det blev
genast skrik och gap bland personalen”, minns hon och skrattar ytterligare. Hotellet där Margret
bodde serverade dessutom ingen frukost och hon var därför anvisad till stadens finaste hotell runt kvar-
teret. Men trots att hon, via ett yvigt kroppsspråk och gester, och kanhända diverse sörplingsljud, för-
sökte få hotellpersonalen uppmärksam på att hon tänkte sig till frukostmatsalen, var det ingen som ver-
kade förstå vad hon menade utan man blev istället bara irriterade. ”Det är bl a såna här upplevelser
som förstärker intrycket av att landet inte är speciellt turistvänligt”, menar Margret.
     Margrets bestående intryck från resan är ändå att människorna i Vitryssland är oerhört varmhjärta-
de, generösa, hjälpsamma och öppenhjärtliga. ”Jag lärde mej lika mycket av dom, som dom för-
hoppningsvis lärde sej av mej!”, sammanfattar Margret Reiniusson i Filadelfias direktsända närradio-
program den 3 maj.                                                                                        av Rolf Ronestjärna

VITRYSSLAND - BELARUS
Statsskick: Republik
Yta: 207 600 km2

Huvudstad: Minsk (1,7 miljoner invånare 1995)
Högsta berg: Dzerzjinskijberget (346 m ö h)
Största sjö: Narotj (79,6 km2 )
Viktigaste floder: Dnepr, Dvina & Neman
Invånarantal: 10,2 miljoner (2000)
Invånare/km2 : 50
Naturlig befolkningstillväxt: -0,4% (1996)
Läs- och skrivkunnighet: 98 %
Folkgrupper: Ca 78% vitryssar, 13% ryssar,
4% polacker, 3% ukrainare, 1% judar & 1% övriga
Språk: Vitryska & ryska
Religion: 60% rysk-ortodoxa & 10% romerska
katoliker, därutöver medlemmar i unierade församlingar
BNP/invånare: Ca 7 000 kr (1999)
Olika sektorers andel av BNP: Jordbruk, skogsbruk &
fiske 14%, industri 44%, service och övrigt 42% (1998)
Naturtillgångar: Torv, fosfor & mineraler
Viktigaste exportvaror: Maskiner, transportutrustning,
syntetfirbrer, kemiska gödningsmedel & livsmedel
Valuta: Vitryska rubel
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För Tomas Eklund på Solberg är det egna företaget en ren bisak – han är nämligen biodlare och
honungsproducent (och alla som inte hört den här usla vitsen förut räcker upp en hand). Att vara

           biodlare är dock faktiskt en binäring för Tomas, som har flera järn i elden, vilket inte är helt
ovanligt för en företagare som vill överleva i glesbygden. Vid sidan av biodlingen arbetar han exempelvis
med kursverksamhet på Hola. Mer om detta senare.
     Men just nu, i det snöblöta och kalla vårväder som råder när Botebladet kommer på studiebesök i
binäringen, kan Tomas sannerligen hålla sig för skratt. Bina, som är hungriga efter vintern, borde nämli-
gen för länge sedan ha kommit igång med insamlandet av den nektar som efter förädling skall tillgodose
både deras och Tomas näringsbehov. Men arbetet är försenat på grund av vädret och Tomas börjar
oroa sig för binas välbefinnande, kanske rent av för deras överlevnad.
     Biodling är starkt beroende av yttre förutsättningar som väderlek och tillgång på sockerrik föda, fak-
torer som är tämligen svåra att påverka för odlaren. Med de varierande förutsättningarna skiftar därför
produktionsresultatet ganska mycket mellan åren. Ett bra skördeår kan det bli uppemot trettio kilo
honung, ett sämre år blir det kanske bara tjugo kilo.
– Det är klimatet och tillgången på föda som sätter gränserna för företagets expansion, säger Tomas.
Det är inte så enkelt som att bara skaffa fler bisamhällen och automatiskt öka produktionen. Söderut är
förutsättningarna dock gynnsammare och där kan odlarna räkna med större årsproduktion. I vårt kärva
klimat blir marginalerna snävare.
     Tomas har cirka 250 bisamhällen utplacerade i omgivningarna. Det ger en ganska optimal produk-
tion med hänsyn till förutsättningarna. Men det största ekonomiska värdet av det arbete som bina utför
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Tomas Eklund glädjer sig nu
när vintern äntligen är förbi
 När vädrets makter gaddar ihop sig får man som biodlare ligga i och vara flitig som ett bi

Bina lagrar nektarn i särskilda honungsceller som sitter i ramar inne i själva bikupan.
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under sommarhalvåret är faktiskt inte produktionen av honung utan pollineringen av blommorna i natu-
ren och inte minst i trädgårdarna. Här har biodlingen som lantbruksnäring en oerhört viktig samhällseko-
nomisk uppgift, något som kanske inte alla är medvetna om.
     Under varma och soliga dagar samlar alltså bina in sitt vinterförråd. Blommornas nektar transporte-
ras via biets sinnrikt konstruerade honungsmage till kupans honungsceller som förseglas med vax. Nek-
tarns vattenhalt sjunker successivt genom avdunstning och innehållet i cellerna förvandlas till den söta,
aromrika och välsmakande honung som vi människor (och Nalle Puh) älskar, sannolikt som ett nedärvt
smakminne från våra trädklättrande urförfäder som genom honungen fick ett ovärderligt energitillskott i
kampen för tillvaron.
    För bina är det i första hand sockret, inte smaken som är det väsentliga. När biodlaren tar ut ramarna
med honungsceller ur kuporna och slungar dem i en centrifug för att utvinna själva honungen ersätter han
det förlorade fodret med en sockerlösning som bina livnär sig på under vintern. Detta är ett givande ut-
byte för båda parter, bör kanske sägas i dessa tider när djurens välfärd tycks väga tyngre än männi-
skans; sockerlösningen är ur näringssynpunkt en fullgod ersättning för honungen! Honungens färg, arom
och smak avslöjar varifrån den skördats.
– I våra trakter är det främst vitklöver och skogshallon som ger honungen dess karakte-
ristiska smak. På andra håll kan det vara lind, ljung, hassel eller olika fruktträd som beskat-
tas av bina och ger en speciell smak, förklarar Tomas. Men just den rika variationen i
smak och utseende är en upp skattad egenskap hos honung en som livs-
medel.
     Även pollen, dvs blom växternas frömjöl (hanliga
fortplantningskroppar som bildas i ståndarna) är ett vik-
tigt näringsämne och en proteinkälla för biynglet. Mjö-
let följer med bina i pälsen, varifrån pollenkornen skrapas
ned i bakbenens pollen korgar. Pollen är nödvändigt
för växternas be fruktning men samlas alltså även i sär-
skilda pollenceller i biku pan, allt som ett led i naturens
komplicerade system för ömsesidig nytta.
     När det gäller själva insamlandet är det bina som står för arbetet, men sedan får biodlaren ta över
och framställa den konsumentprodukt som skall säljas till hushållen. Det kräver en hel del utrustning för
rationell hantering och för Tomas del har det varit ett lyft att kunna flytta in i de nyrenoverade lokalerna
i Offerladugården, ett EU/LRF-samprojekt som skapat möjligheter för ett antal småföretagare i Boteå.
     Honungen ska slungas och måste sedan efterbehandlas på ett korrekt sätt för att få den rätta mjuka
och släta konsistensen. Den silas för att befrias från vaxrester och pollenklumpar och skall röras regel-
bundet för att inte bli grynig. Sedan skall den hällas på burk och förpackas. Allt detta kräver kunskap,
arbete, redskap och maskiner.
     Tomas levererar en mindre del av sin produktion till ett par butiker i närområdet, men annars går
honungen till ICA och KFs centrallager genom Svensk Landskapshonungs försorg. Det är en producent-
förening som tillvaratar de mindre biodlarnas intressen eftersom dessa var för sig är för små för att kunna
leverera direkt till detaljhandeln.
     Tomas har nu hållit på med biodling i drygt femton år och tycker fortfarande att det är roligt även om
lönsamheten inte medger ett heltidsengagemang. Han har, som sades inledningsvis, flera järn i elden. Se-
dan en tid arbetar han halvtid på Hola folkhögskola med en kurs som har det något kryptiska namnet
TurboNomad. Det är en ”allmän kurs för nyfikna” som genomförs under mottot ”Ser du din plats i sam-
hället är det lättare att ta den”. Det handlar bland annat om kaoshantering, nätverksbygge, grupput-
veckling och ansvarstagande. Varje deltagare ska enligt kursplanen känna sig hörd, bekräftad, respek-
terad och delaktig. Den som vill veta mer om kursen kan förslagsvis gå in på Holas hemsida www.hola.se
och läsa mer.
     Men även om Tomas således har en fulltecknad agenda lämnar han inte sina bin i sticket (och där satt
den andra usla bi-vitsen, som läsaren må förlåta Botebladets ödmjuke reporter).
                                                                                                                                av Jan Eklund



12

Festligheter när Filadelfia fi-
rade sitt 80-årsjubileum

Filadelfias pastor tillsammans med, en av många gratulanter, Boteåprästen Henrik Edström.
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En kort historik för Filadelfiaförsamlingen i Undrom 1925-2005
Filadelfiaförsamlingen i Undroms verksamhet har sin upp-
rinnelse i den andliga väckelse som gick fram i bygden
1917-18, när kyrkoherde G E Söderholm var verksam i
Överlännäs socken. Enligt uppgift var det flera hundra
människor som kom till tro under de åren. Denne Söder-
holm kom i förbindelse med ett par HF-evangelister, Elov
Jonsson och Simon Svensson, som kom till Boteå i bör-
jan på 1919 och höll möten på paviljongen i Sunnersta
och därefter i olika hem. Många människor omvände sig
i dessa möten och samma vår bildades Boteå-Mackeds
Missionsförening och en lokal införskaffades i Macked
där man höll möten. Av okänd anledning upplöstes dock
föreningen i mars 1923, men fortsatte som en bönegrupp
fram till den 11 januari 1925 då Elimförsamlingen bilda-
des. Från 1919, fram till dess att Församlingen bilda-
des, döptes åtminstone ett 40-tal personer.

Sju personer döptes i det möte då Församlingen bil-
       dades och Församlingen bestod då av 54 medlemmar
1947 införskaffades pastorsbostaden i Undrom
1962 ställdes nuvarande samlingslokalen upp i Undrom
 1963 bytte Församlingen namn från Elimförsamlingen
       till Filadelfiaförsamlingen
1971 såldes möteslokalen i Lökom – Som mest äg-
       de Församlingen fem lokaler
1973 invigdes den stora kyrkdelen

Det hade planerats, städats, bakats
och på alla sätt förberetts för att
kunna fira denna alldeles speciella

dag, nämligen Filadelfiaförsamlingen i
Undroms 80-årsdag. Firandet ägde rum på
pingstdagen och blev på alla sätt mycket lyc-
kat. Två möten hölls under jubileumsdagen.
     I inledningsmötet, på förmiddagen, inled-
de Församlingens sångare med några sånger
och därefter talade Ruben Eberhardson,
Församlingens pastor 1981-1988. I sin pre-
dikan pekade han på att den troende män-
niskan har tillgång till Hjälparen, Den Heli-
geAnde, och att man bör rikta blicken framåt
och inte se för mycket i backspegeln på vä-
gen genom livet. ”Att vara kristen är att
vara på upptäcktsfärd och Jesus vill visa
oss vägen. Även en åttioåring skall se fra-
måt!” Efter predikan fick alla lyssna till so-
losång med Jenni Lygdman.
     Efter mötet bjöds de församlade på yt-
terligare godsaker, i form av ett rikligt dukat
salladsbord och en välsmakande efterrätt, allt
arrangerat av Församlingens serveringsgrup-
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per med Signe Frelin i spetsen. Alla lät sig väl smaka och en
liten bensträckare, till den vackra Undromsstranden, fick av-
runda rasten innan eftermiddagssamlingen drog igång.
     Klockan 15 var det nämligen dags att åter samlas igen.
Flera röster hördes om den tiden då det hölls möten upp till
fyra gånger på en söndag. Och då hade de flesta också djur
att ta hand om mellan varven.
     Rolf Ronestjärna, Församlingens pastor, inledde med att
hälsa alla välkomna och då särskilt de representanter från
kringliggande församlingar i Ådalen som infunnit sig. Däref-
ter läste han upp det allra första mötesprotokollet från det att
Församlingen grundades i januari 1925. Församlingspastorn
talade kort över ämnet ”Den osynlige Guden vill bli synlig
genom sin Församling, så att alla kan få erfara Guds
kärlek”. Han citerade också evangelisten Lukas som hälsar
oss att ”Ingenting är omöjligt för Gud”.
     Efter att Församlingens sångare, ledda av Bo Höglund,
åter bjudit på skönsång var det dags för representanterna
från de kringliggande församlingarna att framföra sina gratu-
lationer till jubilaren. Några hälsningar hade också kommit
via brev. Efter avslutat jubileumsmöte samlades alla i Försam-
lingsvåningen och fick sig en kaffetår innan hemfärd.
                                                          av Annica Strindin

Församlingens föreståndare 1925-2005:
Rickard Robertsson 1925
E  A Söderquist 1926 - 1927
Herlog Gideonsson 1928 – 1931
Alvar Möllerfors 1932 – 1934
Ragnar Lindgren 1935 – 1938
Elof Rytterfelt 1939 – 1942
Iwar Berggren 1943 – 1945
Bertil Vejby 1946 – 1952
Åke Öhman 1953
Karl Joel Selin 1954 – 1955
Matti Englund 1956 – 1959
John Flyckt 1960 – 1962
Arne Åsbringer 1963 – 1969
Henry Sånglöf 1970 – 1973
Birger Ingelsson 1974 – 1979
Ruben Eberhardson 1981 – 1988
Joel Selin 1989 – 1990
Rolf Ronestjärna 1991* –

        *Anställd sedan 1988

Som mest hade Filadelfiaförsamlingen i Undrom ca 300 medlemmar. Här syns några av dessa.

Församlingens sångare sjöng i båda jubileumsmötena.
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Filadelfias förre pastor Ruben Eberhardson.
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Under hela sitt liv har Ture Karls-
son haft sin hemvist i Boteå
I detta nummer av Botebladet porträtteras Offersbon Ture Karlsson

Där den lilla vägen tar slut, när du svängt vänster istället för höger mot Högforsåns kraftverk,
bor Ture Karlsson i ett rött hus, som han och hans familj flyttade in i 1961. ”Jag har bott här
i Offer i hela mitt liv”, berättar Ture. Han föddes 1923 i ett hus i Offer och växte upp i en

familj med totalt fyra barn, varav tre finns kvar i livet. Ture, en syster i Lo samt en bror i Stockholm.
     Huset som Ture växte upp i är flyttat till en annan plats i Offer och skolan som han gick i brann ned
för flera år sedan. ”Min pappa var mjölnare i Offerkvarn vid ån. Han dog i TBC endast 36 år
gammal. Mamma jobbade hos bönder. När hon blev änka var jag sex år och mina syskon var tio,
åtta och fem”, berättar Ture vidare. Trots att det måste ha varit en svår tid, tycker Ture att han inte be-
hövde sakna någonting. Mat, kläder och elström hade de. Men de fick bära in vatten och de hade likaså
utedass. Mamman dog när Ture var 20 år gammal. Hon blev bara 43 år.
    Ture började arbeta på Offer, vid försöksverksamheten, när han var ungefär 12-13 år gammal. Han
flyttade så småningom till en av Offers lägenheter, som han hyrde, och började arbeta i ladugården. Där
ansvarade han för sjuttio mjölkkor. Sin tvååriga militärtjänst gjorde han i Sollefteå.
    Hustrun Ann-Marie, som var från Västerbotten, träffade Ture via en tidningsannons. Det stod nån-
ting om ”trevlig ung man” och Ture svarade på annonsen. Det visade sig vara ett mycket lyckat initiativ,
för de kom så småningom att gifta sig och ganska snart utökades familjen med en dotter och fem år
senare med en son. När de flyttat in i huset skötte Ann-Marie om barnen och djuren, som bestod av fem
kor och en häst. Efter fyrtiofem års trogen tjänst pensionerade sig Ture, som då var i 60-årsåldern. Det
kändes vemodigt.
     Tures barn bor i Mjällom och i Härnösand och han kan idag glädjas åt tre barnbarn. En av dem
gifter sig för övrigt i sommar. Ture berättar att han har nära kontakt med både barn och barnbarn och att
de, nån gång emellanåt, kommer och hälsar på honom.
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Ture Karlsson
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     Trots sin höga ålder lider inte Ture av några krämpor utan känner sig frisk. Han har haft god hälsa i
hela sitt liv. ”Jag fick en hjärtinfarkt 1994, men den klarade jag upp bra. Jag klarar mej bra här
hemma och sedan några år tillbaka tar jag mat från Sollefteå och när barnen kommer hem fixar
dom och grejar ibland”, berättar Ture,
     Ture är morgonpigg och brukar vara uppe redan vid halv sex. Det är en vana sedan han arbetade, då
han började redan klockan fem. Kväll blir det inte förrän vid tiotiden och vila på dagen gör han aldrig.
     Han berättar vidare att han tycker om blommor och visar samtidigt upp några riktiga praktexemplar
för Botebladets reporter. Idrott är han mycket intresserad av, helst fotboll, hockey och skidor. Ture har
själv ett förflutet som fotbollspelare i Offers IF. På den tiden mötte de lag som Björkå, Multrå och
Undrom. Ture ser gärna på TV och läser tidningar, för han vill följa med i det som händer ute i världen.
     Den bästa tiden i livet var medan hustrun levde. Hon gick bort för ganska precis åtta år sedan och
saknaden är fortfarande stor. ”Men det går ju på nåt vis”, säger Ture och konstaterar att det är livets
gång. Ture tar en dag i sänder. Han har många vänner och han hälsar gärna på hos sina grannar. Ibland
händer det att han ger grannarna ett handtag och då och då tar han bilen och åker till barnen eller till systern i
Lo. ”Varje dag far jag dessutom till Offer och bjuder på kaffe”, ler Ture och berättar samtidigt att han
under alla år trivts mycket bra på sin arbetsplats. Men nu då Offer läggs ner, får de koka sitt kaffe själva.
     Ture berättar att boningshuset värms upp med ved och han själv skötte om att ordna detta till för
några år sedan, då han råkade köra motorsågen genom byxbenet. Men då sade sonen stopp och nu har
denne övertagit denna syssla. Ture har tidigare gärna promenerat i skogen, men tycker att han nu börjar
bli lite för stapplig för det. Djuren får istället komma och hälsa på honom, för det händer att han både har
älgar och rådjur som besöker honom på gården. Nån björn har dock Ture aldrig sett.
     Medan hustrun levde var de båda hängivna bärplockare och kunde, tillsammans med barnen, gå
miltals för att få ihop tillräckligt med bär. Snart tänker Ture sätta spaden i backen, för att snygga upp ra-
batterna kring huset och sätta lite ringblommor och astrar. Men hur var det egentligen med den där kon-
taktannonsen? Vilken tur han ändå måste ha haft som blev den utvalde! ”Det var bara jag som sva-
rade”, säger Ture med ett underfundigt skratt.                av Maria Johansson

Ture hade tur i kärlek. Han och hustrun Ann-Marie fick många lyckliga år tillsammans i Offer.
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Öresmöte i Sockenstugan samlade
ansenlig skara
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Många Boteåbor hade, kvällen till ära, tagit plats i Boteå Sockenstuga för att lyssna till skön musik.

De församlade bjöds på varierat musikutbud

Den 5 april samlades 43 personer i Boteå Soc-
kenstuga till vårterminens sista Öresmöte. Bo-
teåkören framförde en blandad repertoar med

sånger av bland andra Povel Ramel, Cornelis Vrees-
wijk och Eric Clapton till ackompanjemang av Eva Ro-
sell, piano, och Jan Månsson, gitarr. Joakim Herkules
spelade flera kända och älskade melodier på dragspel.
Boteåkören bjöd på kaffe med goda smörgåsar.
     Kvällens insamling, till förmån för en ny orgel i Boteå
kyrka, inbringade hela 1 165 kr. Öresmötet avslutades
på sedvanligt sätt med andakt. Tack alla ni som medver-
kade till denna trevliga kväll och tack för bidragen till en
ny och bättre orgel!                      av Henrik Edström

Den omtyckta Boteåkören framförde en blandad repertoar under kantor Eva Rosells ledning.

Dragspelsvirtuosen Joakim Herkules i aktion.
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Boteåbor samtalade om kristen
tro i Överlännäs Församlingshem
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Många givande samtal om kristen tro och tradition förekom i den studiecirkel som hölls under våren.

En studiecirkel om tro har hållits av den nye Boteåprästen Henrik Edström

Tio tisdagsförmiddagar under våren har en studiecirkel träffats i Överlännäs Församlingshem
och samtalat och funderat kring Martin Modéus bok Tradition och liv. Cirkeln samlade elva
deltagare under ledning av Henrik Edström, präst i Boteå och Överlännäs församlingar. Del-

tagarna kom från alla församlingar i pastoratet.
     Studieboken Tradition och liv handlar, som namnet antyder, om våra traditioner och vårt liv i helg och
söcken. Kyrkoåret, med sina återkommande helgdagar, är ett perspektiv i boken. Vårt eget liv från födelsen
till döden, vårt liv under en vecka, liksom vår egen dag från morgon till kväll, är andra teman som vi möter i
denna mycket intressanta och läsvärda bok. Många, goda och engagerade samtal hölls i en öppen och
tillåtande atmosfär. Gemenskapen och samvaron var en viktig del av cirkeln. Varje tillfälle inleddes därför med
kaffe och smörgås. Avslutningen, med smörgåstårta till kaffet, blev förstås extra festlig. Till hösten planeras en
ny studiecirkel i Överlännäs Församlingshem. Välkommen att vara med då!           av Henrik Edström

Rysk-svensk dragspelsafton
Rysk dragspelsvirtuos framförde Månsken över Ångermanälven i Överlännäs kyrka

V årterminens sista församlingsafton gick av stapeln i Överlännäs Församlingshem fredagen den
15 april. Hela 39 personer slöt upp för att lyssna till den rysk-svenska dragspelsvirtuosen Galina
Stenberg, som är bosatt i Docksta. Galina, som har med sig en gedigen musikalisk utbildning från

Ryssland, utbildar sig till kantor vid folkhögskolan i Mellansel. Aftonen inleddes med det välkända stycket
Månsken över Ångermanälven. Sedan varvades musik med anekdoter och roliga historier denna mycket
gemytliga kväll. De goda smörgåsarna till kaffet stod som vanligt Pia Hedberg och Ella Bergman för. Lotteriet
och kaffekollekten, till förmån för Överlännäs kyrkas prydande, inbringade hela 1 325 kronor, för
vilka härmed tackas varmt. Under kvällen avtackades Lars Ericson som vikarierande präst i Boteå
och Överlännäs församlingar och Henrik Edström välkomnades som ny församlingspräst av Bruno
Bolin från Boteå församling och Maj-Britt Eriksson från Överlännäs församling. Kvällen avsluta-
des på sedvanligt vis med andakt ledd av Henrik Edström.                                av Henrik Edström
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Luften över Boteå var tung av rök på Val-
borgsmässoafton

Björn Vebjörn, ny ordförande i Björkå Samhällsförening, höll ett brandtal under Valborgsmässofirandet på Rixdan.
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Gott om brännbart material vid maj-
brasorna i Björkå och Undrom

Som vanligt brann det en hel del eldar i
Botebygden på Valborgsmässoafton.
De två brasor som torde ha samlat flest

bybor var nog den på Rixdan i Björkå och den
på stranden i Undrom.
     En hel del bybor hade vågat sig ut för att fira
Valborg, trots att regnet hängde tungt i luften.
Tacksamt nog lyckades dock molnen hålla kvar
regndropparna och firandet kunde genomföras
utan att några paraplyer behövde fällas upp.
    På Rixdan tog Björn Vebjörn, Björkå Sam-
hällsförenings nye ordförande, tillfälle att infor-
mera om föreningen och vårtal hölls av Annica
Strindin från Filadelfia.
                                    av Rolf Ronestjärna

Filadelfias sångarskara sjöng för sjuttonde året i rad vid Valborgsmässofirandet på Rixdan.

Bl a Siv Henriksson, med barnen Caroline och Anton, fixade fika.
Bakom skymtar Margareta Bergman och Annika Svensson.

Även vid Undroms badplats samlades man vid brasan.
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BOTEÅPARLAMENTET

Prenumerera på Botebladet???
Känner Du någon utflyttad Bo-
teåbo eller annan person som
skulle vilja få Botebladet i brev-
lådan? Är Du själv inte bosatt
här, men ändå vill läsa Botebla-
det? Vill Du prenumerera på
Botebladet för någon annans
räkning? Möjligheten finns i så

fall att, till det låga priset av 130 kr/år (inklusive porto), få tid-
ningen skickad var Du vill! Notera att prenumerationskostnaden
inte mycket mer än täcker kostnaden för tryckning och distribu-
tion för de fyra nummer som kommer ut varje år. Kontakta prenu-
merationsansvarig: Karin Ronestjärna, Tel: 0612 - 601 21 eller skicka ett vykort till redak-
tionen på adress:
Botebladet, c/o Karin Ronestjärna, Kalknäsvägen 9, 881 95  Undrom
Boteåparlamentets Bankgironummer är 5548-6377
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Gynna gärna Botebladets annonsörer, som är med och bidrar till fortsatt utgivning
av tidningen. Detta nummers annonsörer är Föreningssparbanken i Sollefteå, PEAB,
Bergmans Optik i Sollefteå, Bodéns Gardencenter i Sollefteå, Elkedjan i Nyland &
Nylands Järn. Deras annonser hittar Du på sidorna 33-35.

Boteåparlamentet försöker även fortsättningsvis inventera vilka lediga hus som finns i Bote-
bygden. Faktum är att det finns stor efterfrågan på bo-
stadshus i Boteå (både med och utan stallgårdsbygg-
nad). Hör därför gärna av Dig till Parlamentet om Du
känner till nåt hus som är till salu eller står tomt.
Kontaktperson: Lennart Johansson, 0620 - 321 82

Lägg gärna ett generöst bidrag i tidningens insamlingsbössa hos Handlar´n i
Undrom, som en hjälp till den fortsatta utgivningen. Alla bidrag är mer än välkomna
eftersom Boteåparlamentets finanser är kraftigt begränsade och det mesta går
åt till att ge ut just Botebladet.
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Valet till Boteåparlamentet
engagerade Boteåborna
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Valfunktionären Lennart Johansson prövar ett nytt grepp för att få Lars Strandberg att rösta.

Tio nya ledamöter röstades in i Parlamentet

Så har då ännu ett val till Boteåparlamentet ägt
rum, där en förhållandevis stor mängd Boteå-
bor tog vara på tillfället att göra sin röst hörd,

nämligen totalt 205 stycken.
    På eftermiddagen den 29/4 lyckades de energiska
valarbetarna, utanför Handlar´n i Undrom, övertala
43 personer att rösta. På lördag förmiddag fick dessa
dock se sig rejält slagna, eftersom valurnan då fylldes
på med ytterligare 77 valsedlar. Vid de båda majbra-
sorna på Rixdan och på stranden i Undrom lämnades

Carina Sandvik hade nära till valurnan vid Handlar´n.
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Det var god tillströmning på Boteåbor som ville rösta.
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Eva Brattfeldt och Helge Andersson tog emot röster vid Handlar´n på Valborgsmässoafton.

Boteåparlamentsvalet engagerade även unga
röstare, såsom Viktor Aspegren Sjölander.
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Invalda ledamöter i valet till nya Boteå-
parlamentet (Utförligare information
om alla ledamöter i nästa nummer):
Mona Bentsen, Sunnersta, 44 år (ny)
Annika Bodin, Undrom, 47 år (ny)
Pia Hedberg, Holm, 62 år
Mikael Holmsten, Undrom, 40 år (ny)
Lennart Johansson, Rista, 47 år
Rolf Johansson, Björksjön, 49 år (ny)
Tommy Ledin, Överlännäs, 42 år (ny)
Märit Löfgren, Arlom, 39 år (ny)
Elaine Norberg, Sunnersta, 32 år (ny)
Rolf Ronestjärna, Undrom, 48 år
Erik Sundberg, Allsta, 51 år
Tomas Sundberg, Kalknäs, 34 år (ny)
Ulrika Sundström, Offer, 25 år (ny)
Ingemar Thulin, Överlännäs, 45 år (ny)
Martin Åslund, Grillom, 36 år (ny)

39 röster på respektive plats. Sammantaget måste man ju därmed kunna ge Boteåborna MVG i betyg
när det gäller både uppslutning och engagemang i valet. Detta är givetvis en uppmuntran för alla de lek-
män som offrar av sin tid i hopp om att kunna göra en insats för bygden.
     Av de totalt femton ledamöter som röstades in i Parlamentet är tio helt nya. Elva byar blir represen-
terade i Parlamentet. Sex av femton ledamöter är kvinnor och åldern på ledamöterna varierar mellan 25
och 62 år. Medelåldern stannar på 42,7 år.                                                          Av Rolf Ronestjärna
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Hotet över pensionärslägen-
heterna i Björkå kvarstår

Barnföreställning hos Botaton
Fantasin släpptes loss och tilläts flöda fritt vid barnteaterföreställningen

Vad händer på ett äventyr? Botatons teaterledare Catarina Edén låter sina unga skådespelare
fundera över frågan. Fantasin släpps loss och tillåts att flöda fritt. Resultatet blir Det stora
äventyret, ett skådespel som innehåller ingredienser såsom ett skepp som heter Albertina, en

skattkarta, en grön ö med pilbågsbeväpnade urinvånare, ett snällt skogstroll och ett som är sur för att
någon tagit hennes skrattbok, ett rysligt elakt monster (som stulit en skrattbok!) och självklart en skatt.
     Besättningen på skeppet Albertina spelades av Frida Åslund, Johanna Röding och teaterfröken
själv. Urinvånaren spelades av Emma Granholm, det snälla trollet av Linnéa Skoglund och det sura
av Sara Solberg. Monstret var en oigenkännlig Fredrik Åslund.
     Som grädde på äventyrsmoset serverades ett antal roliga historier på temat ko. Ett provsmak: Var

Många dråpliga och roliga scener spelades upp när Botatons barnteatergrupp uppförde sin pjäs.
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Bostadsbolaget har gått ut med motsägelsefulla uppgifter

Som framgått, av en artikel i Botebladet för omkring ett år sedan, har Boteåparlamentet tillsatt
en arbetsgrupp som försöker ta reda på vad som ska hända med Bostadsbolagets lägenheter i
Björkå och Undrom. Tidigt fick vi besked om att det finns en avvecklingsplan för lägenheterna,

men att det inte är något som ingår i Bostadsdelegationens avtal med Sollefteå Kommun.
     Den 8 mars i år sammanträffade arbetsgruppen med representanter för Bostadsbolaget och Tho-
mas Tejle. Vid mötet framkom att det finns långt framskridna planer på att avveckla och frakta borta de
flesta lägenheterna i Björkå redan i juni i år. I Undrom är tanken att avveckla sex lägenheter, varav tre
redan är rivna, medan det inte finns någon sådan plan för resterande 16 lägenheter.
     I en artikel i Tidningen Ångermanland den 21 april framkom att Kommunstyrelsens arbetsut-
skott på initiativ av Fritids- och turistförvaltningen, beslutat att flytta åtta hus från Björkå till Risöns
Camping och att det formella beslutet ska tas den 17 maj. De boende i Björkå har dock inte fått nån
som helst information om detta. Vi upplever att vi fått motsägelsefulla uppgifter från Bostadsbolaget
och det känns viktigt att fortsätta bevaka och försöka påverka vad som händer.
     Du som har synpunkter, frågor eller information att lämna kan höra av dig till arbetsgruppen.Ta kon-
takt med Pia Hedberg, 0620-320 44 eller Lennart Johansson, 0620-321 82.
                    Av  Boteåparlamentets arbetsgrupp för bevakning av Pensionärshemmen i Boteå



23

FO
TO

: K
A

LL
E 

H
A

N
SS

O
N

Ungdomsföreställning hos Botaton
Många aktuella ämnen och frågeställningar, som berör ungdomar,  togs upp i teaterföreställningen.

Högstadieungdomarna inom Botatons teaterverksamhet spelade upp sina egenhändigt skrivna sketcher

Den 28-29 april hade Botatons teatergrupp för 7:or och 8:or premiär på och uppspelning av si-
na hemskrivna sketcher, ”Ska det vara så dj-la svårt?” Det var både mycket roliga och
mycket tänkvärda småstycken som de framförde med stor inlevelse. Tjejerna tog upp ämnen

som kärlek, ”fjortisar”, frågor runt homosex och föräldrar. Ja, allt som rör deras vardag försökte de
spegla. De härmade killar, så att t o m grabbarna inte kunde gjort det bättre själva. Mycket var ”på kor-
net” och det var en härlig föreställning, som de även kommer att åka på turné med, om det blir som det
är tänkt. Vi får önska dem lycka till!                                                                                    av Sofie Mothander

Botaton vill utveckla sitt filmarbete

köper man billiga kor? I Korea. Häpp! Hur skaffar bonden flera kor? Han Kopierar. Häpp! Vi delar ut
minst en Gustav till var och en av skådisarna.
     Till sist en liten upplysning till alla Botebor: Även om man inte är anhörig till skådespelande barn och
ungdomar, så är man likafullt välkommen på de föreställningar som går av stapeln i Boteå, lite nu och då.
Det är jätteroligt och man blir en smula stolt över ”våra” barn och ungdomar. Dessutom tycker de om att
få spela för stor publik.                                                                                                Av Maria Norgren

Filmkonst och dokumentation av bygden på gång i Boteå via Botaton

Fem tjejer ur Botatons gymnasiegrupp har under våren, tillsammans med sin ledare Catarina
Edén deltagit i en filmkurs anordnad av Film i Västernorrland. Erfarenheterna från kursen, och
från gruppens tidigare filmprojekt Svarta Sanningar (visad på Sunnersta Folkets Hus i april

förra året), har gett mersmak för film. Botaton söker nu pengar för att kunna utveckla sitt filmarbete.
Styrelsen ser det som en möjlighet att förnya verksamheten, gärna också i samarbete med andra före-
ningar och verksamheter i bygden. Vi ser stora möjligheter i att både kunna dokumentera bygden med
filmen som medium och göra spelfilm samt därigenom kanske locka fler att bli delaktiga.
     Om vi får till stånd en videoverkstad i byn, vad skulle DU då vilja filma? Har er förening något intres-sant
att dokumentera? Vill du lära dig hantera en videokamera och grunderna i videoredigering? Hör gärna av er
till Botaton på 0612-603 02 (ons-fre under terminerna) eller till botaton@hotmail.com med idéer och fun-
deringar om vad man skulle kunna använda videon till!                                           av Catarina Edén



24

Dan Engström och Eva Birkelund
har nyligen flyttat till Törsta
Dan Engström och Eva Birkelund, ett par i 25-årsåldern, bor sedan i somras i ett vackert

gammalt hus i Törsta. Evas fyraårige son Abraham bor ca två veckor per månad i Boteå och
är väl förtrogen med Blåklockans dagis. Familjen består också av två hundar. I samband med

detta besök passar Eva Brattfeldt, från Boteåparlamentet, på att ge en uttömmande information om
Boteåbygden och om de aktiviteter som finns att tillgå. Det visar sig att både Dan, Eva och Abraham är
intresserade av fiske. Dan har påbörjat en del odlingsprojekt som finns att beskåda i köket. På gården
finns både växthus och trädgårdsland.
     I det trivsamma köket, över en kopp te, berättar Dan att han har sitt ursprung inte alltför långt
härifrån, då han är född och uppvuxen i Lökom. Eva växte upp i en liten by utanför Umeå. De var båda
två intresserade av att bo i Sollefteåområdet och det kändes helt rätt att flytta hit till Boteå. Det var via
internet som de såg att detta hus var till salu. Båda är vana vid att pendla sedan tidigare, så avstånd ser
de inte som något problem. De trivs här med lugnet och naturen. Eva, som är undersköterska, har arbe-
te på Sollefteå sjukhus. Dan arbetar i Kramfors på företaget Nordhydralik. Eva och Dan tror inte att
de kommer att få det långsamt här i Boteå. ”Vi har en hel del jobb med huset”, konstaterar Dan och
berättar att de har planer på att inreda övervåningen. ”Just nu målar vi köksluckorna och en bastu
har vi också tänkt bygga”, berättar Eva.
    När Eva Brattfeldt och jag står där ute på gårdsplanen, och ser ut över både skog, åkrar och sten-
hällar, slås vi av stillheten och den vackra natur som omringar huset. Det är inte svårt att förstå att Eva
och Dan trivs här.                                 .                                                          av Maria Johansson

Eva Birkelund och Dan Engström, med sonen Abraham, trivs med lugnet och naturen i Boteå.
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Dan och Eva fann sitt drömställe i Törsta tack vare en annons på Internet
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Den 23 april var det åter dags för prylbytardag. Kläder, skor, leksaker och lite annat smått och
gott väntade på att få byta ägare. Detta är ett, sedan ca fem år tillbaka, återkommande arran-
gemang. ”På våren är det dagis som anordnar detta och på hösten är det skolans tur”,

berättar Cecilia Sundström, en av de engagerande föräldrarna.
     Man låter sig lätt imponeras av att det finns så mycket att välja på och att det är så välbehållet och
prisvärt. Många av kläderna ser nästan oanvända ut. ”Det är lite synd att det mesta är för mindre
barn, medan skolan har kläder med mera för större barn”, menar Cecilia, som gärna såg att man
både höst och vår hade ett större utbud vad gäller klädstorlekar.
    Cecilia Sundström och Jeanette Westman skulle gärna vilja se större respons från Boteborna och
vill därför göra reklam för de här tillfällena, då man kan fynda för en billig penning. De får medhåll av
Pernilla Landberg och Ann-Catrine Altin, två andra engagerade föräldrar.  ”Av det vi säljer går tio
procent till den verksamheten som ansvarar för prylbytardagen”, avslutar Cecilia.

     av Maria Johansson

Prylbytardag på Kalknäs skola
Cecilia Sundström och Jeanette Westman var två föräldrar som var engagerade på prylbytardagen.
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Dagis och skolan i Undrom brukar turas om att anordna prylbytardagar

Alfred Johansson från Rista gör ett litet tafatt prutförsök hos Cecilia Sundström i kassan.
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Varje torsdag förmiddag är
det fullt ös på Rixdan i Björkå

Varje torsdagsförmiddag brukar Catarina Edén bjuda upp till en lustiger dans på Rixdan.
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Dagbarnen lyssnar andäktigt till Catarina Edéns sagor.
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Ann-Catrine och Andrej Altin stortrivs.

Catarina Edén lär dagbarnen i Björkå ovanliga barnsånger och ramsor

Sedan några år tillbaka träffas dagbarnvårdarna Ylva Styrman och Ann Nordén på Rixdan, varje
torsdag förmiddag, tillsammans med sina dagbarn och Botatons Catarina Edén. Dessa åter-
kommande torsdagar är mycket uppskattade och de inleds alltid med fri lek. Tretton dagbarn,

med mycket spring i benen, bygger kojor, leker affär eller ritar och målar. Efter ungefär en timmes lek är
det dags att samlas kring Catarina, som under en timme spelar, sjunger och berättar sagor. Barnen får
även möjlighet att lära sig lite ovanliga barnsånger och ramsor, som t ex den uppskattade ramsan Gris-
rumpor i barnens strumpor. Inledningsvis sjunger barnen
alltid sina namn medan gosefiguren Dronten skickas runt.
Höjdpunkten på denna sångstund är dock tåget. Barnen tuffar
på och nya resenärer får ta plats vid de olika stationerna som
barnen själva får ge namn åt, som t ex Turtlesland och Holm-
land. Avslutningsvis samlas alla kring en avskedssång.

      av Ylva Styrman
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Kvinnorörelse på Rixdan sät-
ter Boteåbygden i dallring
Varje vecka samlas en grupp rö-
relsesugna damer på Rixdan  för
nyttiga kroppsövningar

Att få vara med på gymnastiken på
Rixdan, eller lika väl på Folkets
hus i Björksjön, är en av veckans

höjdpunkter! Under ledning av de två en-
tusiastiska ledarna Siv Henriksson och Ulla
Norenius samlas ett antal kvinnor för att ta
ut sig under en timmes tid två gånger i vec-
kan, måndagar och torsdagar. Detta sker
genom att röra sig till musik. Under pro-
grammet går man effektivt igenom kroppens
alla muskler, så känns det i alla fall!
     Programmet är mycket varierande och
växlar ständigt mellan rörelser, där man hål-
ler högt tempo, och mycket mjuka och lugna
övningar, som t ex stretching och avslapp-
ningsövningar. Var och en har möjlighet att
ta i mer eller mindre mycket allt efter sin
egen förmåga och kondition.
     Gymnastisera, i regi av Björkå/Björkå-
dalens IF, har man kunnat göra i Björk-
sjön i uppskattningsvis 20 års tid, av vilka
Ulla Norenius har varit med att leda gruppen i ca 15 år. På Rixdan i Björkå har verksamheten anord-
nats i ungefär fem år. Siv Henriksson har ställt upp som ledare i två års tid.
     Ulla och Siv berättar att det är en fördel att vara två, för man behöver t ex inte ställa in aktiviteterna
om den ena skulle vara sjuk. Självklart är det trevligare att jobba tillsammans även när den nya säsong-
ens program, rörelse för rörelse, ska läras in innan gymnastikkvällarna startar för året.
     Programmet får tränarna bekanta sig med under utbildningsdagarna i Kramfors. Hela paketet, pro-
grammet med tillhörande musik, köpes in från Svenska Gymnastikförbundet. Musiken är väldigt om-
växlande för att perfekt passa ihop med olika sorters övningar. Bland artisterna kan man t ex nämna Ca-
rola, E-Type, Sarek och Enya.
     Det är sammanlagt ett tjugotal rörelsesugna kvinnor som mer eller mindre regelbundet är med på
gympan. En vanlig kväll finns 7-10 deltagare på plats. Ulla och Siv berättar om en kväll, då det samlats
17 stycken gymnaster samtidigt – då fick man hålla igen armsvängningarna!
     Vad är det då som får en att offra så mycket tid och kraft? Ulla påpekar att det är ett bra sätt att hålla
igång själv och att gymnastiken är ett utmärkt komplement till att jogga. Siv lägger till att det är så roligt
att få igång folk förutom att man själv mår så bra.
     Två av de mest entusiastiska och flitigaste gympadeltagarna, Marie Granholm och Ulrika Wester-
lund, är med även den här aktuella kvällen i april. Ulrika beskriver det hela – att ta ut sig – som segern
över sig själv. Marie flikar in att gympakvällarna ger så otroligt mycket. Förutom själva rörelsen får man
dessutom möjlighet att träffa trevliga bybor!
     Ulla och Siv hälsar alla intresserade välkomna. Det finns plats för flera (bara inte alla kommer sam-
tidigt, som sagt var…)!                                                                                    av Eeva-Liisa Victorsson

Siv Henriksson &Ulla Norenius planerar sitt gympapass.
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Vacker film om förlåtel-
se och försoning visades
på Kalknäs skola
En och annan tår föll vid filmens lyckliga slut

För säkert femte gången i ordningen, och med ca tre års mellan-
rum mellan varje gång, har filmen Den Stora Hemligheten åter
visats på Kalknäs skola av Filadelfia. Den här gången var det

klasserna 3-6 som fick bänka sig i den provisoriska filmsalongen på
skolan.
    Berättelsen, som utspelar sig i de Schweiziska alperna nån gång i
början av 1900-talet, berör ett icke så oviktigt ämne som förlåtelse
och försoning. Av elevernas kommentarer, under den 100 minuter långa
filmens gång, kunde tydligt noteras att de både lät sig gripas av den
spännande handlingen och verkade ha klart för sig nödvändigheten av
att be om förlåtelse, för de fel man begår, och även förlåta dem som
handlar fel mot en själv.                                  av Rolf Ronestjärna
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Martina Bergström-Zet-
terblom: Den var bra! Man
fick sej en rejäl tankeställare.

André Aspegren Sjölander:
Den var bra, spännande och sorg-
lig. Det kändes bra att se den!

Sara Blomén: Filmen var
jättebra! Den var både spän-
nande och sorglig.

Mattias Strandberg: Den
var bra och den hade ett
spännande och bra slut.

Rebecka Ledin: Jag tycker
att det här var en riktigt bra
film.

Madame Morel och pappa bar långsamt Dani
hemåt. Annette följde efter med katten Klaus.
Ingen ägnade en tanke åt Lucien som hade kru-
pit ihop i gräset vid  en sten. Annette visste att
hon aldrig skulle kunna förlåta Lucien för vad
han hade gjort mot hennes lillebror och hon
tänkte se till att ingen annan gjorde det heller.
-Jag tänker inte ha bråttom, tänkte hon för
sig själv. Men så länge som jag lever ska jag
aldrig förlåta honom och en dag ska jag
göra nåt riktigt hemskt emot honom.

Magister Stig-Ove Andersson hälsade Karin Ronestjärna från Filadelfia välkommen till skolan.



29

GRRR!!!
Längst ned i Gålsjöbacken tvingas Botebladets kulturredaktör, till sin
stora förskräckelse, kasta sig ned i dikesrenen efter att ha blivit beord-
rad att hoppa ur spår. När denne efter en stund, och med stor möda, lyc-
kas kravla sig tillbaka upp på vägen, ser han i fjärran ett oidentifierat fö-
remål köra rakt in i Tommy Hellströms glasveranda med ett öronbe-
dövande brak. När han efter en stund kommer ned för backen ser
han en rejält tilltufsad och ovanligt förlägen Arg Gubbe rulla utför
Hellströms trapp.
BB: Men kära hjärtanes då! Hur gick det med gubben, lever han!?
AG: Jag har inte hunnit med att kontrollera än, men ring mej i
kväll så ska jag försöka ge ett någorlunda verklighetsbaserat besked.
BB: Jag ser att Gubben har rullskidor på sej. Vadan detta så plötsliga och oväntade sportintresse?
AG: Det är den där stånkans Sigge Bodins fel! Det är han som rår för detta vansinne!
BB: Eh, men vad har då Sigge Bodin med Gubbens ökade intresse för fysiska aktiviteter att göra?
AG: Nu ska inte söta redaktörn försöka att svänga sej med fina ord. Varken jag eller Hubert låter oss
imponeras av sånt (Gubben klappar sakta Hubert, som med flämtande tunga sitter nedstoppad i Gubbens
ryggsäck, på huvudet). Det var det där pjuckliga reportaget i förra bybladet som fick det att rinna över.
BB: Jaså, så det är alltså därför som Gubben är ute och åker rullskidor, en stekhet sommardag som
denna!? Men vad hade egentligen Gubben för ärende in i Hellströms vardagsrum?
AG: Nu ska inte redaktörn vara sån! Det hela berodde selbförständlisch på flera oberoende faktorer
som för stunden var svåra att styra över. Men jag behöver väl inte tillägga att det absolut inte var mitt fel
att det var dåligt spårat och att det definitivt inte är mitt fel att Hellströmspöjken har envisats med att pla-
cera sitt hus mitt på genomfartsleden...!
BB: Men vad sa då herr Hellström vid det något oväntade besöket?
AG: Han ville genast bjuda på nåt lila gammkaffe, men jag tackade givetvis nej eftersom kaffe med doping
inte ligger för mej. Om jag skulle vilja dopa mej, så kan jag ju vända mej te körka. Dom lär ju vara bra på sånt...
BB: Jag misstänker att Gubben syftar på dop...!?
AG: Det får vara hur det vill med den saken, men nån otillåten och mystisk hjälp tycks dom i alla fall ha...
BB: Vad har då Gubben för målsättning när det gäller hans planerade deltagande i Vasaloppet?
AG: Samma som Sigge Bodin hade, nämligen att få komma på första sidan i redaktörns så ebarmliga
skvallerblaska. Jag är till och med beredd på att satsa på Klassikern om så skulle behövas...
 I samma ögonblick halar Gubben fram en bit tövalla och börjar frenetiskt bearbeta skidornas undersi-
dor. Botebladets kulturfenomen smyger, utan att Gubben tycks märka nåt, sakta därifrån.

Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom

VARFÖR
NÖJA SEJ MED
NÅT HEMSNICK-

RAT...

NÄR MAN
KAN VÄNDA SEJ

DIREKT TILL SNIC-
KARSONEN...!?
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Foto: Kalle Hansson

Av Erik Hoppe
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ULRICA SUNDSTRÖM
Dipl. & cert. massageterapeut

I

I

Kanotuthyrning Födelsedagsfester
Turridning med islandshäst Möhippor/Svensexor
Fiske Vildmarksbröllop
Äventyrsbana/Femkamp Förlovningsfester
Överlevnadskurser Temahelger
Safaris Berättarkvällar/folktro o

vittror

Under  sommaren  star tar…

ett företag som kommer att erbjuda
äventyr och naturupplevelser varvat
med god mat uppe på gålsjöskogen

Massor av god mat tillagad i Muurikka, en finsk variant av
wokpanna, som lämpar sig speciellt bra för matlagning ute
i det fria. Och vill Du sätta lite guldkant på vildmarkslivet
så kan Du välja någon av våra trerätters middagar!
Hos oss är ingenting omöjligt.
Håll alltså utkik efter anslag angående företagsstarten, och
varmt Välkommen!
                             Inga-Lena Bodin & Marléne Fahlén

I

I I
I

Massage lösgör muskelspänning-
ar, förbättrar blodcirkulationen och
främjar matsmältningen. Massage
frigör ett ”lugn- och rohormon” som
heter oxyticin. Detta ger en kombi-
nation av fysiskt och psykiskt väl-
befinnande. Massage ökar närings-
upptaget i musklerna, som sedan
gör dem mjuka och elastiska.
Massagens effekter:
+ Gör spända muskler mjuka
+ Stärker immunförsvaret
+ Ökar blod- och lymfcirkulationen
+ Rensar kroppen på slaggprodukter
+ Motverkar stress och spänningar
+ Ökar koncentrationsförmågan
+ Ökar kroppens allmänna välbe-
   finnande

Ryggont? Stela nackmuskler? Knutor?
Stress? Huvudvärk? Ömmande fötter?

VÄLKOMMEN
hälsar Ullis, 0612-602 25

HOLMS TRÄDGÅRD & MOHAIR
BJÖRKÅBRUK 2 mil från Sollefteå mot Ö-vik

BJÖRKÅ KONTOR - AKTIVITETSHUSET
VÄVSTUGA med 10-tal vävstolar, syrum & biljardrum
BUTIK med alster från Angoragetter
UTSTÄLLNING Boteåbygdens Lottakår, Teodor
Öhmans modeller över Holm och Björkå med historik
UTSTÄLLNING, BRODERADE LAKAN, DUKAR och BONADER, LÄSK och GLASS

I vår gårdsbutik och på Björkåkontoret erbjuder vi:
Tomater, gurka och kryddväxter både som plant och i färdigt skick, glas-

flaskor och burkar till kryddor och vinäger, tunnbröd och mycket annat
MOHAIRGARNER - allt från råmohair till garnsatser med mönster, kardflor för tovning, vävda mo-
hairhalsdukar stickade alster och strumpor
Du kan även få träffa och mata angoragetter ÖPPETTIDER GÅRDSBUTIKEN:

Måndagar 12.00-16.00 15 juni - 31 juli
ÖPPETTIDER KONTORET:
Enligt överenskommelse
Vill Du komma någon annan tid så ring före!
0620-320 44 eller 070-606 70 68
Varmt välkomna till oss!

II

I

I I

I I I

III
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II Utflykt Leåtorpet 11 juli
Inventering naturvärden och kul-
turhistorisk information. Sam-
ling Styrnäs kyrka kl.18.
- Kramfors och Sollefteå kretsar,
Svenska Naturskyddsföreningen i sam-
arbete med Undroms IF -
För ytterligare informa-
tion, kontakta Bernt
Persson 0612-215 45 II

Den här skrothögen låg
vid Offersjödammen
på måndag mor-
gon den 23/5.
Man blir ledsen
när man inser att det
finns människor som inte uppskattar

omgivningarna kring Boteå mer, än att dom kan bete sig på det här
sättet.
Utmed Högforsån och hela vägen upp till Offersjön planerar man an-
nars att röja upp en vandringsled. Vid dammen är det tänkt att det skall
bli en grillplats. Där skall man kunna fiska, göra upp eld och njuta av
den fina omgivningen, men det kanske är så här man tycker att vi skall
använda platsen istället?

 ”Låt kvasten gå!”

RÄTT LÖSNING
BOTEKRYSSET

HUS TILL SALU
Arlom 10:2, kök och rum i nedre våningen, 2 rum
och toalett med dusch i övre våningen. Eluppvärmt,
vedspis i köket. Tomt 1348 m2, uthus, lillstuga och
källare. Säljes i juli -05.
För närmare upplysning, ring +358-9-8636441,
+358-50-3044637, 0612-602 77

I

I

I I

Vintern rasat ut…
Trädgårdsentusiaster, nu har det blivit dags!
Du som vill gå trädgårdskursen i sommar, möt upp
vid Offerlagårn onsdagen den 1 juni kl. 19.00!
Då diskuterar vi upplägg av kursen m m

PS Ta gärna med eget fika så tar vi en kopp tillsammans!

                                           Marléne och Inga-Lena II

I
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 Välkomna!

Ledig lokal uthyres
Rum lämpligt för kontorsverksamhet/
behandling uthyres i Botatonshuset.
Här pågår verksamhet onsdagar och
torsdagar eftermiddag/kväll men i öv-
rigt är man synnerligen ostörd.
Prisidé 1 000:- per månad.
Ring 0612-603 02 ons-fre

I

I I

I I
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Glasögon
Kontaktlinser

Räntefri delbetalning
Trygghetsgaranti på
alla produkter

Elgrillar Bordsfläktar  Lyktstolpar
Trädgårdsbelysning  Vitvaror  Armaturer
Soda Stream  Full sortering elmaterial
Hårvårdsapparater & mycket, mycket mer

Bankgatan 12
Nyland
Tel.0612 - 229 85

Välkommen
till

Öppettider
mån-fre 9-17
lör 10-13

GARDENCENTER
Storgatan 94
Sollefteå
Tel.0620 - 108 90
Öppettider
mån-fre 9-18
lör, sön + helgdag 10-15

Storgatan 63, Sollefteå
Tel.0620 - 100 15
Öppettider
mån-fre 9-18
lördagar stängt

Välkommen alla
Boteåbor!

Tak- och väggprofiler i plåt!

Plannja 20 är marknadens mest
sålda stålprofil för tak och vägg

www.bergmansoptik.se




VI HAR DET DU BEHÖVER

www.elkedjan.se

Plannjas breda sortiment
av byggplåt kan Du köpa

hos oss. Finns i stål
och aluminium för

tak och vägg, bå-
   de inne och ute.
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SPAX Kinesiska drakar är en sparform som förenar det bästa
från två världar: aktiens möjligheter och obligationens trygg-
het. Den passar bra för Dig som vill dra nytta av den höga
tillväxten i Kina och Taiwan, utan att ta några stora risker.
Kom in och prata sparande med oss. Du kan även ringa 0771-
60 65 02 (vardagar 08-20).

En himla bra affär
eller pengarna tillbaka

Öka Ditt sparande hos oss med minst
5 000 kr så bjuder vi på kokboken
Release the Dragon, värde 150 kr

Sollefteå
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Peab bygger åt Botniabanan

Vi bygger E 3542, broarna över
Ångermanälven, Offersjön och
  Nätraån åt Botniabanan AB

Kontakta oss gärna
060-16 80 00

35
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BFÖRE-
NINGS-
BREV

Ta ömt i mig

Jag samlar på ord. Hållbara ord, sådana som man kan gömma sig i när tilliten
sviker. Det förunderliga med ord är ju att de faktiskt betyder något. Ord är
mer än språkliga benämningar, de är också hål in mot verkligheter. I utsatta

skeden av livet sägs det ofta om orden att de blir fattiga, till och med obrukbara.
Det kan också vara precis tvärtom. I riktigt svåra skeden av livet kan det vara just
ord som utgör skillnaden mellan resignation och orken att gå en liten bit till.
Ett sådant ord är ömhet. Ett så litet ord, så skyddande och på samma gång rymligt.

Jag hörde berättas om en durkdriven affärsman vars hustru mitt i livet insjuknade i
sjukdomen Alzheimers. Hennes liv förändrades och hans liv förändrades. Han slutade
sitt arbete för att istället sköta sin fru. Detta att varje dag sköta hennes kropp;
tvätta henne, klä på henne och mata henne. På kvällen bära sin, som han sa, ”starka
livskamrat” till sängen och kyssa henne god natt som ett litet barn, väckte i hans liv
en ny och djupare kärlek. En kärlek bortom vad hon kunde ”ge tillbaka”. En kärlek
bortom prestation och motprestation.
När han berättade om de åren sa han, inte om sig själv främst, mer som en generell
upptäckt av vad som blir kvar: ”Mognad visar sig i ömhet”.

I de orden höljs oändliga djup. Att leva nära en annan människa – att få låna henne en
tid – är att få en spröd planta i sin vård. Ömheten är det som hindrar oss från att ta
så hårt, så fort, så okänsligt i den andre att plantan hindras i växt. Ömheten är vårt
sätt att säga ”tack”.

Jag tror att all kärlek är ett lån. Den dag vi måste släppa taget om varandra och
lämna tillbaka det vi lånade skall det vara så helt som möjligt. Det handlar om att
älska och vårda men inte göra om.
Att älska sin medmänniska som hon faktiskt är och inte som jag önskar att hon skulle
vara. Det gäller livskamrater, arbetskamrater, elever och de barn vi kallar ”våra
egna”. Varsamheten är tecknet på att jag värdesätter det som är.

På varje liv borde det hänga en skylt med texten: ”Ta ömt i mig”. Också på den vars
skörhet är gömd bakom forcerande, ständigt skämtande eller ren ovilja.
”Mognad visar sig i ömhet”

Thomas Sjödin, författare, föreläsare och pastor
Härstammande från Kramfors och med ungdoms-
upplevelser från Botebygden + stor beundrare &
samlare av ådalsförfattaren Birger Norman


