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Kulturskatt funnen i Gålva

Irén Freijs fann gamla dokument i
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En idé tog eld hos
Lars Blomén

Ett 70-tal personer infann sig på
Sunnersta Folkets Hus. SIDAN 22

Årets artistuppbåd på Holmgång går inte av för
hackor. Varje kväll bjuds det på en storartist,
varvat med Norrdans, mezzosopraner och besök
av svenska basketmästarna Sundsvall Dragons.

Thomas Larsson, hemmahörande
i Holm och även en av arrangörerna av Holmgång, är oerhört nöjd
över det program som man har lycSIDORNA 4-5
kats få till i år.
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Lars Blomén visade upp sin uppfinSIDAN 8
ning på Rixdan.
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V

älkommen att ta del av ännu
ett nummer av Botebladet!
Mycket har hänt i vår fantastiska bygd sedan sist och mycket
är också på gång just nu. Vår bygd
är på ständig framgång, mycket
beroende på att alla goda krafter
samverkar för en positiv utveckling
på alla områden. Det är viktigt att
ha en positiv inställning och attityd, både till varandra och till de
förändringar som kan tänkas ske
i vår bygd. Positivt tänkande, och
tro på att det omöjliga faktiskt kan
bli möjligt, är en viktig del i att
kunna lyckas och även till att kunna nå ytterligare framgångar.
Speciellt ett stort tack till alla
er som är engagerade i, och har varit engagerade i, Boteå Utvecklingsgrupp för det omfattande arbete som ni utför för vår bygd. Ni
är ett föredöme för oss alla! Hoppas att ni orkar fortsätta att kämpa på och att ni förhoppningsvis får
lite extra uppbackning då och då.
Som vanligt, tack för alla fina
bidrag och tips till tidningen. Särskilt tack till er som kontinuerligt
bidrar med artiklar och dylikt.
Fortsätt gärna att tipsa redaktionen om sånt som är på gång och
låna gärna Boteåparlamentets digitalkamera (finns hos Erik Sundberg) om Ni vill redovisa nåt från
Er förening eller speciella sammankomst. Sent inkomna bidrag
tas med i mån av plats eller ges
mindre utrymme i tidningen. Alla
redaktionella texter måste vara
inne minst en vecka innan pressstopp.
Redaktionen kan Ni nå på nedanstående telefonnummer eller
genom att maila till
botebladet@ronestar.nu
Nästa nummer av Botebladet
kommer ut vecka 37-38 och sträcker sig november månad ut.
Ha en underbart välsignad sommar och väl mött på alla de trevliga och intressanta satsningar
som bygden har att erbjuda!
Rolf Ronestjärna, chefredaktör
Kontakta gärna oss i redaktionen:
Rolf Ronestjärna 0612-601 21
Erik Sundberg 0612-603 05
Maria Johansson 0620-321 82
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PRESSTOPP
NÄSTA BOTEBLAD
fredagen den 4/9 2009
Notera detta datum
i Din planering!
Kära Boteåbor – härboende och utlokaliserade!
ill bara meddela att jag är glad! Glad att jag för
snart 29 år sen valde att flytta till denna underbara del av världen.
Ända sen första dagen jag kom hit, har Boteå varit
”Hemma” - på Solberg och andra platser Ingrid och jag bott
på under årens lopp. Glad att mina barn har fötts här och
blivit Boteianer (kan man säga så?). Och som grädde på moset
har vi nu fått ett barnbarn – Sigge kom 1:a maj och bor med
mamma Sandra o pappa André i Sollefteå - än så länge...
Jag levde antagligen här i nåt tidigare liv! Eller också
är det helt enkelt så, att det är speciellt trevligt att leva
och bo här bland alla Botetjyvar! Är förhoppningsvis snart
en själv!?
Ni fantastiska människor som har insett det att det är
lönlöst att klaga och gnälla på politiker, skola, samhälle eller vad helst som irriterar. Ni som i stället knyter näven i
byxfickan och tar saken i egna händer – hrm, d v s gör något åt problemet! Tack för att vi är den minst kommunaliserade och mest ”förbisedda” delen av Sollefteå kommun!
Det behövs inget lokalkontor här inte! Här har istället utvecklats en känsla av att ”det kan vi göra själva”! Vi har
Botaton, Parlamentet, BUG, Undroms IF, Folkets Hus, Hästbruket, Handlar´n, alla enskilda initiativ...m m. Listan blir
väldigt lång.
Under mina resor runt i världen – till avlägsna platser
som Sollefteå, Edsele, Näsåker och t o m till Ramsele, märker jag att ryktet har spridit sig om vår företagsamhet.
Man kan, om man är en känslig person, t o m känna en viss
respekt och vördnad från folk i dessa orter, inför mötet
med en Botebo!
Denna trakt, denna kommun, detta ur havet stigande landskap, dessa som under så många år setts på lite styvmoderligt, kommer inom en väldigt snar framtid att blomma ännu
mer i sin prakt och bli ännu mer eftertraktad. Sanna mina
ord! Det är väldigt många där ute i Stora Världen som önskar leva på det sätt
som vi gör här! De är på väg – vi är upptäckta!
Så öppna era armar och välkomna alla nya goda krafter som kommer till: Boteå – Bygden som vägrade dö! Hälsar och
önskar

V

Tomas Eklund
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Stig-Göran Lindberg och Richard Strand i Butiksrådet ömmar för Handlar´n och dess fortlevnad.

Boteåparlamentets Butiksråd vill
vara en resurs för Handlar´n
Skola och butik är viktiga förutsättningar för att bygden ska kunna överleva
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S

edan ett antal år tillbaka har Boteåparlamentet haft ett butiksråd, som varit tänkt att vara ett
stöd och ett bollplank för butiken i Undrom, detta eftersom butiken är så betydelsefull för bygdens existens och framtid. Stig-Göran Lindberg och Richard Strand är de två Parlamentsledamöter som idag utgör detta butiksråd och båda är rörande överens om vikten av att byns enda livsmedelsbutik får fortleva. ”Butiken är naturligtvis ett viktigt tillskott i bygden...”, konstaterar StigGöran. ”...speciellt för oss som är spelberoende!”, tillägger han och skrattar glatt. Samtidigt finns det
dock ett ganska stort mått av sanning i det skämtet, eftersom det finns ett tydligt samband mellan aktiviteten i butikens spelhörna och försäljningen av dagligvaror. ”Affären är ju något av ett nav i byn
och en träffpunkt för bybor”, fortsätter Richard och båda konstaterar att butikens överlevnad också
är en förutsättning för fortsatt inflyttning till bygden. De båda i butiksrådet är givetvis medvetna om att
bygdens folk kanske inte kan göra alla sina inköp hos butiken i Undrom, men att det skulle hjälpa till
mycket om så många som möjligt åtminstone kunde göra vissa av sina inköp hos Handlar´n. ”Många bäckar
små, kan vara avgörande i långa loppet för butikens överlevnad”, konstaterar Richard, och Stig-Göran nickar
instämmande och tillägger: ”Det är bättre att handla lite, än ingenting alls.”
Den bistra verkligheten för glesbygdsbutikerna är ju, trots allt, att de
aldrig kan få samma inköpspriser som
de större butikerna i städerna, vilket naturligtvis också helt och hållet påverkar
prissättningen.
av Rolf Ronestjärna Hela bygden har ett kollektivt ansvar för butikens fortlevnad.
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Thomas Larsson, från Holm, tror att årets Holmgång kommer att bli nånting utöver det vanliga.

Holmgång mönstrar i år det
bästa startfältet någonsin
Tre personer ur svenska artisteliten medverkar vid årets Holmgång

E

venemanget Holmgång har, alltsedan starten 1998, lockat en mängd av storartister till Boteå.
Årets Holmgång är den 6:e i ordningen, i s k ”riktiga” Holmgångar, som Thomas själv uttrycker det, och storheter som Janne Schaffer, Rebecka Thörnqvist, Per Myrberg, Rikard
Wolff, AnnKristin Hedmark, Sky High, Stefan Sundström och Victoria Tolstoy har under årens lopp
gästat den riksbekanta Tjurskullen i Holm. Resterande år har man annars haft lite mindre satsningar.
I år har dock grundarna, och tillika arrangörerna, Thomas Larsson, Björn Krestesen, Lars Enberg
och Lennart Jonasson lyckats med konststycket att knyta tre, av Sveriges kanske allra mest välrenommerade, artister till sitt arrangemang. ”Vi har aldrig haft ett så starkt program som vi har i år och
det är samtidigt ett kvitto på att vi verkligen har ett starkt renommé och varumärke i artistvärlden och det är vi jätteglada för”, konstaterar Thomas Larsson nöjt och inte utan en viss stolthet. De
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artister som är inbokade för årets Holmgång är nämligen inte mindre än Tommy Körberg, Rikard Wolff
och Louise Hoffsten. Dessutom kommer man att varje kväll krydda med ytterligare begivenheter, såsom ett besök av de nykorade svenska mästarna i basket från Sundsvall. ”Det är inget direkt dåligt
program som erbjuds på en liten oansenlig höskulle i Björkå”, säger Thomas och myser förnöjt.
Kultur är nämligen nåt som ligger honom oerhört varmt om hjärtat och han ser också flera positiva sidoeffekter, utöver det att man sätter lilla Boteå på kartan, av ett arrangemang som detta. ”Kulturen kan
bidra med mycket kreativitet, som också kan skapa arbetstillfällen och framtidstro”, anser han.
Men det gäller alltså att hålla sig framme, om man vill vara säker på att komma över någon av de eftertraktade biljetter som bl a säljs via Elisabeths Presentbutik i Sollefteå. Tre föreställningar kommer
att anordnas, under dagarna tre den 4-6 juni, och varje kväll får 350 lyckligt lottade biljettköpare alltså
möjlighet att, på nära håll, avnjuta och lyssna till respektive megakändis.
av Rolf Ronestjärna

Norrdans & Musik i Västernorrland urpremiär av Blow the bubble
Mozart´s Figaros Bröllop med de två mezzosopranerna
Lina Kindblad & Elin Skorup
Pianokonsert med Sergei Rezhikov
Basketinslag med svenska mästarna Sundsvall Dragons
Norrdans
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4/6 Rikard Wolff 5/6 Louise Hoffsten 6/6 Tommy Körberg
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Holmgång 4-6 juni 2009

Ludvig Strand, Oskar Holmsten, Ola Hedberg, Joakim Strandberg, Jesper Strömberg, Anton Bergman, Sebastian Strömberg och Albin Svensson visade verkligen var skåpet skulle stå.

Kalknäselever triumferade
Kalknäselever, skolade i Filadelfias innebandyverksamhet, vann turnering

L

ördagen den 25:e april deltog åtta elever från Kalknäs skola i en innebandycup på Vallaskolan i
Sollefteå. De besegrade alla fyra lag de mötte och tog sig därmed till final. Glädjen stod högt i
tak, då de även vann finalmatchen mot Modoiterna, detta med resultatet 4-2. Grattis killar!
av Kristina Strand
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Gålvabon Irén Freijs insåg omedelbart att de funna dokumenten hade ett kulturhistoriskt värde.

Kulturhistorisk skatt kom fram i
samband med ett vattenläckage
Gålvaborna Irén Freijs och Jan Börstou upplevde historiens vingslag hemma i köket

D
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et finns ett ordspråk som heter: Det som göms i snö kommer upp i tö. Något i den stilen fick det
nyinflyttade paret Irén Freijs och Jan Börstou vara med om, i samband med att de blev
tvungna att riva upp kökstaket när deras expansionskärl på vinden gick sönder och läckte ut
vatten. Lyckligtvis befann de sig hemma i huset när byggfirman, lejd av försäkringsbolaget, började riva
bort trossbotten mellan första och andra våningen. För ur det upptagna hålet i kökstaket ramlade näm-

När byggfirman tog upp kökstaket ramlade de gamla dokumenten ut på golvet i köket.
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ligen en stor bunt med gamla och gulnade I
I
KUNGÖRELSER
dokument ned. Vem vet vad som annars
hade hänt med det värdefulla fyndet!? Och  En MässingDosa är hittat På älven i mellan Sundom nu läckaget inte hade ägt rum, så kan- by och Lännäs och Kan igenfås hos Bolin i Gålfa.
ske dokumenten överhuvudtaget aldrig nå-  Pehr Ulin i Undrom, har för sin hustrus återvundna
helsa gifvet till Kyrkan - 50 Rd.
gonsin hade blivit funna...
Irén och Jan förstod genast att de stod  Emellan Kyrkan och Söbbersta, är en ny primamed en kulturhistorisk skatt i sina händer lerfts näsduk förlorad, som efterlyses, och torde den
och de började därför fråga runt, i hopp rättsinnige upphittaren deraf, återlemna den till Hemom att finna någon i bygden som de kunde mansegaren Pehr Bolin i Söbbersta.
vända sig till med sitt fynd. De fick rådet  På vägen som går genom Törsta by är upphittadt
att ta kontakt med Inga Bodin i Boteå emellan Olof Bodins och N.D. Boströms gårdar
Hembygdskommitté, som givetvis blev eld 1 st modern fruntimmershalsduk, 1 st stekpanna och
och lågor när existensen av dokumenten en snusdosa som på beskrifning kan återfås hos
kom till hennes kännedom och senare även N.D. Boström i Törsta.
överlämnades till henne. Det ovanliga fyn-  På Undroms Strand, är en ny Yllevant upphittad,
det visade sig nämligen bl a röra sig om och kan af egaren återfås hos Skolläraren Isberg.
olika lokala brev och kungörelser från  Måndagen den 23dje i denna månad skola Hem1700- och 1800-talet.
mansegarna i Sundby, Grillom och Walla framforsla
Hur dessa gamla handskrivna dokument ved till skolan, der den då af Nämndeman Olof Bolin
egentligen hamnade hemma hos familjen i Stöndar såsom Skolrådsledamot emottages, veden
Freijs-Börstou, kommer vi troligtvis ald- skall vara torr och af 5 qvarters längd.
rig få reda på. Likaså kan vi bara speku-  Anteckning till H.H. Nattvard i dag efter slutad
lera i om de enbart användes som isoleGudstj. Hemmansegaren Matho Boman i Arlom har för
ringsmaterial eller om någon faktiskt plasin hustrus återvunna helsa gifit till Kyrkan - 50 öre.
cerade dem där för framtida generationer
att hitta och förundras över.
Fotnot: Boteås förste skollärare var Zacharias Isberg
Inga Bodin har så sakteliga börjat gå
från Umeå, född 6/1 1823, död 29/6 1892. Gift med
igenom de olika dokumenten och tanken
Sara Brita Solander, från Boteå, född 12/11 1849.
är att vi i kommande nummer av Botebladet ska kunna berätta mer om deras inne- De fick tre söner tillsammans.
håll. Tanken finns också att överlämna fyn- Obligatorisk skolundervisning infördes i Sverige 1842.
Kyrkskolan togs i bruk 1850.
I
det vidare för arkivering.
I
av Rolf Ronestjärna Olika kungörelser, lästa och avskrivna av Inga Bodin.

Med varm hand överlämnade Irén Freijs de gamla dokumenten till Boteå Hembygdskommitté.
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Lars Blomén fick i uppdrag att ansvara för släckningen av Valborgsmässoelden på Rixdan i Björkå.

Uppfinnaren Lars Blomén har tagit fram en brandvagn för bygden
Brandkåren i Sollefteå och Kramfors har visat stort intresse för brandvagnen

Lyssna gärna till radiointervjun med Lars Blomén
Lars hoppas att hans brandvagn ska komma till nytta.
på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida5b.htm
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edan ett antal år tillbaka finns det inte längre någon egen brandkår i Boteå. Givetvis har detta inneburit en stor nackdel vid de tillfällen då det har förekommit bränder i byn på senare år, eftersom det tar ca en halvtimme för brandkåren att ta sig hit, efter det att den har blivit larmad.
Detta dilemma är något som Grillomsbon Lars Blomén har funderat en del kring och ämnet blev givetvis inte mindre brännande, när han råkade få en brandman till måg. Ivrigt påhejad av denne, beslutade sig därför Lars att ta sig an saken och började, så sakteliga, att skissa på en typ av brandvagn, som
skulle kunna användas i förebyggande syfte eller vid gräsbränder och kanske även som första in-sats vid
eventuella husbränder.
Släckningsaggregatet består av en plasttank, rymmande 1 000 liter vatten (räcker i ungefär 30 minuter), som har klätts in i aluminiumplåt. En pump är kopplad till tanken, med tillhörande brandslang och
munstycke. En stor fördel med vagnen, är att
den både kan fyllas på via brandposten i Grillom och direkt från älven.
Brandvagnen är nu färdig och den testades, och visades upp, i samband med Valborgsmässofirandet på Rixdan i Björkå, där Lars
skötte om släckningsarbetet efteråt. ”Tanken
är att den ska gagna hela bygden och att
den förhoppningsvis ska komma till nytta.
Men fortfarande är det brandkåren som
man först ska kontakta vid brand!”, sade
Lars i Filadelfias direktsända närradioprogram
den 5:e maj.
av Rolf Ronestjärna

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Tomas och Ingrid Eklund hoppas kunna få dela med sig av den rofylldhet som råder på Solberg.

Tomas och Ingrid Eklund, på Solberg, erbjuder ett rofyllt boende
Det nystartade Solberg Inn har blivit något av en oas för stressade stadsbor

F

öretags- och entreprenörsandan i Boteå är allmänt känd och likaså verkar det finnas en obegränsad mängd av kreativa och driftiga människor i bygden. Tomas och Ingrid Eklund är två Boteåbor som denna beskrivning mer än väl stämmer in på. I alla fall anser undertecknad det, efter att
ha besökt dem på deras gård i Solberg och gått husesyn i det nyrenoverade hus som man, sedan en tid,
även tar emot gäster i. Bl a erbjuder man Bed & Breakfast via sitt Ådals B & B.
Egentligen var tanken, till en början, att enbart renovera huset för eget behov, men efter en tid växte
tanken fram att även andra skulle kunna få glädje av det gamla och trivsamma huset. För trivsamt är det
verkligen! Tomas har nämligen lagt ned ett omfattande och varsamt renoveringsarbete, både utom- och
inomhus, av det gamla huset från 1820-talet och samtidigt har han lyckats att bevara husets karaktär
och känsla. I ett av rummen sitter t o m en mycket välbevarad tapet, från början av förra seklet, kvar. På
gården finns även en gammal mysig bagarstuga, också den varsamt renoverad, där man också tar emot
gäster. Solberg Inn visar sig vara ett mycket gott komplement till övriga boendealternativ i bygden.
av Rolf Ronestjärna
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Lyssna gärna till en radiointervju med Tomas Eklund på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida5b.htm

Solberg Inn har en bedårande utsikt över bygden. Rummen har fått behålla sin gammalmodiga prägel.
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ARKIVBILD

Siv och Bengt Bergman skulle gärna kunna tänka sig att återvända till Indien i framtiden.

Bengt och Siv Bergman förverkligade sin drömresa till Indien
Överväldigades över allt det fantastiska som de fick vara med på under sin resa

D

et är absolut inte alla förunnat att kunna få förverkliga sin drömresa. Detta var dock något som
Undromsborna Bengt och Siv Bergman fick möjlighet att göra, nu på vårkanten, i samband
med att de gjorde en drygt tre veckor lång resa till Indien. I princip handlade det om en kombinerad födelsedags- och försenad bröllopsresa, eftersom de båda är förhållandevis nygifta och just det
att Bengt råkade passera det magiska 50-strecket i mars månad.
Flygresan gick inledningsvis via Stockholm och Amsterdam och slutmålet Delhi kom att utgöra
själva startpunkten och basen för deras fortsatta äventyr i den forna engelska kolonin, som faktiskt är
världens näst folkrikaste nation med sina drygt 1 200 miljoner invånare. Det visade sig bli en stor kulturkrock att komma från lilla och lugna Undrom till alla dessa myllrande folkmassor och vanvettig trafik.
”Efter ett tag orkade man inte ta in allting, utan man fick behov av att dra sej undan”, berättar
Siv för Botebladets utsände utrikeskorrespondent. Indien upplever just nu en otrolig expansion på alla
områden, där framförallt alltfler utländska företag etablerar sig, och det speciellt i storstäderna. ”Det
byggs nytt precis överallt och Indien upplever samtidigt en människoexplosion utan dess like, vilket
är ett stort problem för landet”, konstaterar Siv och berättar vidare att det just nu byggs en tunnelbana
i sextonmiljonersstaden Delhi, i hopp om att kunna lindra de svåra trafikproblem som man brottas med.
En främmande miljö, brukar också innebära främmande bakterieflora och det var nåt som också
Bengt, ganska omedelbart, bittert fick erfara, eftersom han drabbades av kraftiga magbesvär. Efter den
upplevelsen var Bengt och Siv väldigt noga med att undersöka de restauranger som de besökte, genom
att först ta sig en rejäl titt ute i restaurangköket. Speciellt gjorde de det när de befann sig ute på landsbygden och det var inte ovanligt att besöket i köket resulterade i att man istället uppsökte ett annat matställe. Två gånger, under hela vistelsen, unnade man sig dock att äta på femstjärniga restauranger, nämligen direkt efter det att Bengt hade blivit frisk ifrån sin magåkomma och även vid det tillfälle då man firade hans 50-årsdag. ”Då kom, till och med, kocken ut med en liten tårta”, minns Siv och skrattar
glatt åt minnet.
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INDIEN
Statsskick: Federal republik
Yta: 3 287 590 km2
Huvudstad: New Delhi (ca 300 000 invånare 2001)
Högsta berg: Kanchenaganga (8 568 möh)
Invånarantal: 1 129 866 154 (2007)
Invånare/km2: 363,3
Naturlig befolkningstillväxt: 1,47%
Språk: Hindi (30%) + 22 andra
Religion: Hinduism (82%), islam (12%), kristendom
(2%) & sikhism (2%)
Läs- & skrivkunnighet: 65,5%
BNP/invånare: Ca 25 000 kr (2006)
Naturtillgångar: Kol, järnmalm, mangan, bauxit, krom,
naturgas, diamanter, träd & petroleum
Viktigaste exportvaror: Bomull, garn och textilier, färdigsydda kläder, läderprodukter, ädelstenar, smycken,
jordbruksprodukter, cashewnötter och kryddor, mjukvara
& elektronik
Valuta: Indisk rupee
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Under sin vistelse köpte Bengt och Siv,
vid ett besök på en resebyrå, ett resepaket
som möjliggjorde för dem att åka och besöka lite olika sevärdheter med en taxibil och
privat chaufför. Sammanlagt ett par veckor
var de ute på vägarna och besökte intressanta platser och övernattade på olika hotell.
Först besökte de ”den rosa staden” Jaipur,
där det gamla och fantastiska maharadjapalatset Amber Fort stod överst på önskelistan. Dit tog man sig ridandes på elefanter.
Likaså besöktes den heliga staden Pushkar,
bl a känd för sina mer än 500 hinduiska tempel. ”På många ställen, dit vi kom, var
det en enorm nöd och man kände en oerhörd maktlöshet över att inte kunna göra
nånting”, berättar Siv med märkbar sorg i
rösten. De träffade t ex en svensk kvinna,
som hade varit med om en väldigt obehaglig
upplevelse i samband med att hon hade gett
en tiggare lite pengar. Blixtsnabbt hade hon
nämligen blivit omringad och hårt trängd av
en stor mängd av tiggare. Hon hade upplevt
situationen som väldigt hotfull och hade också
tvingats att slita sig loss för att överhuvudtaget komma därifrån.
Av en händelse råkade man också passera genom byn Radha Kund, som blivit något
av ett centrum för kvinnor utan försörjning,
och hela byn var därför full av kvinnor. ”Man
är inte van vid att se kvinnor stå på gatorna och tigga och det var en högst obehaglig upplevelse”, minns Siv. Betydligt angenämare var däremot besöket i staden Agra,
där det välkända och kupolförsedda mausoleet Taj Mahal, som för övrigt också finns på
UNESCO:s världsarvslista, finns. ”Palatset
skiftar i färg, beroende på varifrån solen
kommer”, berättar Siv entusiastiskt.
Den mest givande upplevelsen, på deras
rundresa, var dock besöken i Ranthambhors
nationalpark och det stora tigerreservatet i
Sariska. I det sistnämnda träffade de, och
lärde de också känna, en tvåbarnsfamilj från
Delhi, som de också fick tillfälle att besöka i
deras hem lite senare. Det besöket gjorde
verkligen ett bestående intryck på de båda,
eftersom det som utländsk turist är förhållandevis svårt att få kontakt med vanliga människor. Familjerna planerar att ha fortsatt kontakt med varandra.
forts. nästa sida

Siv Bergman pekar ut platserna som de besökte i Indien.
911
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Vid mötet med människor handlade det, för det mesta, annars nästan enbart om pengar. ”Man kände sej som en penningapparat och vi har aldrig blivit så mycket lurade av människor som vi blev
i Indien”, säger Siv och berättar skrattande vidare: ”Jag kände mej, många gånger, så oerhört naiv
och det lös säkert lantis om mej. Så bondfångarna stod ständigt på kö för att lura mej på pengar.”
Men samtidigt skulle Siv gärna vilja åka tillbaka till Indien, någon gång i framtiden, för att kunna få praktisera de lärdomar som hon fick under sin vistelse där här gången.
Sammantaget var ändå vistelsen i Indien verkligen en omvälvande och fantastisk upplevelse, eftersom landet, på alla sätt och vis, sannerligen är ett kontrasternas land. ”Det finns rikedom och fattigdom. Det finns skönhet och det finns fulhet. Indien har precis allt att erbjuda, både i form av
djur- och naturliv, vackra platser och byggnader, men också av exotiskt och främmande kulturliv!”, summerar Siv och Bengt Bergman samfällt till avslutning
av Rolf Ronestjärna
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Kontrasten mellan Undrom och Indien är stor och trots att borta är bra är nog ändå hemma bäst.

Barnen på Blåklockans Förskola gick runt och sjöng påsksånger.

Anton Bergman pysslade.

Påskpysseldag på Kalknäs skola

P

å skärtorsdagen hade Kalknäs skola sin årliga påskpysseldag. Eleverna delades in i åldersblandade grupper och turades om på olika stationer: påskpyssel, filmvisning, påsklekar, påsksaga och samarbetsövningar. Under förmiddagen gick påskgummor och påskgubbar, från Blåklockans Förskola, runt och sjöng fina påsksånger. Till lunch serverades en uppskattad och efterlängtad påskbuffé.
av Kristina Strand
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Lars och Martina, med barnen Tobias och Lovisa, tycker att de har blivit väldigt väl mottagna i Boteå.

Martina Kanon och Jan Åström
med familj stortrivs i Boteå
Ture Karlssons f d hus i Offer har fått nya invånare i form av en tvåbarnsfamilj

V

id vägens slut, i Ture Karlssons f d hus i Offer, bor sedan augusti 2008, familjen KanonÅström. Martina Kanon, med barnen Tobias 15 år och Lovisa 8 år, bodde i Sala. Lars
Åström var bosatt och arbetandes i Örnsköldsvik. Martina fick jobb i Kramfors och Undrom kändes som en alldeles lämplig plats att söka bostad på, när de skulle slå ihop sina påsar.
Martina och Lars läste BUG:s (Boteå Utvecklingsgrupps) annons på Blocket och fick genom den
kontakt med Laila Lindholm, som berättade om Boteå. De fick en sådan positiv uppfattning om både
skola och engagemanget i bygden, så de åkte hit och kikade på några hus som var till salu. Valet föll då
på huset i Offer.
Martina är uppvuxen i Noraström och har nu fått närmare till släkten. Hon arbetar som personlig assistent och Lars jobbar åt Ö-viksföretaget NOÅS. I arbetsuppgifterna ingår muddring, sjötransport och
hamnskötsel.
På frågan om hur de trivs här svarar Martina ”Supertoppen!” och Lars tycker att de har blivit mer
än väl mottagna! ”Vi har väldigt trevliga grannar!”, konstaterar paret.
Familjen var nyligen på välkomstfikat i Sunnersta Folkets Hus och tyckte att det var så roligt att få
träffa både ”gamla” och ”nya” Boteåbor (se reportage sidan 22). De hann även med att besöka Hantverksmässan i höstas. Lovisa är med i barnens kyrkokör, så Boteå kyrka har även fått en del besök.
Martina kommer ni säkert att träffa på Handlar´n framöver, eftersom hon ska jobba där emellanåt.
av Richard & Kristina Strand
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Jan och Irén har en hel del planer och tankar när det gäller deras hus på Kyrkvägen i Gålva.

Göteborgsparet Jan och Irén
sökte och fann sitt Paradis i Boteå
På kort tid har de hunnit komma in i bygden och lärt känna en hel del bybor

V

eckan innan jul kom paret Irén Freijs och Jan Börstou, med sonen Mike, inflyttandes till Boteå, närmare bestämt till f d Annika Nottbergs hus på Kyrkvägen i Gålva. Egentligen var de
på gång redan tidigare, men p g a en vattenskada i nya huset, fick de avvakta lite och bodde
därför en tid inneboende hos vänner i Sollefteå. Familjen kom dessförinnan från Ale kommun, ca tre
mil norr om Göteborg.
Hur kom det sig då egentligen att de hamnade i våra trakter? ”Vi ville till världens bästa land och
det är ju Norrland”, säger Irén och skrattar glatt, men förtydligar sig strax. Jan, som växte upp i Danmark, var nämligen som barn en hel del uppe på våra breddgrader och fiskade, tillsammans med sin familj, och fick då smak på de nordliga delarna av Sverige. Redan i unga år fanns redan tankarna hos honom att nån gång i framtiden bo i Norrland. Irén, som i sin tur har sina rötter i både Nordnorge och Estland, vistades i ungdomsåren en hel del hos sin mammas väninna i Vilhelmina. Hon berättar också att
hon växte upp utanför Göteborg och att hon egentligen aldrig trivdes riktigt bra i närheten av storstaden
och att hon faktiskt var på väg till Östersund för några år sedan. Men så träffades hon och Jan och de
slog följe med varandra och ett gemensamt beslut, att flytta norrut, växte snabbt fram.
För ett år sedan besökte familjen Boteå och fick sig då en rejäl rundtur i bygden av Boteå Utvecklingsgrupp, bl a för att titta på olika boendealternativ. Det som dock gjorde allra starkast intryck på
familjen, och framförallt då på sonen Mike, var när man fick se sig om i de fina och ändamålsenliga loka14
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lerna på Kalknäs skola. ”Det var helt klart avgörande och likaså att vi blev så väl mottagna av
Utvecklingsgruppen”, konstaterar Irén Freijs, i en intervju gjord i Filadelfias direktsända närradioprogram den 7:e april, och fortsätter med att ösa lovord över de personer som de mött i Utvecklingsgruppen. ”Dom gör ett kanonjobb, som är ovärderligt!”
Familjen, som från första stund har känt sig hemma och välkomna i Boteå, har snabbt acklimatiserat sig och börjat smälta in i bygden och man har, så här långt, bara stött på snälla och hjälpsamma människor. ”Det är man inte van vid från Göteborg. Där är det stressigt och där finns inte den här
omsorgen, varken i skolan eller runt omkring. Det ville vi bort ifrån och det har vi lyckats bra
med, tycker jag”, konstaterar Irén tacksamt och fortsätter: ”Här stormtrivs vi. Här finns lugnet och
ron, som jag tror att egentligen alla människor behöver. Det är ett paradis att på morgonen kunna höra att Mike vill till skolan och att han trivs. Han har snabbt smält in och han känner sej
trygg där. Det är värt så himla mycket”, säger Irén smått lyriskt.
Den framåtanda och framtidstro, som till skillnad mot Göteborg frodas vilt i Boteå, är något som
Irén och Jan verkligen uppskattar och värdesätter högt och något som de själva också hoppas kunna
bidra något till med tiden. ”Jag märker att det är ett helt annat engagemang här. För här hjälps
man åt och här strävar man mot samma mål och folk är intresserade av att ha bygden kvar”, säger Irén vidare och betonar samtidigt vikten av att byn, även i fortsättningen, får behålla både skola och
affär. ”Handlar´n är en fantastisk affär och dom som har den är supergulliga och trevliga och
har jättebra service.” Likaså värderar de högt den sociala bit som bygden har att erbjuda, framförallt
den fina kontakten med grannarna, men även mötet med byns folk i alla olika sammanhang.
Irén har också haft tur att komma in på arbetsmarknaden. Fram till nu har hon jobbat extra på
gruppboendet i Lo, men i skrivande stund har hon börjat jobba i delikatessbutiken mitt emot ICA i
Sollefteå.
Just nu är det mycket på gång i det nyinköpta huset på Kyrkvägen, där Jan håller på och grejar för
fullt, både inomhus och ute på gården. Snart hoppas han även kunna börja bygga en liten maskinhall bakom huset. Tanken är också att man inom en snar framtid ska kunna ha lite egna får, grisar och höns för
eget bruk. Den nyinflyttade familjen har många planer inför framtiden. Till avslutning skickar Jan och Irén
med en liten efterlysning. Om någon läsare skulle råka ha något gammalt fotografi på deras hus, så får de
gärna höra av sig till dem.
av Rolf Ronestjärna
Lyssna gärna till radiointervjun med Irén Freijs på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida5b.htm

Irén, Mike och Jan föredrar hellre lugnet på landet jämfört med storstadens stress och jäkt.
15
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Alf Sjögren

Alf Sjögrens hjärta har klappat
varmt för de handikappade
I detta nummer av Botebladet presenteras Alf Sjögren i Undrom

U

ndromsbon Alf Sjögren föddes 1934 i Släppträsk i
Malå kommun. Pappa Bengt, som var skogsarbetare
och kom från Långsele, träffade mamma Selma, under ett
av sina jobb norröver. Alf föddes som nummer två, i en syskonskara av fem, och kom att växa upp i ett s k Per-Albin torp, där
det fanns både kor, getter och höns.
Alf berättar att han hade en mycket fin uppväxt, med naturen
direkt inpå knutarna, där det erbjöds rika möjligheter till bad och
fiske, i den närliggande sjön, och lek i skogen. ”Jag hade en
härlig uppväxt med allt vad man som barn kunde önska sej.”
Men tillvaron handlade inte bara om lek och förströelse, utan
syskonen fick ju, som det var brukligt på den här tiden, vara med
och hjälpa till hemma på gården. Det rörde sig om att hjälpa till
med korna och med slåttern och överhuvudtaget allt som fanns
att göra på gården. ”Man växte upp med att man skulle hjälpa
till hemma och även med försörjningen”, minns Alf.
Ca 1946, strax efter det att Alf hade avslutat sin 6-åriga skolgång och i samband med pappans arbete tog slut, flyttade familjen till Bredvallsbäcken ovanför Björksjön. I den vevan började Alf att jobba i skogen tillsammans med pappan. Det höll han
på med fram till 1953, då det var dags för militärtjänst på I 21 i
Sollefteå. Men när Alfs kompisar ryckte ut året därpå, blev Alf
16

FEM SNABBA FRÅGOR:
Mitt älsklingsplagg:
- Jeans.
Sån är jag:
- Jag är nog glad och hjälpsam.
Tre föremål jag skulle ta med
mig till en öde ö:
- Kastspö, en bra bok och frun.
Jag blir glad när:
- När det går bra för de mina;
både barn och barnbarn.
Någon jag gärna vill träffa:
- Jag skulle gärna vilja sätta
mej ned och samtala med skådespelaren Rikard Wolff.

Sisko och Alf Sjögren har varit gifta i 43 år.
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kvar och han kom att bli kvar i mer
än 30 år. Alf blev m a o heltidsanställd militär och avancerade under
åren från furir till löjtnant. I sitt arbete kom han att utbilda nya rekryter, ett jobb som han trivdes väldigt
bra med, mycket beroende på den
goda kamratandan. ”Likaså var det
positivt att få utbilda folk och på
samma gång få bevittna hur bleka
och skrämda pojkar sakta förvandlades till män.”
Tyvärr blev dock Alf tvungen att
avbryta sin militära bana i förtid, eftersom han skadade sig i tjänsten
1984. ”Det var jobbigt att gå hemma utan att veta hur framtiden
skulle bli. Det var tur att man hade
en förstående familj, som stod ut
med en!” Och trots ett par operationer blev hans rygg aldrig riktigt
återställd och 1987 förtidspensionerades han därför.
1964 träffade Alf Sollefteåtösen
Sisko och två år senare ingick de äktenskap. Senare samma år föddes
dottern Barbro, året därpå (d v s
1967) anlände sonen Peter, 1968 sonen Hans, 1970 dottern Eva och slutligen 1972 dottern Elisabeth. Barbro
bor idag i Mellansel, medan Eva
håller till i Lugnvik. Barnen Peter
Sjögren och Elisabeth Melander
blev båda kvar i Boteå. Sonen Hans
avled 1980 i en mycket tragisk trafikolycka vid Macken i Undrom.
Sedan 1968 har Alf och Sisko
Sjögren haft sin hemvist i Undrom,
med ett kort avbrott åren 1975-78,
då de förestod livsmedelsbutiken i
Björkå. 1978 flyttade de tillbaka till
Undrom och till den plats där de bor
idag. Dock bor de inte i samma hus
som tidigare, eftersom de byggde ett
sprillans nytt 1991.
I slutet av 80-talet fick Alf, vid ett
besök hos läkaren, besked om att
han både hade kraftig hörselnedsättning och tinnitus. Bullerskadorna hade
han ådragit sig inom jobbet. Detta i

forts. nästa sida Alf Sjögren tycker att han har fått leva ett rikt och omväxlande liv.
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sin tur medförde att han började engagera sig i Hörselskadades Förening i Sollefteå. Efter ett tag
invaldes han i distriktsstyrelsen och efter ytterligare en tid började han också att engagera sig på riksplanet. I mitten av 90-talet började han dessutom engagera sig i Handikappföreningarnas Samarbetsorgan, en organisation med 36 länsföreningar och med 16 000 medlemmar enbart i vårt län. En tid därefter valdes han in i styrelsen och sedermera gick han även in som ordförande, något som han kom att
hålla på med ända fram till i fjol. Dessa två engagemang kom, av förklarliga skäl, att ta mycket av Alfs tid
i anspråk, vilket innebar att han i regel var hemifrån 100-150 dagar per år. Det måste, som man kanske
kan ana, varit en oerhört hektiskt tid. ”Telefonen ringde dygnet runt, men glädjen över att se att
man gjorde så att dom funktionshindrade fick det bättre övervägde. Man såg nämligen att ens
arbete gav resultat på sikt och man fick även respons på att det man jobbade för var bra”, konstaterar Alf tacksamt och hustrun Sisko nickar instämmande.
Alf hade, fram till dess att han skadade sin rygg inom arbetet, varit en inbiten golfspelare och på frågan vilket handicap han hade, bryter dottern Elisabeth plötsligt in och svarar spjuveraktigt: ”Fyra barn!”,
och samtliga vid kaffebordet brister glatt ut i skratt. När väl skrattet lagt sig, berättar dock Alf att hans
handicap på golfbanan, i själva verket, var imponerande elva.
Ett av Alfs stora intressen i livet har annars varit fiske och småviltsjakt, ett intresse som han fick ”via
modersmjölken”, som han själv uttrycker det. Jakten lade han dock på hyllan för ca tio år sedan, beroende på tidsbrist och p g a att hans kära jakthund dog. Annars tycker Alf mycket om att läsa böcker och
han är också väldigt intresserad av de 14 barnbarnens olika förehavanden. Speciellt befinner han sig
gärna på plats när deras respektive fotbollslag spelar match.
av Rolf Ronestjärna

Martina Kanon, Hadir El Scherabasi och Catrin Englund varvar mellan stickning och läsning.

Succé för stickklubben på Botaton
Under våren har en stickklubb bildats i Boteå, som nu träffas i Botatonhuset

M

alin El Scherabasi läste en bra bok som heter Livets aviga och räta. Den handlar om en
kvinna som äger en garnbutik och som startar en stickklubb. ”Den var suveränt bra!”, säger Malin, som blev inspirerad till att dra igång något liknande här i bygden. Malin pratade
med Laila Lindholm, som även hon hade läst boken, och stickklubben bildades.
Malin och Laila betonar bestämt att man ej behöver vara stickproffs för att vara med. Nej, tanken är
att det ska vara ett socialt nätverk för att umgås och lära känna varandra. När det gäller stickning, så kan
man ge varandra inspiration och hjälp, och även andra handarbeten går bra att ta med. Om man vill komma
och bara umgås och sitta och prata, så är det också helt okej. ”Kanske kan vi dela med oss av boktips
till varandra!”, spånar Malin. För att göra det så enkelt som möjligt, så tar var och en med sitt eget fika.
Nu tar klubben en paus över sommaren, men startar upp igen till hösten. Startdatum är bestämt till torsdagen (man träffas varje torsdag ) den 3/9, kl 18.30-20.00. Platsen är Botatonhuset och för att nyttja deras
lokaler betalar man en medlemsavgift på 70 kr per person och år.
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av Kristina Strand

BOTEÅPARLAMENTET

Prenumerera på Botebladet???
Känner Du någon utflyttad Boteåbo
eller annan person som skulle vilja
få Botebladet i brevlådan? Är Du
själv inte bosatt här, men ändå vill
läsa Botebladet? 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 tidningen skickad
dit Du vill! Vänligen kontakta prenumerationsansvarig: Karin Ronestjärna, Tel: 0612 - 601 21 eller skicka ett vykort till redaktionen på adress:
Botebladet, c/o Karin Ronestjärna, Kalknäsvägen 9, 881 95 Undrom
Boteåparlamentets Bankgironummer är 5548-6377

Lämna alltid in information för Anslagstavlan (såsom evenemangstips och annan reklam) till
redaktionen i god tid innan angivet presstopp (ju tidigare desto bättre). Det som kommer
in i sista minuten tas in i mån av tid och plats. Artiklar och reportage måste lämnas in
en vecka före presstopp. Maila alltid så stora bilder som möjligt, för att få bästa slutresultat. Glöm inte bort att ange fotograf och vilka personer som finns med på bilderna. Bidrag tas helst emot via mail, diskett eller CD-rom. Maskinskriven text går också bra - dock
helst bara i nödfall. Mailadressen är som tidigare: botebladet@ronestar.nu

Välkommen att lämna bidrag för tidningens utgivning i bössan hos Handlar´n. Åtminstone
en tjuga tycker vi att varje tidning är värd som hämtas hos Handlar´n.

Hör av Dig till Boteåparlamentet, om Du känner till nåt hus som är till salu eller står tomt. Det
finns fortfarande en mängd människor som vill flytta hit och som söker hus. Tag även vara
på möjligheten att hitta och annonsera ut hus via Boteåparlamentets hemsida.
Kontaktpersoner: Lennart Johansson, 0620 - 321 82 & Tommy Ledin, 0620 - 320 12.

Just nu finns det en ledig enrummare på Pensionärshemmet i
Undrom (enligt Solatums hemsida den 24/5). Kanske är detta
något för Dig, som eventuellt har funderat på att flytta till något
mindre. Kolla gärna med Solatum på 0620-68 28 50.

OBS. Lägenheten på bilden är dock inte ledig.
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Håkan Eriksson, från Sunnersta, tog vara på möjligheten att rösta i valet till Boteåparlamentet.

Stort valdeltagande vid årets
val till Boteåparlamentet
Val till Boteåparlamentet ägde rum på Rixdan i Björkå, på stranden i Undrom och utanför Handlar´n

L
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ördagen den 2:a maj ägde det rum val till Boteåparlamentet utanför Handlar´n i Undrom.
Laila Lindholm, i Boteåparlamentet, hade tagit sig an uppdraget att se till att så många som
möjligt tog penna och papper och kryssade för tio tänkbara kandidater. Hon kunde också förtälja att det varit många förstagångsröstare som röstat  Stefan Andersson, Kalknäs, 51 år
och det var ju trevligt att höra. Dan och Jens Stenström  Ulla Assergård, Sunnersta, 50 år
stod och funderade vilka de skulle kryssa för och jag Andreas Blomén, Grillom, 25 år
tror att de lyckades få ihop alla tio till slut. Lycka till alla Lars Blomén, Grillom, 57 år
nya ledamöter!
av Cecilia Sundström  Svenerik Eriksson, Valla, 60 år
Pia Hedberg, Holm, 66 år
 Pernilla Landberg, Kalknäs, 29 år
Ulf Lhådö, Grillom, 56 år
 Stig-Göran Lindberg, Stöndar, 57 år
 Laila Lindholm, Sunnersta, 44 år
 Märith Löfgren, Arlom, 43 år
 Haseeb Sahibi, Undrom, 46 år
 Richard Strand, Arlom, 42 år
 Erik Sundberg, Allstahu, 55 år
 Fredrik Åslund, Grillom, 17 år
Gerd Öberg, Undrom, 73 år
Anders Bergman och Pia Hedberg på Rixdan.
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Ovanstående personer valdes in i Parlamentet.
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Bengt Löfgren har hjälp av Sten-Olov Altin och Jan-Gunnar Söderholm med takläggningen.

Just nu förser Undroms IF, den nye ägaren, huset
med ett nytt och välbehövligt plåttak

E

n efterlängtad renovering av Handlar´nhuset i Undrom har nu
påbörjats, tack vare försäljningen av fastigheten till Undroms
IF. I dagarna har nämligen Bengt Löfgrens firma dragit igång
med att lägga på ett plåttak. Renoveringen innebär ett lyft för den, för byn
så, nödvändiga byggnaden.
av Rolf Ronestjärna Det gamla taket hade sett sina bästa dar.
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Handlar´nhuset fräschas upp

Boteå LRF-avdelning har gått samman med Styrnäs
Tomas Sundberg valdes till ordförande

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

B

oteå och Styrnäs LRF-avdelningar har slagits
ihop. Det första gemensamma årsmötet för Boteå-Styrnäs LRF-avdelning hölls den 22 mars
på Bettans Konferenscenter i Stöndar. Medlemsantalet
blir ca 130.
Mötesförhandlingar hölls av Lasse Näsholm, Solum,
som valdes till vice ordförande. Ordförande blev Tomas
Sundberg, Kalknäs. Bonncaféer, vårgrillning och en sommarfest, nedanför Styrnäs kyrka, var givna förslag på
verksamheter det närmaste året i den sammanslagna avKalknäsbon Tomas Sundberg är ny ordförande. delningen.
av Lars Bodin
21

FOTO: MARIA JOHANSSON

Trivselfaktorn var hög när Boteå Utvecklingsgrupp bjöd in till välkomstfika för nyinflyttade.

Fantastiskt gensvar på Utvecklingsgruppens satsning
Ett 70-tal personer hörsammade inbjudan när Boteå Utvecklingsgrupp inbjöd till välkomstfest för nyinflyttade

I
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gränslandet mellan att kung Bore börjat släppa
sitt stadiga grepp om det snötäckta landskapet
och den tidiga vårsolen gjort försiktig entré, var
det dags att hälsa alla nya Boteåbor välkomna. Att
bjuda på välkomstfika var ett sätt att visa den glädje
och entusiasm som finns i Boteå och som ökat i
och med den positiva inflyttningstrenden. Detta var
ett arrangemang som Boteå Utvecklingsgrupp
Kristina Strand och Jeanette Westlund i Utvecklingsgruppen. (BUG) tagit initiativ till för att ge nya och gamla by-

Annelie Ottosson och Martin Norberg med dotter. Anne Krapu, Yousra och Malin El Scherabasi.
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bor möjlighet att bekanta sig med varandra. Att utveckla bygden och bli fler invånare är för övrigt den
enda möjlighet som finns för att säkra service som
skola, affär, bibliotek, föreningsliv, aktiviteter m m.
Många bybor, gamla som nya, slöt upp och samlades till en mycket gemytlig stund. Välkomstkuvert
delades ut och det fanns möjlighet att köpa vår egen
Boteåtröja. Boteå är lyckligt lottat, som fått så många
trevliga nyinflyttade. Kan man säga att det finns någonting som förenar de som valt att flytta till vår
bygd? Sammanfattningsvis kan man konstatera att
det är människor från olika delar av Sverige och värl- Martina Kanon och Lars Åström bor i Offer.
den, som valt att bryta upp och slå ned sina bopålar
precis i vårt Boteå, med förväntningar och drömmar om en ny framtid! Många har längtat efter ett
eget trädgårdsland, men även efter djur och en rikare fritid. Att barnen ska få en tryggare och bättre
skolmiljö har varit avgörande för andra familjer. Några har haft släkt, vänner eller ett arbete som väntat.
Oavsett varför flyttlasset gått till just Boteå, är
glädjen stor över att så många bestämt sig för att bo
just här. Det är bara att hoppas att alla nya familjer
kommer att trivas och att de känner sig välkomna.
Vi är i alla fall glada över att de valt att flytta till just Nyinflyttade Mike Freijs flankerad av Alfred Jooss!
av Maria Johansson hansson och Cenny Lindholm.

Klasserna 3-6 på Kalknäs skola fick lära sig grunderna i orienteringssportens ädla konst.

Kalknäs skola har satsat på
att bli lite bättre orienterade
Skolan fick hjälp av Göran Hällström, från Lugnviks IF:s Orienteringssektion

S

atsningen Idrottslyftet, som vid några tillfällen tidigare har redovisats i Botebladet, har fortsatt
under våren på Kalknäs skola. Fr o m maj månad har det satsats extra på att lära eleverna att
orientera. Tacksamt nog finns det en verklig nestor på det området
forts. nästa sida
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inom Botebladets spridningsområde, nämligen Göran Hällström, boende i Djuped och till vardags
lärare på Hola Folkhögskola. Göran har nämligen
ett långt och lyckosamt förflutet inom orienteringssporten och han berättar, för Botebladets sportorakel, att han har hållit på med orientering ända sedan
i unga år. Efter ett ganska långt uppehåll tog han
åter upp orienterandet 1975, i samband med att hans
son blev intresserad och även började orientera. Sedan dess har Göran haft ett brinnande orienteringsintresse och det brukar kunna bli bortåt 30 tävlingar,
och lika många träningstävlingar, per år. Likaså deltar han kontinuerligt i den s k Femdagars. För två Inledningsvis fick eleverna lära sig att läsa kartan.
år sedan var han dessutom med i Veteran-VM i Finland och han hoppas även att kunna vara med 2010,
då tävlingen går i alplandet Schweiz (!) och förhoppningsvis även 2011 i Ungern. 2012 hoppas han dock
att tävlingen hamnar på lite närmare håll, eftersom
Örnsköldsvik har ansökt om att få mästerskapen
det året. ”Just Veteran-VM är ju ett jättearrangemang, med mer än femtusen deltagare”, berättar Göran.
Annars tycker Göran att det är väldigt roligt att
kunna få fara till olika skolor och presentera och slå
ett slag för orienteringssporten, eftersom intresset för
Därefter blev det en orienteringstävling på skolområdet.
den, efter ett kraftigt uppsving på 80-talet, stadigt har
minskat på senare år. Sporten har, tillsammans med de flesta andra utpräglade konditionssporter, svårt
med nyrekrytering, eftersom barn och ungdomar tenderar att vilja sitta mer och mer stilla nu för tiden. Även
skolorna i Lo och Lugnvik har under våren fått ta emot besök från Lugnviks IF:s Orienteringssektion.
Just momentet orientering ingår ju i läroplanen och Jörgen Strindlund, gymnastiklärare på Kalknäs
skola är därför mycket nöjd med att få lite hjälp och inspiration utifrån. ”Det är verkligen värdefullt att
få lite tips och hjälp av nån som verkligen kan det här med orientering”, konstaterar han tacksamt.
Men vad är det då egentligen som är så lockande med orientering? ”Förutom att det är underbart
att få komma ut i den vackra naturen, så är det tävlingsmomentet som är själva utmaningen och
det som lockar mest. Och likaså att få gå i mål, med svetten drypande i ansiktet, och att ha lyckats att pricka in ganska rätt, är en skön känsla”, förklarar Göran Hällström med värme i rösten.
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av Rolf Ronestjärna

Jörgen Strindlund, lärare på Kalknäs skola, har uppskattat Göran Hällströms besök på skolan.
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Lite regn, mitt i korvgrillningen, gjorde ingen större skillnad när det gällde barnens glada humör.

Barngympan har tagit sommarlov
Vårterminen avslutades med en spännande och lyckosam skattjakt

E
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n onsdagskväll i maj hade barngympagänget våravslutning. Barn och föräldrar bjöds på grillad
korv med bröd, samt saft, kaffe och kaka till efterrätt. Tyvärr hade man otur att få regn mitt i
korvgrillningen, men barnen sken som solar när det visade sig att skatten de hittade, efter skattjakt, innehöll godis!
Nu har fotboll och andra utomhuslekar dragit igång, men till hösten fylls nog Kalknäs gympasal av
glada gympabarn igen.
av Kristina Strand

Peter och Marie Sjögren gjorde ett enastående jobb när det gällde att förse alla med förtäring.

UIFA-Cupen avgjordes på Bohedsvallen
Den legendariska fotbollscupen för ungdomar har återuppstått i ny skepnad

S

öndagen den 3:e maj var det äntligen dags för UIFA-Cupen att återuppstå. Lagen som kämpade
denna dag var P 13/14 från Kramfors, Bollsta, Sollefteå och Undrom. Marie och Peter Sjögren grillade hamburgare till alla hungriga spelare och åskådare för brinnande livet. Alla kämpade
tappert och cupsegrare detta år blev slutligen Bollsta.
av Cecilia Sundström
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Tyvärr fanns bara halva laget på plats när Botebladet kom för att föreviga den unika händelsen.

För första gången någonsin
har Undroms IF ett flicklag
Klubben har, i sin 75-åriga historia, aldrig tidigare haft ett renodlat flicklag

J

ust nu skrivs det stor fotbollshistoria i Boteå, i det att idrottsföreningen Undroms IF, för första
gången någonsin ställer upp med ett renodlat flicklag. Tränarna Stefan Strandberg och Anders
Edlund känner stor inspiration inför uppgiften och de ser båda fram emot seriespelet med de 13
flickor som finns inskrivna. ”Det kommer att bli jätteroligt och spännande. Det är lite annorlunda
med tjejer och en utmaning. För innan tjejerna har hunnit med och kamma luggen...det kan ju
ta en halvlek”, säger Stefan, i Filadelfias direktsända närradioprogram den 7:e april, och skrattar
glatt åt sitt lilla skämt.
av Rolf Ronestjärna
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Lyssna gärna till radiointervjun med Stefan Strandberg på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida5b.htm

De båda fotbollstränarna Anders Edlund och Stefan Strandberg är med och skriver fotbollshistoria.
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Speakern Pelle Bodin, bördig från Undrom men idag bosatt i Sollefteå, var med och drog igång cupen.

Undroms IF föll på mållinjen
i sin egen fotbollsturnering
Förpassades ur cupen via en spännande straffsparksläggning i semifinalen
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T

yvärr förmådde inte Undroms IF att upprepa fjolårets succé i sin egen fotbollscup, då man för
första gången någonsin tog hem den. Den anrika fotbollsturneringen arrangerades som vanligt på
Bohedsvallen i Undrom, i år helgen 17-19
april, och det var nog säkert en del som kanske började hoppas på en repris på fjolårets finalvinst, eftersom det i inledningen av gruppspelet gick som på
räls.
Dessvärre stötte dock hemmalaget på patrull redan i semifinalen, där man dessvärre inte lyckades
avgöra mot Kramfors Alliansen utan istället åkte
dit på straffar. Istället blev det Kramforslaget som
också kom att dra det längsta strået i finalen, där
man besegrade Ramvik med 1-0.
av Rolf Ronestjärna Den stora publiken fick se underhållande fotboll.

Många heta närkamper ägde rum på Bohedsvallen när Undroms Cup avgjordes i mitten av april.
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Boteå Skoterklubbs lyckade familjedag arrangerades i strålande solsken uppe på Offertjärn.

Boteå Skoterklubb tar gladeligen emot nya medlemmar
Boteå med omnejd erbjuder skoteråkarna miltals med trevliga skoterleder

av Per-Åke Göransson

Medlemskort finns att köpa hos Handlar´n för 100 kr/person eller 150 kr/familj.
Välkommen till våra träffar!
Boteå Skoterklubb genom Per-Åke, Bosse, Marlén, Robert, Fredrik, Martin och Andreas
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D

en 21:a mars arrangerade Boteå Skoterklubb en familjedag vid vindskyddet i Offertjärn. Aktiviteterna bestod av pulkaåkning, frågesport för barnen och skoteråkning.
Under dagen serverades det grillad hamburgare, korv, kaffe och dricka.
Pulkaåkning gjordes på Kärnberget av såväl barn som vuxna. Vädret för dagen var strålande sol och underlaget för snabba åk i backen
var det inget fel på.
Frågesporten innehöll frågor, allt ifrån Bamse till Skogens konung och av tio frågor hade
tre barn svarat rätt på nio frågor.Vinnarna var
Lova Fahlén, Petrus Sundberg och Elin Sellgren, som fick ta emot priser.
Sista aktivitet för dagen var att åka gummiring efter skoter. Barnen skrattade och njöt av Både vuxna och barn fick en härlig dag i backarna.
åkturerna. Dagen avslutades med godispåse till alla barn och uppskattades väldigt mycket. Arrangemanget blev så lyckat, att klubben tänker fortsätta att arrangera denna familjedag.
Skoterklubben har också ordnat ett vindskydd vid Stortannsjön, där man kan grilla korv m m. I Stortannsjön anordnar klubben, en gång om året, en skoterträff med lotterier, yxkastning, frågesport och
försäljning av mat. Klubben hjälper dessutom till med flera evenemang, såsom danser, fester m m.
För några år sedan fick skoterklubben tillgång till Arlomsbodarna och dessa har medlemmarna renoverat och fixat iordning. En altan är det sista som gjorts. Tanken med stugan, är att den ska kunna nyttjas
av allmänheten. Ett stort tack till Nicke Bodin, som låter oss använda Arlomsbodarna till utflyktsmål.
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Valborgsmässofirande på Rixdan
God uppslutning vid Björkå Samhällsförenings Valborgsmässofirande på Rixdan

S
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ista april firades det, som sig bör, Valborg på Rixdan i Björkå. Vädret var torrt och förhållandevis
varmt och antalet besökare uppgick till ca 80 personer. Som traditionen sig bör bidrog Filadelfias
sångare och dess pastor till vårstämningen, ett inslag som i år för övrigt firade 20-årsjubileum.
Både arrangörer och besökare sken i kapp med brasa och fyrverkeri.
av Rolf Ronestjärna
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Fika serverades, val till Parlamentet och lottdragning ägde rum. Mikael Svensson höll koll på brasan.

Det fanns möjlighet att köpa både potatis och varm korv. Brasan värmde i den kalla vårkvällen.

Valborgsmässofirande på Stranden
Traditionsenligt samlades Valborgsfirare även detta år på stranden i Undrom

U

ngdomssektionen i Undroms IF hade försäljning av korv och värmande kaffe i den vårkalla
kvällen, som slutligen blev härligt varm när brasan tändes. Emil Assergård rev av några toner
till allas förtjusning. Fritidsgården, i form av Lollo, Malin och Lena, delade ut godispåsar till
barnen och möjlighet fanns även att rösta till Boteåparlamentet.
av Cecilia Sundström
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Fler bilder på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida15.htm

Björn Webjörn hälsade välkommen, Filadelfias kör sjöng och Margareta Löv & Annica Svensson grillade.

Emil Assergård plockade fram sin gitarr och sjöng några sånger och alla verkade njuta av kvällen.
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Överlännäs kyrka är en byggnad med anor och kan dateras så långt tillbaka i tiden som till 1310-talet.

Överlännäs kyrka är en av Boteås
vackra och anrika kyrkor
Överlännäs kyrka har en mycket intressant historia och bakgrund

L

eenas, sedermera Överlännäs, är belagd som socken sedan början på 1300-talet. Med sockenbildningen bröts den egna gårdens centrala betydelse för den religiösa kulten. Under fornskandinavisk tid, och under den äldsta kristna tiden, utgjorde gården huvudscen för det sociala
livet i livets alla skeden. När socknarna bildades förflyttades initiativet och de viktiga religiösa högtiderna till en plats som var gemensam för gårdarna i bygden – sockenkyrkan.
Enligt skriftliga källor försågs Överlännäs socken med kyrka och präst vid mitten av 1310-talet.
Sockenprästen blev den religiöse ledaren och kyrkovallen en naturlig samlingspunkt även i världsliga
sammanhang. Till de största omställningarna hörde säkert att de anhöriga, som tidigare begravts vid gårdens egen begravningsplats, nu skulle gravläggas långt ifrån hemstället.
Överlännäs kyrka har ett senmedeltida ursprung, är rektangulär och tornlös. Den som ritade kyrkan hade sinne för rena korrekta linjer. Inte minst fascinerande är takresningens höjd. Kyrkan utvidgades i början på 1500-talet och fick vackra interiörer med stjärnvalv.
År 1535 hade Överlännäs socken elva skattande bönder medan Boteå hade 30. Boteå var då en
av de största socknarna i Ådalen. Trots att Överlännäs skatteintäkter var små kunde man utvidga kyrkan, slå de avancerade valven och införskaffa dyrbara inventarier. Närmast till hands som förklaring står
ett ”stormannainflytande”. I Överlännäs finns redan i en namnlista från år 1314 Fartegnsläkten från
Härleby omnämnd. Härlekan är en av de byar som lades till grund för den senare säteribildningen i
Holm. Det är inte helt omöjligt att någon sentida förmögen och inflytelserik ättling till dessa stormän kan
ha bidragit med finansieringen. Det förekom även donationer i utbyte mot själamässor.
Kyrkan har ett altare av trä, enkelt och okonstlat, enligt lantmätare Colléen i texten från 1852 som återges i skriften Folk och gårdar i Lännäs by från 2003. På den utsmyckade altarställningen, som bildar ram
runt det fönster som i dag är dolt av altartavlorna, ser man två änglabilder föreställande tron och hoppet.
Den äldsta altartavlan, som föreställer Kristus i Getsemane, är numera uppsatt på södra korväggen.
Den ersattes av det korsprydda fönstret som i dag bara kan ses från kyrkans utsida. Altartavla nummer
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tre är en glasmålning, som 1915 skänktes av patron Norberg. Den visar Jesus som med en inbjudande
gest säger: Kommen till mig I alla som arbetar och ären betungade så skall jag giva Eder ro.
Matt.11:28. När svärsonen Hjalmar Hedberg skänkte de nuvarande altartavlorna, i samband med
restaureringen 1951, täcktes fönstret åter igen. Även glasmålningen kom att döljas bakom de nya altartavlorna och många församlingsbor saknade den. År 1981, drygt 30 år senare, fick den en vacker placering i fönstret på norrväggen, intill altarstolen. De nuvarande altartavlorna visar den korsfäste och de
sörjande kvinnorna respektive Jesu begravning.
Dopfunten är utförd i gotländsk sandsten och har en skål av silver. Predikstolen har en oliksidig form,
är rikt förgylld och prydd med tre sidospeglar, den ena med kalken, korset och törnekronan, den andra
med hammaren, dolken samt ymnighetshornet. Den tredje har en avbildning av lärjungens sömn under
Jesu bönekamp i Örtagården, allt i bildverk. Till predikstolen leder en trappa med tio steg.
Kyrkorummet har tre konstrikt arbetade ljuskronor av förgylld mässing från 1842, 1845 och 1915.
De utgör, jämte nummertavlan, en del av kyrkans övriga prydnader. Värt att notera är även en vacker
matta med stiliserade motiv av Ångermanälven, skogen, höghässjorna och Holms åkrar.
Klockstapeln är från 1770. Den restaurerades och fick sitt nuvarande utseende 1891 när en större
klocka anskaffades.
När jag börjad först att ljuda, Lännäs folk till andakt bjuda
Adolph Fredrik Konung var, Lovisa Drottning rar

Till kyrkan hör två kyrkogårdar. Den ursprungliga omsluter kyrkan, den andra ligger mellan kyrkan
och älven och är från 1880-talet.
Den gamla kyrkogården har en ringmur och är 6 ½ kappland stor, d v s drygt 1000 m2. Här finns två
gravkor och några få gravvårdar. Från 1700-talet och bakåt i tiden finns inga minnesmärken eller gravvårdar bevarade som skiljer de olika viloplatserna åt. Med början 1806 fick några på Holms säteri avlidna och minnesvärda personer, i den Nordenfalkska familjen, sina viloplatser i gravkoret, som är beläget intill kyrkans sydvästra hörn. Särskilt kan nämnas Johan och Carl-Fredrik Nordenfalk, som båda gjorde stora insatser som ägare av Holms säteri. Gravkoret i sydöstra hörnet är familjegrav för de
nuvarande ägarna till Holm, familjen Hedberg. Släktens huvudman var allmänt känd som Kapten och
var en markant profil i regionen ända till han gick ur tiden på 1960-talet.
av Kerstin Sjögenbo
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Källor: Överlännäs kyrka av Karl Melander och Oscar Westerlund, Överlännäs socken i Ångermanland år 1852 av C.G. Colléen + Stora Ådalen – kulturmiljön och dess glömda förflutna.

Den arkitekt som ritade Överlännäs kyrka måste ha haft ett tydligt sinne för rena och korrekta linjer.
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GRRR!!!
Vid en av Undroms IF:s hemmamatcher, på Bohedsvallen, kommer en
osedvanligt glad Arg Gubbe och slår sig ned bredvid undertecknad. Frågan är om den annars så arge gubben någonsin har varit så glad tidigare.
AG: Jasså, här sitter söte redaktörn och tar upp två platser med sin breda häck. Jag utgår från att han har betalat dubbla entréavgifter!?
Om inte, så kanske jag får den stora äran och stå för fiolerna!?
BB: Men, nu blir jag totalt svarslös! Vad är det som föranleder att
Gubben är på ett sånt sjusärdeles gott och generöst humör? Inte
är det väl så att han har gått och vunnit på Lotto? AG: Inte långt
ifrån, ska jag säga. BB: Nä, nu får inte gubben hålla mej på sträckbänken längre. Vad har egentligen
hänt!? AG: Jo, i morse när jag slog på gammdatorn, så visade det sej att jag hade fått mail. BB: Jahaja, det kanske inte händer varje dag? AG: Nä, det var från en viss Mr Mdoungo i Nigeria, som erbjöd
mej en ansenlig summa pengar mot att jag skickade honom mitt kontonummer. BB: Aj då! Och det
gjorde Gubben...? AG: Självklart! Det är inte varje dag som såna tillfällen dyker upp. Så efter matchen
ska jag direkt hem och logga in och kolla bankkontot. BB: OK. Gubben ska lycka till med det...
Två dagar senare stöter jag ihop med Gubben och hunden Hubert, utanför Handlar´n, men den här
gången är han fullkomligt rosenrasande arg. BB: Men se Gubben! Hur står det till på kontot idag då?
AG: Får jag be den fjullkans redaktörn att torka bort sitt illmariga leende från sitt grisansikte! BB: Oj
då, ursäkta men det var absolut inte meningen. Det verkar dock som om Gubben inte är på lika bra humör som sist vi sågs... AG: Fattas bara! Det vore väl i så fall underligt med tanke på vad jag har blivit utsatt för! BB: Har det månne med en viss Mr Mdoungo att göra!? AG: Redaktörn vet visst allt! Här går
det tydligen inte att få sörja i avskildhet utan att obehöriga ska lägga sej i. BB: Kom det inga pengar från
Nigeria? AG: Inte ett enda ruttet lingon! BB: Gubbens konto var kanske t o m fullständigt tomt när han
loggade in...!? AG: Javisst, det är det som är det irriterande i kråkmusiken. Tänk att man inte ska kunna
lita på folk nuförtiden, utan överallt är det bara frågan om strömpans lurendrejeri och falskspel. Snart är
det väl bara cheferna på Swedbank som man kan lita på...och Wanja Wedin förståss! BB: Men hur
mycket blev gubben av med? AG: Av med!? Men dyra redaktörn, man kan inte bli av med nåt om man
inte har nåt, det borde väl han fatta om någon. Det var många år sen jag bytte från banken till den egna
madrassen. BB: Men vad är det då egentligen som Gubben är så upprörd över? AG: Det kostade mej
1 kr och 27 öre att koppla upp mej på nätet, eftersom mitt gamla modem är så jollkans segt. Dom pengarna hade man kunnat använda till betydligt nyttigare ting. BB: Åh, då förstår jag... AG: Alltid något,
med tanke på de skrala förutsättningarna. Nej Hubert, här kan vi inte stå och hänga hela dagen. Nu måste
vi hem och kolla om vi har fått nåt svar på Mr Hongolo´s generösa erbjudande. Adjöken, redaktörn!
Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

DET ANDLIGA BEHÖVER
FÅ UTRYMME I
VÅR TID...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom
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KROPPEN,
SOM ÄR ANDENS
TEMPEL, TORDE VA DET
BÄSTA UTRYMMET
FÖR DETTA!!!

Foto: www.ronestar.nu
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av Erik Hoppe

RÄTT LÖSNING TILL DETTA KRYSS FINNER DU PÅ SIDAN 34
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VÄLKOMMEN
Vill Ditt barn gå på ridläger i sommar?

I

När passar det Er? Ring och diskutera.
Jag försöker att få ihop en grupp.

Ridlekis för barn mellan 5-8 år

10.30 hingstar, Subbersta
12.30 ston, Offer

Vid åtta tillfällen à 1½ timme (inkl. fika) får
barnen lära sig hantera hästar. Även ridning.
Ingen hästerfarenhet behövs.

undromsanders 0612-603 33
070-663 35 06

I

Medryttare önskas

I

I

Jag har tre hästar som behöver motionsridas.
Jag kan även ge ridlektioner. Du kan vara
nybörjare eller erfaren.

Fikaförsäljning av Hästbruk i Boteå
Handlar´n i Undrom erbjuder...
...köp en andel à 100 kr i dagens
V-65 system, så får Du en spelcheck värd 20 kr (gäller 7/6)
Öppet kl 10:00-15:00

Orientalisk dans för kvinnor & barn
Vill Du lära Dig dansa magdans i höst?
Jag har dansat i många år i Stockholm, Egypten
och Tunisien. Lämna intresseanmälan, så kan
vi komma överens om tid och plats.
I

I

I

I
I

II

UNDROMS IF
informerar

Mån-fre 10-20 & Lör-sön 10-15
Midsommarafton 10-13 & Midsommardagen 12-15

A-lagets hemmamatcher 2009

I Håll gärna ögonen öppna efter information om ”Taklagsfest”! I

I

I

BILLIGT KÖTT

Nu kan Du beställa färskt och
lokalproducerat lamm-, får- och
nötkött i Undrom. Godkänd
slakt, bra kvalité & lågt pris.
Sollefteå Halalkött
0730-86 53 53, Sahibi
Även försäljning av ekologiskt odlad potatis!

I

Hägglunds
Frånö
Högakusten
KB 65
Moliden
Sidensjö
Björna
Bollsta
Domsjö
Kramfors
Ramvik

300-klubben:
Lös medlemskort
och årskort till
A-lagets matcher
- allt i ett

Hemsida: http://www.klubben.se/undromsif
I

I

I

I

I

Den årliga strandfesten äger rum i slutet av sommaren, datum ej klart än

I

I
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10/6
16/6
22/6
28/7
3/8
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23/8
6/9
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Öppettider hos Handlar´n i juni & juli:

I

I

Samtliga annonser - Ring Malin på 070-563 77 82.
I

I

I

Ridläger i sommar

Söndag 7 juni, Undrom

I

I

I I

I

Öppet hus Holms Trädgård & Mohair I

Söndagen den 14 juni kl 12.00-15.00
Kom och titta på angoragetter och höns! Försäljning av
garn och plant.Vi bjuder på saft, kaffe och bullar. Är du
nyinflyttad!? Då får varje familj en liten välkomstpresent!
VÄLKOMNA!
I

I
I

I

I

Behöver Du h
jälp med Din

II

I

I

I

I

I

I

I

Hör av Dig till
mig! Jag fixar datorI !?
det mesta.
I Jakob Ronestjärna
, 070-805 25 2
I
4

F
I
IDen
stora

KAKFROSSAN

Fjolårets stora succé repriseras
Lägg in Lördagen den 3/10 kl 13-16 i Din planering!
Mer info kommer senare.

I

Arrangör: Boteå Utvecklingsgrupp
I

I

I

Välkommen att, vid behov, hyra lokalen
Vaktmästaren 070-547 45 42
I

I

I

I

I

I

I

ör närvarande pågår en restaurering av
Boteå kyrka. Fram t o m midsommar
hålls Boteågudstjänsterna därför i första hand i sockenstugan. Från den 22/6-9/8 är
kyrkan öppen, men kommer åter att vara stängd
från den 10 augusti till omkring den 16 september, då restaureringen beräknas vara klar. Återinvigning av kyrkan planeras till början av oktober.
Under sommaren kommer också fasaden och
yttre detaljer på kyrkan att restaureras, vilket
innebär att det kommer att vara byggställningar
uppsatta omkring kyrkan.

I

I

Med reservation för ev. ändringar. Se även predikoturer
och ”gröna” annonsen i Tidningen Ångermanland.

Kassler i ugn (4 port)

Boteå Församling informerar

I

Boteå sockenstuga Söndagsmässa
Vallänge
Andakt
Överlännäs kyrka
Söndagsmässa
Boteå sockenstuga Pilgrimsvandr. från Gålsjö, Mässa
Vallänge
Mässa
Klippgården
Friluftsgudstjänst
Hos Pia Hedberg
Friluftsgudstjänst
Kronstugan
Friluftsgudstjänst
Vallänge
Andakt
Skadomskyrkan
Friluftsgudstjänst
Överlännäs kyrka
Musikgudstjänst
Boteå kyrka
Högmässa, Sommarsöndag i Boteå
Vallänge
Mässa
Överlännäs kyrka
Gudstjänst i sommarkväll
Vallänge
Andakt
Överlännäs Notstuga Friluftsgudstjänst
Vid Undroms PH
Friluftsgudstjänst
Vallänge
Mässa
Överlännäs kyrka
Söndagsmässa
Överlännäs kyrka
Högmässa, De äldres dag
Vallänge
Andakt
Överlännäs kyrka
Söndagsgudstjänst
Boteå sockenstuga Söndagsgudstjänst
Vallänge
Mässa
Överlännäs kyrka
Söndagsgudstjänst
Boteå sockenstuga Söndagsmässa, kyrkoval
Överlännäs kyrka
Söndagsmässa, kyrkoval

I

18:00
14:00
18:00
14:00
14:00
11:00
14:00
14:00
14:00
18:00
18:00
11:00
14:00
18:00
14:00
14:00
14:00
14:00
18:00
11:00
14:00
18:00
18:00
14:00
18:00
11:00
15:00
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31/5
4/6
7/6
14/6
18/6
20/6
21/6
28/6
2/7
4/7
5/7
12/7
16/7
19/7
30/7
2/8
9/8
13/8
16/8
23/8
27/8
30/8
6/9
10/9
13/9
20/9
20/9

I

I

Gudstjänster i Boteå och Överlännäs

I

I

I
I

I

I

I

I

I

Botebladets 17:e recept är inlämnat av Gretel Altin i Sunnersta.
Gretel har tidigare jobbat i köket
på Kalknäs skola.
Samtliga ingredienser finns att
köpa hos Handlar´n. Lycka till!
PS Välkommen att bidra med ett
eget recept!

Ingredienser:
500 gr kassler
1-2 röda paprikor
1 purjolök
1½ - 2 dl tomatsås
2½ dl lättgrädde 1 dl ketchup
1 msk matolja
Salt, peppar & cayennepappar
Gör så här:
1.) Skär kasslern i tunna skivor och lägg i en ugnsfast form.
2.) Värm upp olja, skiva och bryn purjolöken & paprikan mjuka utan att de får för mycket färg.
3.) Rör ned ketchupen och tomatsåsen. Smaka av med kryddorna.
4.) Slå på grädden, koka upp och låt allt sjuda några minuter.
5.) Häll såsen över kasslern och ställ in i ugnen ca 15 minuter på 200°C värme.
6.) Servera med ris eller potatis till.

KASSLER
I UGN

Tips: Om man istället strimlar kasslern och låter den koka i såsen, så blir det en suverän
pastasås.
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FÖRENINGSBREV

Kära gästbok!

2

4 år, nyexaminerad idrottslärare från GIH-Stockholm och inte en tanke på
att vända åter mot hembygden och barndomsstaden Kramfors. En titt i platsjournalen slutade dock med ett hastigt besök på Kalknäs skola och anställningsintervju tillsammans med rektor Gunnar Stattin. En timme senare frågade han försiktigt: ”Om jag säger att du får jobbet, tar du det då?”
Två månader senare, närmare bestämt i augusti 1992, började jag min anställning
som idrottslärare vid Kalknäs skola. I tjänsten ingick även undervisning för elever
från Para, som bussades till idrottslektionerna i Kalknäs. Bland mina första arbetskamrater kan jag nämna Nils-Olov i åk 6, Kicki i åk 4-5, Eeva-Liisa i åk 2-3, och Åsa i åk 1.
Efter ett relativt turbulent första år, så hamnade jag i arbetsledande position
som platsansvarig. Jag, en då 25-årig färsking i arbetslivet, skulle försöka förena olika viljor bland personal, elever och föräldrar. Det visade sig gå ganska bra, men jag
hade god hjälp av några ”mentorer”, såsom rektor Gunnar, Grethel i köket och Gun i
städet, alla härliga människor. Allra mest betydelsefull blev Kalle på vaktmästeriet,
en fantastisk kille, alltid glad och hjälpsam.
Tre fina år hade jag på Kalknäs skola, en skola som egentligen hade allt man kunde önska sig som idrottslärare. En ny och ljus idrottssal, en fotbollsplan med gräs, en
grusyta med sarg, som spolades upp på vintern, ett elljusspår med tillhörande ängar
för skidåkning och terränglöpning och sist, men inte minst, en skog med nyritad orienteringskarta. Kort sagt, ett eldorado.
Nu har jag vandrat vidare i mitt yrkesliv och arbetar nu mera inte som idrottslärare i vanlig mening, utan jag har fått den stora förmånen att kunna arbeta med min
stora hobby här i livet; ishockey. Jag arbetar sedan två år på ishockeygymnasiet i
Örnsköldsvik som tränare och instruktör och dessutom tränar jag MODO HOCKEY´s
18-åringar.
Det finns egentligen bara en sak jag ångrar från tiden i Undrom, nämligen att jag
inte nappade på erbjudandet jag fick av Rulle Altin, då han erbjöd sig att
lära mig köra häst.
Undromsbor! Fortsätt kämpa för Er skola, det är en bra början
för era barn och det var en fantastisk start för mig!

Mikael Sundell, idrottslärare på Kalknäs skola 1992-95
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