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Sigge Bodin lyckades ta sig de nio milen till Mora

Välkomnar Boteå-
borna till kyrkan

Vasaloppsåkaren Sigge Bodin från
Undrom fick nödvändig draghjälp
av ungdomarna Göran Hällström
från Solum och Karl-Anders Nor-
man från Subbersta.
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Sigge Bodin tillhör den exklusiva skara skidåkare
som i år firade femtioårsjubileum som Vasalopps-
åkare. Att han sedan råkade ta ett 48 år långt uppehåll
Vasaloppsåren 1956-2004 gör inte bedriften mindre. SIDAN 3

Populär barngym-
nastik i Kalknäs

Annette Westman och Ann-
Catrine Altin. SIDAN 24
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NÄSTA BOTEBLAD
måndagen den 23/5 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

Katarina Östholm

V älkommen att ta del av ännu
  ett nummer av Botebladet!
 Hoppas som alltid att tid-

ningen kommer att ge Dig några
timmars positiv läsning.
   Som vanligt är det lite extra ro-
ligt när Botebladet lyckas nosa
upp nyheter före TÅ. När det gäl-
ler reportaget om nye Boteåpräs-
ten var det t ex så, eftersom TÅ fick
tips från oss om den nyheten.
   Den här gången finns det tyvärr
inte med nåt recept i tidningen ef-
tersom det inte fanns utrymme.
Tidningens baksida har dessutom
förändrats något för att underlätta
utskicket till alla prenumeranter.
    Tack alla ni som på olika sätt
har lämnat bidrag till det här num-
ret. Det är oerhört glädjande att
upptäcka att alltfler Boteåbor vill
hjälpa till med att utveckla tid-
ningen. Fortsätt gärna som van-
ligt att tipsa redaktionen om sånt
som är på gång, men låna ännu
hellre Boteåparlamentets digital-
kamera (finns hos Erik Sundberg)
och skriv även några rader när Ni
vill redovisa nåt från Er förening
eller speciella sammankomst.
   Lämna in artiklar, evenemangstips
och information till redaktionen i
god tid innan presstopp. Det som
kommer in i allra 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 21-22 och sträc-
ker sig augusti månad ut.
    Ha en riktig glad påsk präglad
av den glädje som påskens bud-
skap har att erbjuda oss alla. Ha
likaledes en riktigt fin vår och väl
mött på alla de satsningar som
bygden har att erbjuda!

S olen lyser över Öfra och vinden blåser tystnad över tunet. Två
möss jagar varandra bland tuvorna, in i och ut ur de hemliga hålighe-
ter som finns under de nedfallna löven, bakom det gracila långgräset

som bugar nedtyngt av mognad och augustiregn.
    Här bor Doris Berglund, väktare av Öfra kapell, ensam av födsel och ohej-
dad vana och numera den sista kvarvarande bybon. Med ögonen fulla av min-
nen berättar hon sina historier; under hennes blick förvandlas landskapet.
    Granskogen krymper samman och försvinner, åkertegar tittar fram, tim-
merhus, bagarstugor och bodar växer upp ur marken. Vägar träder fram ur
ris och gräs, stigen till utedasset är nytrampad, hästvägen full av hovspår. En
frustning hörs från bårhästarna som bär en döende kvinna mot sjukstugan i
Junsele. Varhelst Doris tittar träder nuet tillbaka och forntiden växer fram.
De avlägsna röster som ropar ur tidens djupa brunnar kommer närmare, vis-
kar i ditt öra; när du vänder huvudet står Doris där och skrattar. Ögat ser
vad ögat vill se.
    Storbolagen ser Öfra som en fruktbar skogsåker där massaved växer rot
vid rot. Den vilsekomne bärplockaren ser ovädersmolnen hopas och granarna
hotfullt skocka sig för att klösa fast rötterna i hans kött och dra ned honom
i markens glömska. Jägaren ser spår av färska älgklövar i den fuktiga mossan
och släpper hunden, biologen ser den skuggrosa linnean och det universum av
liv som ryms på en lavig gråsten. Konstnären ser skönheten, filosofen frågan,
prästen guden. Ögat ser vad ögat vill se.
    En gammal ödeby, vem bryr sig? Men Öfra, som snart inte kommer att
kunna kallas för by, vars sista hus snart rasar samman i en ihålig gäspning och
lägger sig att vila i mossan, är mer än förfall och bleknande minnen. Den visar
vad betraktaren vill se. Här finns allt och ingenting. Allt som är och allt som
inte är.
   Människan speglar sig i skapelsen. Eller skapelsen speglar sig i människan.
Eller människan är skapelsens ögon genom vilka den kan betrakta sig själv.
Ögat ser vad ögat vill se. Doris blick förvandlar nu till då. Och skogen tiger
tätt och sluter leden; bara den som kan läsa barkborrens kalligrafiska tecken
kan ana en botten i allt.
    Under tiden leker mössen i gräset på Doris gårdsplan. De skuttar från den
ena tuvan och dyker in under den andra. Deras små tjattrande pip sveps bort
av fjällvindarna som nyper dig i kinden. Men tunnlarna under gräset är varma.
Doris själv står en bit ut på gårdstunet och ignorerar med framgång fotogra-
fens närgångna kamera. Tidningen skall göra repor-
tage om Doris Berglund, ett liv skall komprimeras till
tiotusen skrivtecken, en värld skall sättas på pränt.
Kanske är det lönlöst att ens försöka. Kanske är mös-
sens lek, som jag minns mest av allt från mitt besök i
Öfra, det enda som man egentligen kan berätta om.
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Sigge Bodin åkte i fädernas spår
Sigge Bodin kunde tacksamt pusta ut efter att ha tillryggalagt den nio milen mellan Sälen och Mora.

Firade sitt 50-åriga Vasaloppsjubileum med att åka loppet en gång till

1955 åkte Botebygdens store skidrännare Sigge Bodin sitt första och enda Vasalopp. Nu femtio
år senare började han leka med tanken på att upprepa bravaden. Efter åtskilliga träningsmil på
Gålsjö och några rejäla fyratimmarspass tog han mod till sig och hörde sig för hos Karl-Anders

Norman och Göran Hällström om man ville ha honom med till Mora. Självklart, kul med en till, och en
femtioårsjubilar dessutom!
    Med dagens kommunikationer och med den väloljade organisation som Vasaloppet är idag, med
busstransporter, perfekta spår, välfyllda vätskestationer och sjukvård och vallaservice och allt annat i
kring är det hela knappast samma utmaning som förut, men hur var det då? Sigge får själv berätta:
”Jag fick hoppa in i stället för Algot Norénius, som hade blivit sjuk. Vi var klubbkamrater för-
resten i Björkådalen, som var den stora klubben här uppe. Kapten Hedberg stödde mej ekono-
miskt och jag for helt ensam. Tåg från Sollefteå, byte i Storvik och så vidare upp till Mora. Jag
trodde ju att det gick buss upp till Sälen, men inte! På perrongen träffade jag en person med ski-
dor på axeln och det visade sej vara Sune Larsson, som kom från tävlingarna i Holmenkollen.
Han visste besked. Det var bara att invänta nästa tåg till Sälen, över Vansbro och Lima. Kom
fram sent på kvällen och fick övernatta i en skolsal. Pannkaka på morgonen fick vi, det var bra
sas det, ordet kolhydratuppladdning var ju inte uppfunnet än. Man visste ju inget om sånt på den ti-
den. Bra före var det, inte så kallt tror jag, lättvallat med flera lager Swix Blå och inga problem med
det. Gick ju sakta i uppförskörningen från början, man var ju lite osäker på hur man skulle orka och
så småningom vågade jag åka i mitt eget tempo. Faktiskt åkte jag förbi legendaren Nisse Täpp på
slutet. Jag var en tre kvart efter segraren Sixten Jernberg på mina 6.19. Det var jag mycket nöjd med.”
     Och nu femtio år senare, hur gick det? ”Ja, jag är mycket nöjd, blev aldrig riktigt trött, hade
bra skidor och klarade att hålla ett jämt tempo hela vägen. 8.24 höll jag på! Det var en trevlig
upplevelse, men nu väntar jag nog femtio år till innan jag tar nästa!”, skrattar Sigge.
     I SR:s jubileumsbok Vasaloppet 50 år kan man läsa att de tre första i loppet var Sixten Jernberg,
Lima, och Umelöparna Gunnar Karlsson och Martin Lundström. Sixtens tid var 5.27, att det var
fem minusgrader och att det var 659 startande. I sitt Öppna Spår hade Sigge i år sällskap av runt 6 000
skidlöpare. Hans medresenärer och coacher kom också fram till målet välbehållna. Karl-Anders tog
det lite lugnt på 6.55 och lät Göran vara 10 minuter före!                                             Av Göran Hällström
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Stefan Brattfeldt blixtinkalla-
des i kölvattnet av tsunamin

Stefan Brattfeldt upplevde några omtumlande och traumatiska dygn under sin Thailandsvistelse.
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Stefan Brattfeldt flögs tillsammans med Laila Freivalds till Phuket i Thailand

Allting började för min del den 27/12 kl 16.00. Då ringde en kollega upp till mig och frågade om
jag kunde vara på Sturups flygplats utanför Malmö kl 24.00 för att ta första flyg till Thailand.
Uppgiften skulle vara att ta hem svenskar på de inchartrade plan som var på gång. Efter mycket

kontroll visade det sig att det skulle vara möjligt att ta sig till Malmö och vara där 23.30. Min kollega
ringde dock strax efter och meddelade att inget plan skulle gå på kvällen, då det inte fanns plan att upp-
bringa. Jag skulle åka 18.40 den 28/12 istället. Uppdraget var att för, Nordic Assistance räkning, be-
manna de hemgående flygen och vara krishanterare ombord. Nordic Assistance kan man säga är Fritids-
resors försäkringsbolag. Anledningen till att jag blev tillfrågad var att jag ingår i ett katastrofnätverk i Sverige.
Vi har tidigare hjälpt till i händelser såsom bl a diskoteksbranden i Göteborg och Anna Lindhmordet.
    Vi samlades på Arlanda 28/12 för genomgång. Vi var tio krishanterare som skulle åka med första
planet ner. Med på planet var Laila Freivalds, den första räddningsstyrkan och ca 50 till av de perso-
ner man först behövde ha ner. På planet sysselsatte vi oss främst med att lära känna andra, lägga en plan
för hur vi själva skulle lägga upp det. I vår tiomannagrupp var det bara kända ansikten så vi behövde in-
te lägga någon tid på att lära känna varandra. Vi skulle bemanna fem flighter hem med två personer i var-
je för att vara ett stöd till passagerare och besättning. Eftersom planen var inhyrda från alla håll i världen,
fanns naturligtvis ingen svensktalande besättning, så en viktig uppgift var att vara en länk mellan passa-
gerare och besättning.
    När vi flög in mot Phuket såg vi hur eldar brann på stranden vid Kao Lakh. Vi hade mentalt förberett
oss på hur brända lik skulle lukta, men likväl var det en märklig syn att se eldarna från luften. När vi lan-
dade på Phukets flygplats förstärktes den märkliga känslan eftersom allt var normalt i ankomsthallen
(däremot inte i avgångshallen - men det såg vi inte just då). Vi tog en taxi ner till Karon Beach där Fri-
tidsresor hade sitt kriscenter för gäster. Vi hade en genomgång, gick ner på stranden och tittade. I Ka-
ron Beach syntes inte så mycket av förödelse eftersom man klarat sig hyfsat just där vi var, men också
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p g a att thailändarna byggt upp mycket under de två dagar som gått sedan tsunamin.
    Efter genomgång bestämdes det vilka flighter vi skulle bemanna. Det bestämdes att Roger, min vän
och kollega, och jag skulle åka iväg med ett inhyrt brittiskt plan som skulle gå 01.00 på natten, men med
bussavfärd från hotellet 22.00. Klockan var nu ca 14.00 på dagen så det vi hann var att prata med litet
reseledare. De hade gjort ett fantastiskt arbete och just den dagen bytts ut mot nya friska krafter från
andra håll i världen. De var helt fysiskt och psykiskt slutkörda. Men inte nog med att de hade fått ta
emot alla resandes sorg, ilska (en del människor hade givit sig på dem rent handgripligt), vara praktisk
hjälp, ta emot föräldralösa barn, de skulle dessutom ta hand om sin egen sorg. Fem av deras egna kolle-
ger på Fritidsresor var saknade men även en på Apolloresor. Förutom detta fick vi en första känsla för
hur de resande hade det. De flesta var i ett fruktansvärt tillstånd både fysiskt och psykiskt. Eftersom Ro-
gers och min uppgift låg framför oss fanns inget annat att göra just nu än att äta och sedan lägga oss och
sova till avfärd. Kl 22.00 gick bussarna iväg. Vid varje hotellstopp kom det på färre människor än det
skulle, man visste ju inte vilka som var borta och saknade eller som låg på sjukhus.
     När vi kom till avgångshallen var läget kaotiskt. Man försökte fylla planet så att det inte gick tomma
stolar hem. Eftersom detta nästan var det första plan som gick hem var det väldigt gott om skadade
människor ombord, människor som mist många anhöriga, människor utan kläder osv. Ombord på pla-
net var första uppgiften att dela ut kläder. Varuhuset Mark and Spencers hade skänkt kläder så det
fanns ganska gott om förstahandsbehovet. Vi hade också litet tur eftersom Brittish Airways, som hade
just vårt plan, varit så klok att de kallat in en svensk flygvärdinna som fanns med på flyget utöver ordi-
narie personal. Det gjorde att vi kunde koncentrera oss på passagerarna och hon kunde sköta snacket
i mikrofonerna och mer hjälpa besättningen. Roger och jag gick under hela flygningen och pratade med
alla människor främst för att kartlägga vilka som behövde mer stöd på Arlanda och när de kom hem.
Egentligen var det en omöjlig uppgift då alla skulle behöva så otroligt mycket egentligen. Alla hade ju va-
rit med om fruktansvärda händelser, en del om otroligt fruktansvärda händelser, och några om händelser
som är av ett sådant slag att det inte gick att fatta. Vi var tvungna att koncentrera oss på de med de allra
största behoven. Eftersom det var över 400 passagerare kunde vi bara prata en kort stund med alla och
litet längre med några.
    Vi mellanlandade i Abu Dhabi ett land på Saudiarabiska halvön. Det skulle tankas, men Roger och
jag skulle också möta svenske och norske ambassadören på flygplatsen. Detta för att rapportera det
ungefärliga läget så att de kunde skicka signalerna vidare till Arlanda. Vi lämnade också av skadade
som behövde mer kvalificerad sjukhusvård. Det var människor med förruttnade sår o s v. Återigen hade
vi tur. Norske ambassadörens läkare hade en dotter som var på semester. Hon var också på flygplat-
sen. När hon såg skadeläget, och eftersom hon själv var läkare, bestämde hon sig hastigt och lustigt att
hoppa på vårt flyg och hjälpa till. Det var fantastiskt då varken Roger eller jag var någon hejare på
droppställningar, såromläggningar etc. Det gjorde att vi mer eller mindre kunde lämna de skadade i hen-
nes vård och ägna oss mer åt de chockade människor som fanns överallt. För att göra en sammanfatt-
ning av flygningen, kan man säga att det var 13 timmars pratande, försöka få människor att hålla ihop tills
de kom till Sverige. Vi masserade spända människor, lekte avspänningslekar med barn, pratade med
oroliga anhöriga, höll om gråtande människor.
     När vi landade på Arlanda hade våra kolleger i Sverige byggt upp ett gigantiskt kriscentrum på Ar-
landa. Människor blev omhändertagna på ett fantastiskt sätt. Roger och jag rapporterade av våra iakt-
tagelser, pratade av oss litet med våra vänner på plats. Därefter lade jag mig och sov helt slut både av en
hård arbetsinsats, men också av jetlag. Efter tre timmars sömn var det att ta ett plan till Kramfors. Jag
var hemma på kvällen den 30/1. Jag måste säga att den nyårsaftonen blev sig inte riktigt lik.
     Jag har efter hemkomsten även gjort en insats på Hasseludden där Fritidsresor den 14/1 hade alla
sina nordiska reseledare samlade för minnesstund och ett avslut för eventuell återgång till arbete. Vi
arbetade med dem i samtalsgrupper på förmiddagen. Det var också en minnesstund som Fritidsresors
VD höll i. På eftermiddagen fick de röra sig med varandra, bada japanskt, träffa sina vänner och kolle-
ger. Den 11/2 hade vi hjälpare vår dag då vi snackade av oss och träffades. Det finns så mycket man
skulle kunna skriva om detta. Det går inte att återge allt. Hoppas dock att det gått att få en någorlunda
bild av min lilla insats i det stora hela.                                                              av Stefan Brattfeldt
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Biståndshandläggare Katrin Edman tycker att Botebygden är både vacker och gemytlig.

Katrin Edman är ny biståndshandläggare i Undrom
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I sin tjänst i Sollefteå kommun har hon möjlighet att möta många behov

Katrin Edman har arbetat som biståndshandläggare i Sollefteå kommun sedan 1999. Hennes
arbetsområde är stort geografiskt sett och det består av delar av centrala Sollefteå ner mot
 Lökom och Kläpp, samt på andra sidan älven från Multrå till och med Undrom. De bistånds-

handläggare som har områden i eller kring Sollefteå tätort sitter tillsammans på kommunhuset i Sollefteå.
     Men vem är då Katrin? Hon berättar att hon är 30 år, är gift, har två barn och bor i eget hus i Sollef-
teå. Sin sociala omsorgsutbildning avslutade hon i Östersund 1999 och fick då jobb ganska direkt. Ti-
digare arbetade hon som undersköterska på sjukhuset.
      Katrin tycker att arbetet som biståndshandläggare är omväxlande, stimulerande, roligt och ansvars-
fullt. En vanlig arbetsdag kan t ex bestå av att besöka personer i hemmet som har hemtjänst och som be-
höver följas upp eller personer som ansöker om hemtjänst för första gången. ”Min målsättning är att,
så snabbt det bara är möjligt, också hinna besöka den som ansöker om hjälp akut. Det händer
att vi får prioritera om vårt jobb just för att kunna göra snabba besök”, berättar Katrin.
     Det är också ganska vanligt att man besöker personer som är inlagda på sjukhuset och som det be-
höver planeras kring inför hemgång. ”Detta är viktigt, så att dom får den hjälp dom behöver för att
klara sej bra i hemmet”, poängterar hon. Det mesta som man gör, när det gäller kontakter och hjälp-
insatser i hemmet, måste också dokumenteras, så en stor del av sin tid sitter hon vid datorn och skriver.
I hennes arbete ingår också att samarbeta med många olika professioner, t ex enhetschefer, hemtjänst-
personal, distriktsköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, läkare och ibland även kuratorer och
handläggare på socialkontoret.
     De flesta som ansöker om hjälp i hemmet, daglig verksamhet, korttidsboende eller särskilt boende,
är oftast äldre. Men även yngre som är funktionshindrade, svårt sjuka eller psykiskt funktionshindrade
kan ansöka om olika insatser. Man kan ha hjälp under kortare period eller en längre tid.
     Vad kan man ansöka om för hjälp hos en biståndshandläggare, kan man t ex söka hjälp för att putsa
fönster? ”Man har rätt att ansöka om vad man vill som man upplever att man inte klarar av
själv och inte kan få hjälp med av någon annan eller ordnat på annat sätt”, understryker Katrin.
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Katrin Edman tycker att arbetet som biståndshandläggare är omväxlande, stimulerande, roligt och ansvarsfullt.

Det är vanligt att man t ex ansöker om städning av sin bostad, klädtvätt eller ett trygghetslarm. Varje
ansökan prövas individuellt och som biståndshandläggare bedömer man om det kan anses vara en
”skälig levnadsnivå” att få denna hjälp, om behov finns hos den enskilde och om det som ansöks kan
ordnas på annat sätt. ”Det kan låta krångligt, men vi jobbar i en verksamhet som styrs av Social-
tjänstlagen som ger vissa riktlinjer om hur vi ska förhålla oss i olika frågor. Men det är ingen de-
taljerad lag utan den är väldigt övergripande. Den hjälp man kan ansöka om hos oss bygger på
frivillighet, vi kan aldrig tvinga oss på någon som inte vill.”, förklarar Katrin. Om man får ett beslut
som är negativt, ett s k avslag, kan man alltid överklaga. Ansökningar som rör färdtjänst sköts dock av
en speciell färdtjänsthandläggare.
     När man ser att en granne verkar behöva hjälp, kan man då ansöka för en grannes räkning? ”Nej,
det är den som är i behov av hjälp som ansöker. Man kan ju förstås ha en ställföreträdare eller en
god man. Däremot kan man alltid ta kontakt med oss för att berätta att någon man känner ver-
kar behöva hjälp”, förklarar Katrin och berättar vidare att man också bedriver uppsökande verksam-
het genom att kontakta de som fyllt 80 år, och är äldre i olika åldersintervaller, för att höra hur de har
det. ”Detta är ett sätt att ge information om vår verksamhet och hur man kan nå oss”, förtydli-
gar hon och tillägger att hon säkrast kan nås mellan åtta och nio på morgonen. ”Man kan även försö-
ka på andra tider och jag har även en mobiltelefon. Det går också att lämna ett meddelande på
min telefonsvarare, så tar jag kontakt så snart jag kan”, hälsar Katrin Edman.
     En fråga som många funderar över är nog om det är dyrt att ha hemtjänst och om man har råd att
anlita hemtjänsten om man har en låg pension. Katrin berättar att avgiften räknas ut efter den inkomst
man har (sju procent av nettoinkomsten) och att man beaktar eventuella bostadstillägg och ränteinkomster
av kapital. Men det är meningen att alla ska ha rätt att ha en viss summa kvar att leva på. Om man
beviljats matdistribution, kostar det 38 kronor per portion och 200 kr per månad för utkörning. Ett
trygghetslarm kostar 100 kronor per månad och hälso- och sjukvårdande hjälp kostar 200 kronor per
månad för att ge några exempel.
     Vilka egenskaper bör då en biståndshandläggare ha? ”Ja, det är nog viktigt att vara flexibel,
kunna samarbeta bra, vara empatisk. Och man måste tycka om möten med människor”, konsta-
terar Katrin efter en stunds funderande och understryker att hon verkligen trivs med sitt arbete, men att
hon alltid berörs av att möta människor i svåra och utsatta situationer och av att se människor fara illa.
     Avslutningsvis kan det förstås vara intressant att få höra vad Katrin tycker om Undrom. ”Jag har
haft Undromsområdet sedan november 2004 och jag tycker att det är både vackert och gemyt-
ligt!”, avrundar Katrin Edman diplomatiskt. Nu har det blivit dags för henne att packa väskan och be-
ge sig till just Undrom där flera hembesök väntar.                                           av Maria Johansson
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Dundersuccé när Kalknäs-
eleverna framförde musical
Ett resultat av ett lyckat samarbetsprojekt mellan Kalknäs skola och Botaton

Orkestern bestod av Per-Ture Nordell, Örjan Abrahamsson, Christoffer Nilsson och Stig-Ove Andersson.

Kalknäs skolas traditionella julfest, som gick av stapeln 20 december i gymnastikhallen,
kommer utan tvekan att gå till historien som en av de mest lyckade. Detta beroende på den
proffsiga musical som stod på programmet och som, kvällen till ära, framfördes av skolans

elever under ledning av Catarina
Edén på Botaton.
    Musicalen Skuggan av en gris,
med musik av Erik Petersen, byg-
ger på Katarina Mazettis (hon ba-
kom megasuccén Grabben i gra-
ven bredvid) bok Grod Jul på
Näsbrännan,  som gick som julka-
lender i radion för ett antal år sedan.
     Det hela är en tokrolig musical
som handlar om hur allting går åt
skogen när husbond med familj
återvänder till sin gård Näsbrännan
för att fira jul. Gårdens tomtar, trom-
tar (tomtar med svans), knytt och
fladdermöss, som huserat på går- Botatons Catarina Edén ledde eleverna genom hela föreställningen.
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Jeeranut Sriphonkrang charmade den fulltaliga publiken.

Kalknäseleverna sjöng och agerade med stor inlevelse.
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Cecilia Mothander, Marie Löfgren, Johanna Röding, Desirée Sjögren, Emma Granholm och
Frida Åslund var några av alla de Kalknäselever som gjorde strålande rollprestationer.

den i familjens frånvaro, tillkallar då sina
släktingar från stan, trendnissarna Clint,
Steve och Jane Luva, för att försöka få
till stånd en bra jul. Tyvärr går det dock
inte så bra som man hoppats...
     Det kanske mest minnesvärda sek-
venserna under kvällen var när Fredrik
Åslund och Sara Blomén förenades i en
uppskattad duett och när en av produk-
tionens högtalare dundrade ned på stack-
ars Örjan Abrahamssons ena piano-
hand. Snacka om dundersuccé...
      Hela hösten gick åt till övningar, både
på skolan och hos Botaton, och alla sko-
lans elever, inklusive skolans kör och ele-
ver på musikskolan, medverkade i före-
ställningen, som var ett samarrangemang
mellan Kalknäs skola och kulturföre-
ningen Botaton. ”Julfesten blev i år på
ett annorlunda sätt och det var både
kul och häftigt att få göra ett större
projekt med så många inblandade.
Det är alltid intressant att få spänna
musklerna lite mer.”, sammanfattar Ca-
tarina Edén på Botaton.
     Föutom själva föreställningen på jul-
festen framfördes även musicalen för ele-
verna på Styrnäs skola, dagbarnvårdar-
na med barn i Björkå samt för Blåkloc-
kans barn och personal.
                         av Rolf Ronestjärna



10

Snön ligger vit på taket och i bagar-
stugan pågår tunnbrödsbaket

Ugnen på Gålsjö murades för bara några år sedan, men konstruktionen bygger på gammal beprövad hantverkstradition.
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Bagarstugan på Gålsjö bruk byggdes av timmer på 1990-
talet som ett led i Kulturarvet på Gålsjö, där bl a flera
kurser i knuttimring genomfördes under årens lopp.
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Den funktionella bagarstugan uppe på Gålsjö bruk används flitigt

Tunnbrödet och dess variant hällakakan är omistliga delar av vår svenska matkultur och har fort-
farande sin givna plats i husmanskosten även om butikernas bröddiskar numera är fyllda av mat-
bröd med ursprung i många länders skiftande kulinariska traditioner.

    Det tunna, hårda och mjuka tunnbrödet liksom den litet tjockare hällakakan bakas fortfarande i
många hem på landsbygden och inte minst här
i Ångermanland där bagarstugan varit en
självklar ekonomibyggnad på gårdarna. Ty-
värr har många gamla bagarstugor förfallit och
det byggs inte många nya. Stordriften tar över
och traditionen förvaltas numera i stor utsträck-
ning av de stora, industriella bagerierna.
    Som ett led i bevarandet av kulturarvet hål-
ler man dock fortfarande liv i det småskaliga
tunnbrödsbaket ute i bygderna, ibland gårds-
vis och ibland genom någon hembygdsfören-
ing. På Gålsjö finns en nygammal bagarstuga
i flitigt bruk, inte minst sedan Gålsjö blivit en
kursgård med behov av profilering på en kon-
kurrensutsatt marknad. Den timrade bagar-
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Gun-Marie Nyberg delar med sig av sitt kunnande till intresserade kursdeltagare i bagarstugan.
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stugan, granne med smedjan, byggdes i omgångar på 90-talet under överinseende av Leif Markström
i samband med det årligen återkommande Kulturarvet på Gålsjö, där timringens konst lärdes ut och
praktiserades. En rejäl bakugn murades och smidet på och runt hällen utfördes av gårdssmeden Lars-
Erik Larsson och hans medhjälpare. För murningen svarade konstnären Bengt Lidström, Umeå, och
Emma Nordengård. Årtalet 1995 står inristat i muren och får stå som bagarstugans byggår.
     Bagarstugan på Gålsjö är alltså en av attraktionerna på kursgården tillsammans med smedjan, vild-
marksbadet och naturstigarna. Deltagarna i de olika kurserna får här möjlighet att stifta bekantskap med
och själva delta i det traditionsfyllda tunnbrödsbaket. När Botebladet hälsade på i bagarstugan var det
”fäbodstintan” Gun-Marie Nyberg från Dämsta som invigde några kursdeltagare från länsarbetsnämn-
den i konsten att baka hällakakor. Gun-Marie, som själv har lantbruk med bl a fjällkor och getter och
under flera somrar drivit en levande fäbod i Styr-
näs, är med sitt gedigna kunnande om gamla lant-
hushållstraditioner väl skickad att lära ut denna
konst.
     Ugnen värms upp med vanlig ved till lagom tem-
peratur innan bakningen börjar. Sedan går man
över till att elda med alved som ger lite aska, inte
sprätter så mycket och ger en bra låga för grädd-
ningen, förklarar Gun-Marie. Hon har gjort i ord-
ning en deg av vetemjöl, mjölk, rågsikt, sirap, jäst
och salt till ”ämnen”, som hon sedan kavlar ut till
kakor som läggs på den heta hällen och förs runt
med spaden för att gräddas jämnt. Alveden ligger
runt kanterna i den öppna ugnen och fördelar vär-
men bra. Ugnens speciella konstruktion, med luft-
kanaler och fördelning av värmen, är resultatet av
en urgammal hantverkstradition och gräddningen
av brödet kräver ett gott handlag.
    – På Gålsjö kan man alltså förena nytta med
nöje och utöver allt annat som står till buds under
kursdagarna bekanta sig med denna fina ånger-
manländska tradition, framhåller den nya plats-
chefen på kursgården, Kicki Viklund.
                                                 av Jan Eklund Alveden längs sidorna ger en jämn och lagom värme.
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Gun-Marie Nyberg har bakat åtskilliga hällakakor i sitt liv.
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Henrik Edström - Boteås nye präst -
önskar att få vara en samtalspartner

Nye Boteåprästen Henrik Edström hälsar Boteåborna välkomna till Gudstjänstfirandet i kyrkan.

Henrik Edström avslöjar att han har gått från lag till evangelium

Spröda orgeltoner letar sig ut ur Boteå kyrka denna milda vintersöndag. Idag är det  Fastlagssön-
dagen och fastetidens upptakt. I kyrkan är många ljus tända, det är varmt och trivsamt.

             Komminister Henrik Edström ansvarar för högmässan och tillsammans med kyrkvärdarna Mona
Bentsen och Bruno Bolin läser de dagens texter, vars tema är kärlekens väg. Jesu ord: ”Den som vill
vara stor bland er ska vara de andras tjänare och den som vill vara den förste av er ska vara al-
las slav”,  är den röda tråden genom dagens predikan där Henrik Edström vill visa på Jesus som en
förebild i den värld vi lever i. ”Vi människor vill gärna bli bekräftade genom att vara duktiga och
skaffa oss en position där vi kan beundras och vara stolta. Jesus visar oss på raka motsatsen, på
tjänandets väg”, säger Henrik i sin predikan. I dag bjuder byarna Golva och Grillom på kyrkkaffe
inne i Lillkyrkan. Efter denna gemytliga stund är det dags för mig att få en pratstund med vår nye präst.
     Henrik berättar att han är född och uppvuxen i Stockholmstrakten. Han har bott i Norrbotten, i
Småland och en kort tid i Värmland. Henrik är gift med Kerstin och de har en tax. ”Vi bor än så länge
i en våning i Sollefteå, men tankar finns på att så småningom flytta till Boteå-Överlännäs”, be-
rättar Henrik.
     Henrik har arbetat i Överlännäs och Boteå sedan i september 2004. Sin ordinarie tjänst som kom-
minister tillträdde han i februari 2005. Henrik avslöjar att han dessutom arbetat som jurist i cirka tio år.
”Jag har gått från lag till evangelium, skulle man kunna säga”, säger Henrik och ler.
    Henriks vision och önskan är att vara en samtalspartner. Vem som helst ska känna att det går bra att
ta kontakt med honom som församlingspräst för ett samtal. Det spelar ingen roll om man är bekännande
kristen och besöker kyrkan, om man upplever tvivel eller helt saknar kristen tro. ”Livet är ju faktiskt
så beskaffat för oss alla, kristna eller inte, att vi upprepade gånger under vårt liv möter på be-
kymmer och kriser. Många är det också som känner sej ensamma, som vill ha ett avbrott i tillva-
ron eller bara prata bort en stund”, konstaterar han.
     Henrik skulle i detta sammanhang även vilja framhålla och visa på församlingsprästen som samtals-
partner och resurs. Idag går ju annars många till en psykolog eller terapeut när de mår dåligt, vilket ju i



och för sig ibland kan vara bra och nödvändigt. Andra tar kontakt med spåmän och astrologer för att få
vägledning och hjälp då livet känns osäkert. I dessa fall får man betala dyra pengar. ”Att tala med sin
församlingspräst kostar ingenting och det som sägs stannar mellan oss och Gud. I princip finns
jag till hands dygnet runt. Man kan alltså ringa mej på natten om det är akut kris”, förtydligar han.
     Henrik framhåller att en fördel med landsbygd är att det är mindre och att man känner till varandra,
det upplevs nog oftast positivt, även om det ibland kanske kan vara till nackdel. Henrik har strävat efter
att få arbeta på landet. Detta för att få möjlighet att lära känna sina församlingsbor. Henrik betonar att
han gärna gör hembesök, vilket är vanligt vid sjukdom och födelsedagar. Han hälsar även gärna på vid
andra tillfällen. Det är bara att höra av sig till honom.
     Henrik poängterar att predikan är viktig och att predikan ska bygga på Bibelns ord, genom vilket
Gud talar till oss. Likaså att Guds ord ger oss kunskap om Guds vilja samt vägledning i livet. Henrik för-
söker alltid att lägga ned ett ordentligt arbete på texterna till dagens predikan, eftersom hans ambition är
att de som lyssnar ska få ett tydligt budskap med sig hem från kyrkan och hänvisar till aposteln Paulus
som säger att tron bygger på förkunnelsen, som i sin tur bygger på ordet. ”Just därför är en förkunnel-
se grundad på ordet så viktig. Kyrkans uppdrag är ju att föra människor till tro på Kristus. Men
visst finns också Guds Ande som en levande och verksam realitet ute i livet och den helige Ande
vägleder och hjälper oss också utanför kyrkans väggar.”
     Henrik berättar att han innan
han valde att läsa till präst länge
hade funderat på detta. En mor-
gon, då han låg i sängen och just
hade vaknat, fick han en stark
känsla, ett slags visshet, som han
tolkar som ett Guds direkta till-
tal, om att nu var det dags att ta
tag i detta och börja läsa teologi,
vilket han också gjorde. Henrik
avslöjar att det stundvis varit en
mycket mödosam och påfrestan-
de resa, men att han alltid känt
sig buren genom denna process.
     Henrik är angelägen att stryka
under att kyrkans och prästens
huvuduppgift är att genom sin
förkunnelse visa människor på Kristus som världens frälsare. Som präst har han att söka bidra till att
skapa en levande relation mellan Jesus och den enskilde människan och att sprida tron på Kristus i
världen. Söndagens gudstjänst är då av grundläggande betydelse. ”Tyvärr har många idag tappat
kyrkogångsrutinen. Att gå till kyrkan känns då tungt eller främmande. Men ger man sej bara tid,
och envist nöter kyrkbänken, kommer man emellertid så småningom att finna att gudstjänsten
blir till en vila och ett behov. Tid och tålamod är vad som behövs”, konstaterar Henrik.
     Med många andra präster delar Henrik förstås också en längtan efter att få uppleva en väckelse i si-
na församlingar. Han önskar att fler människor skulle finna en verklig glädje i att läsa Bibeln och att fler
kunde se Bibeln som ett levande tilltal, som man faktiskt kan ha en relation till. ”Tänk också om fler
upptäckte och lät sej fascineras av nattvardens mysterium och skönhet och även kände en läng-
tan att regelbundet och ofta delta i nattvardsfirandet!”
     Henrik berättar att han skulle kunna tänka sig att ha andakter varje dag, morgonbön, middagsbön
och aftonbön i Boteå kyrka och att just Boteå kyrka kunde bli till ett lokalt centrum för andakt, bön och
lovsång i den här regionen. Tillresande kunde få bo och äta i Sockenstugan och Boteå kyrka kunde bli
till en plats för möten med människor och Gud i ordet och sakramenten. Varje söndag kunde det firas
högmässa och en vardag i veckan firas veckomässa. ”Detta kan vara en vision än så länge, men
vem vet om den inte blir verklighet en dag”, tänker Henrik högt.
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Nye prästen Henrik Edström förrättar Gudstjänst i Boteå kyrka.
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Henrik Edström önskar stå till bygdens förfogande.

      Hur långt kan då kyrkan anpassa sig till det moderna samhället? Henrik menar att man måste ha ett
någorlunda modernt språk, vilket han också tycker att man har i dag. Kyrkan måste givetvis anpassa sig
till samhället, men inte så att hon kommer i konflikt med Bibelns ord och sin egen tradition. ”Det är ju
så att kyrkans former har utvecklats under århundraden och ständigt förnyas, men Bibeln och
kyrkans bekännelser måste alltid förbli hennes grundläggande rättesnöre. Även om vi så skulle
vilja, har vi helt enkelt inte fullmakt att utifrån vårt eget personliga tyckande och kännande
frångå sådant i Bibeln och kyrkans tradition som vi av någon anledning tycker är svårt att ac-
ceptera i dagens samhälle. Detta innebär dock inte att vi har rätt att bli kärlekslösa eller fördö-
mande mot människor. Omsorgen och omtanken om nästan, den svage och utsatte, måste stän-
digt finnas med i förkunnelsen”, menar Henrik.
     Henrik tror också att kyrkan även behöver kunna erbjuda olika typer av gudstjänster för olika mål-
grupper. Idealet vore förstås om det varje vecka fanns ett ”smörgåsbord” anpassat för olika grupper,
men det är mest i större städer som detta är möjligt. Ändå är högmässan navet och grunden i gudstjänst-
firandet, förklarar Henrik. Den har funnits länge, under århundraden, och ser till sin struktur likadan ut i
Sverige som i Italien eller England. Högmässan är en väl beprövad och väl fungerande gudstjänst-
form. Men det är inte alltid så enkelt att komma in i och förstå högmässan – för det krävs tålamod, uthål-
lighet, ansträngning och hängivenhet. Sådant som väl ty-
värr är bristvaror i vår snabba tid.
     Kyrkan finns till för alla åldersgrupper. När det gäl-
ler barn och ungdomar ger Henrik några exempel på
aktiviteter här i Boteå, som t ex att Kalknäs skola inför
jul blev inbjuden till julkrubban. Kyrkan bedriver dess-
utom konfirmandgrupper, arrangerar avslutning för sko-
lan i kyrkan och Henrik hoppas så småningom på en
barnverksamhet. ”Det vore också roligt om Socken-
stugan, någon kväll i veckan, kunde vara öppen för
ungdomar, som lite av en fritidsgård”, säger Henrik.
    Henrik säger att han inte heller skulle vara främmande
för ett samarbete med Filadelfia, om det skulle finnas
ett sådant intresse. Han tror säkert att det skulle vara
möjligt att hitta former för detta i en sådan här liten bygd.
Henrik tillstår att det visserligen finns skillnader mellan
Svenska kyrkan och Pingströrelsen, att man bl a läg-
ger tonvikten på olika delar och utgår från olika tradi-
tioner, men att skillnaden samtidigt inte behöver vara
större än att det går att samarbeta inom t ex barn- och
ungdomsverksamhet eller i den diakonala verksamhe-
ten. ”Vi har ju som gemensamt mål i att göra Kris-
tus känd och bekänd och Bibeln är ju också en ge-
mensam nämnare för oss”,  tillägger Henrik.
     Avslutningsvis undrar jag om Henrik vill tillägga nå-
got mer innan vi skiljs. ”Välkommen till kyrkan”, sä-
ger då Henrik och påminner om att han vill vara till förfo-
gande för alla i bygden. Välkommen till oss, Henrik!
                                              av Maria Johansson

Man kan nå Henrik i bostaden på telefon 0620-
512 00 eller 070-3111 404. På båda numren
kan man även lämna ett meddelande, så tar
Henrik kontakt så snart han har möjlighet.
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Stämningen var på topp när ett sextiotal personer, i hu-
vudsak Björkåbor, samlades den 11 december för att
fira in julen på Rixdan. Ungefär hälften var barn vilket

märktes på den höga ljudvolymen. Under de ca tre timmarna,
som festen varade, serverades glögg, julgröt och kaffe.
    Björkå Samhällsförening var arrangör för festligheterna och
det är en mångårig tradition att just samlas före jul. ”Jag minns
att vi hade julfest här redan när jag var liten”, berättar
Anders Bergman, en av arrangörerna. ”Sedan förflöt det ett
antal år som denna tradition var vilande men det var nog
för ungefär tio år sedan som man startade upp det på nytt”,
fortsätter Anders och får medhåll av Annika Svensson en an-
nan ansvarig.
    Att barnen och även de vuxna trivdes rådde det ingen tvekan om. Barn och vuxna klädde tillsammans
granen och  dansade och sjöng de vanligaste julvisorna som t ex Räven raskar över isen. När alla var
mätta, och barnen lekt och stojat av sig det värsta, bultade det på dörren och in kom självaste tomtefar.
Denne delade ut godispåsar till barnen och alla verkade ha varit snälla för ingen blev utan.
                                                                                                                      av Maria Johansson

Många snälla barn i Björkå
Barnen fick vara med att klä julgranen på julfesten som gick av stapeln på Rixdan i Björkå.
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Tomten kom på blixtvisit när Björkå Samhällsförening anordnade julfest

Joel Sjödin, flankerad av farmor Märta och
pappa Paul, lät sig väl smaka av julgröten.
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Småttingarna Robin Olsson och Kajsa Svensson under-
sökte nyfiket dekorationerna på julfestens julgran.

FO
TO

: L
EN

N
A

R
T 

JO
H

A
N

SS
O

N
FO

TO
: L

EN
N

A
R

T 
JO

H
A

N
SS

O
N

Tomten undrade om det fanns några snälla barn.
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I ett halvt sekel har Julia Nor-
ling haft sin hemvist i Undrom
I detta nummer av Botebladet porträtteras Undromsprofilen Julia Norling

Det är varmt och gott i Julia Norlings hemtrevliga kök, beläget i den ena av lägenheterna ovan-
för Handlar´n i Undrom. Här har hon huserat i drygt 50 år och det är svårt att fatta att denna
pigga, smärta och minnesgoda dam faktiskt ska fylla nittio år om bara ett par år. Men så är det!

    Julia, eller Jullan som hon alltid har kallats, föddes i Björknäset i Graninge och var näst äldst i sys-
konskaran Larsson, bestående av
henne själv och sex bröder! Julia
berättar skrattande att hon i vuxen
ålder skämtsamt ställde sin mam-
ma mot väggen och sade: ”Var-
för var ni tvungna att hålla på
så där vansinnigt, när ni ändå
bara fick pojkar!”
    Redan tidigt lades därför ett
tungt ansvar på Julias axlar att vara
med och ta hand om sina småbrö-
der och hon minns särskilt hur be-
svärligt det ibland kunde vara att
få dem i säng. När t ex lillebror
Rune inte ville somna brukade hon,
med en förhoppning om att han då
skulle ha lättare att somna, blåsa

I mer än 50 år har Julia Norling bott granne med livsmedelsbutiken i Undroms centrum.

Julia försöker att hålla sig ajour med det som händer i tillvaron.
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på hans ögon för att tvinga honom att hålla dem stängda.
    Men framför allt fanns det alltid mycket att hjälpa till med i hemmet, särskilt när det gällde hushållsgö-
romål. Föräldrarna var jordbrukare och pappan jobbade i skogen på vintrarna. ”Jag minns aldrig att
det saknades mat på bordet hemma eftersom jordbruket försåg oss med det mesta”, konstaterar
Julia tacksamt.
    Efter avslutad 6-årig folkskola bodde Julia kvar hemma och fortsatte att hjälpa till i först och främst
hushållet. Nån gång ibland kunde hon få nån krona för att kunna gå på Missionshusets skördeauktion.
Under sommaren 1935 gick hon, med mammans välsignelse, en sommarkurs på Hola Folkhögskola
för att bättra på sina kunskaper inom hushållsarbetet. I december samma år fick hon, via en annons i
tidningen Husmodern, tjänst hos en fin familj i Äppelviken utanför Stockholm. Där blev hon kvar fram
till sommaren då hon, efter moget övervägande, återvände till föräldrahemmet. Dels beroende på att
hon kände en viss hemlängtan, men kanske ännu mer beroende på att hon längtade efter en av pojkarna
i ungdomsgänget, som hon flitigt brevväxlat med under vistelsen i huvudstaden.
    ”Alla mina väninnor hade alltid kråmat sej när det var pojkar i närheten. Jag tyckte däremot
att det där med killar inte var nåt märkvärdigt eftersom jag hade sex bröder hemma”, säger Julia
och skrattar. Helge Norling var Julias första och stora kärlek i livet och de blev ganska omgående ett
par vid hennes återkomst till Graninge och i augusti 1936 förlovade de sig. ”Helge hade allt som jag
tyckte att en man skulle ha! Han var stabil och genomärlig.” Eftersom Julia inte var myndig var
dock Julias pappa tvungen att skriva på för att paret skulle kunna ta ut lysning, nåt som dock inte blev
nåt problem. Det närmaste året tillbringade Julia med att försöka ”fylla brudkistan”.
     Den 17 juli 1937 gick bröllopet av stapeln och ”bröllopsresan” gick till Björksjön, där Helge nyligen
hade fått jobb som butiksföreståndare i Konsumbutiken. Efter ett par år välsignades familjen med so-
nen Ulf och i maj 1942 gick flyttlasset till Graningebruk för en liknande tjänst. Ett halvår senare föddes
dottern Birgitta och efter förlossningen satte sig doktorn på sängkanten och frågade om Julia var skrockfull
eftersom det, den aktuella dagen, var fredagen den 13:e. Men Julia svarade att hon inte var vidskeplig.
     1944 lyckades Konsum i Flarken locka familjen att flytta till Västerbotten. Men redan efter ett par
år återvände man söderöver, närmare bestämt till Gideåberg, i närheten av Edsele. Där fick Helge
tjänst som handelsföreståndare för flera Konsumbutiker i området.
     I Gideåberg blev familjen kvar till 1954, när en liknande tjänst på Konsum i Undrom väckte famil-
jens intresse. Förutom Konsumbutiken i Undrom kom Helge inledningsvis ha ansvar för butikerna i

Julia Norling är idag tacksam över att hon har fått leva sitt liv för sin make och sina två barn.
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Styrnäs, Grillom och Offer, en tjänst som han hade fram till sin pensionering 1975.
     Under alla år stod Julia troget vid makens sida och tog ett huvudansvar för hemmet. Detta är inget
som hon idag ångrar, men givetvis har det väl funnits funderingar över vad en vidareutbildning hade kun-
nat ha lett fram till. ”Det bästa är dock att ha fått varit hemma och ta hand om man och barn. Jag
har aldrig ångrat mej!”, summerar hon. ”Nuförtiden ska andra ta hand om ens barn och ofta
träffar föräldrarna bara sina barn på kvällen, strax innan barnen ska gå och lägga sej. Det är
inte just nåt mer än så”, konstaterar Julia och skakar på huvudet. ”Jag tror att det är bättre för
barnen när mamma är hemma hos dom. Mamma är ändå mamma. Det går om man bara är be-
redd att mätta mun efter matsäcken”, fortsätter Julia och tillägger att hon tycker att föräldrarna själva
ska få bestämma om och vem som ska vara hemma hos sina barn.
     I drygt ett halvt sekel har alltså Julia haft sin hemvist i Undrom och i det stora hela har hon trivts bra.
Tyvärr finns dock de flesta av de forna vännerna inte längre kvar i livet, men hon försöker att delta, så
mycket hon kan, i de olika aktiviteter som erbjuds i närområdet. Bl a kan hon glädjas åt 50 år som medlem
och styrelseledamot i Boteå Röda Korssektion, där hon t o m har fått medalj för lång och trogen tjänst.
     Under åren har hon även tyckt om att delta i olika kursverksamheter, särskilt med inriktning på
handarbete. Speciellt knypplingskursen var en utmaning för henne och vid flera tillfällen var hon beredd
att ge upp. Men tack vare sin envishet och målmedvetenhet lärde hon sig slutligen att knyppla. ”Om
man verkligen vill lära sej nåt, så går det. Bara viljan är tillräckligt stark”, konstaterar hon.
     Annars går en stor del av hennes tid åt till att läsa böcker och att, via TV:n och tidningen, försöka
hänga med i vad som händer. Att sticka barnkläder till Röda Korset ger också både mening och av-
koppling i tillvaron.
     När jag, efter genomförd intervju, tacksam och glad lämnar Julia kan jag, efter en snabb blick på
klockan, konstatera att det tagit 88 minuter att gå igenom lika många levnadsår. Ett liv rusar så snabbt
förbi, men ofta tar det betydligt mindre tid att sammanfatta ett. Men hade jag haft möjligheten så skulle
jag, mer än gärna, ha överlämnat en medalj till Julia ”Jullan” Norling för lång och trogen tjänst. För
det är hon verkligen värd!                                                                                                     av Rolf Ronestjärna

Upprop angående Boteåbygdens hemsida!
www.botebygden.com lever en anonym tillvaro. Vi har några trogna bybor som besöker sidan då och
då, men det skulle kunna vara betydligt fler! Boteås hemsida är i första hand till för er bybor. Där skall
ni kunna lägga in olika anslag som rör föreningsliv, träffar eller annan information som ni vill nå ut till
andra bybor med. Hemsidan kan också fungera som marknadsplats, diskussionsforum och givetvis som
en informationskälla för människor som inte bor i denna förträffliga bygd.
Men förutsättningen för att den skall kunna fungera såsom det var tänkt, är att ni alla hjälper mig att ska-
pa en sådan hemsida. Det är väldigt svårt att ensam ansvara för att sidan hålls i ett fräscht och upp-
daterat skick, när jag inte får in nåt material för att kunna göra det. Hemsidan skall vara någonting som
vi skapar tillsammans, för att marknadsföra den bygd vi bor i. Den bästa bygdeambassadören är ju
hemsidan, för den når långt utanför både kommun och länsgränser.
Det material jag söker behöver inte vara nåt märkvärdigt, det är inte skjutjärnsjournalistik vi strävar
efter, nej, det går bra att berätta om någonting alldagligt, något som är typiskt just för platsen vi bor på.
Eller varför inte annonsera ut den gamla soffan? Någon bybo kanske vill köpa den? Kanske du skall
hålla loppmarknad hemma på gården? Ja men, skriv till mig så lägger jag in det på sidan. Har du någon
rolig historia på gång? Skicka den till mig! Skall Hästbruk i Boteå ha möte? Ja men, varför inte annon-
sera om det på hemsidan också! Drygt sexhundra personer har besökt gästboken, men endast ett tret-
tiotal har skrivit nåt i den. Skriv in en liten hälsning då du ändå är där! Kanske bara för att göra någon
glad, men det är väl skäl nog?
Genom att visa upp en aktiv och levande hemsida, så gör vi ett gott intryck på andra byar/kommuner. I för-
längningen så gagnar det också oss som bor här i Boteå, om inte annat så är det ett förträffligt vapen om man
vill slå hål på myten om att landsbygdsbor skulle vara inskränkta och inte bryr sig. För det gör vi väl?
Det ligger många timmars arbete bakom varje uppdatering av hemsidan. Ett arbete som jag gärna tar på
mig, bara jag vet att arbetet uppskattas och att hemsidan används som det är tänkt: att vara ett forum för
idéer, diskussion och informationsspridning för oss som bor här.             Inga-Lena Bodin



BOTEÅPARLAMENTET

Prenumerera på Botebladet???
Känner Du någon utflyttad
Botebo eller annan person
som skulle vilja få Botebladet
i brevlådan? Är Du själv inte
bosatt här, men ändå vill läsa
Botebladet? Vill Du prenume-
rera på Botebladet för någon
annans räkning? NU finns möj-

ligheten!!! Till det låga priset av 130 kr/år, inklusive porto, får Du
tidningen skickad var Du vill! Notera att prenumerations-
kostnaden inte mycket mer än täcker kostnaden för tryckning
och distribution för de tre-fyra nummer som kommer ut varje år.
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

Nu är det åter dags för val till Boteåparlamentet. Gör vad Du kan för att vara med och på-
verka Din bygd genom att rösta fram Dina kandidater. Eventuellt kan nuvarande vallista
komma att kompletteras fram till valet.
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Mona Bentsen, Sunnersta, 44 år
Annika Bodin, Undrom, 47 år
Ingrid Bäckman, Undrom, 64 år
Håkan Eriksson, Sunnersta, 53 år
Marléne Fahlén, Törsta, 55 år
Pia Hedberg, Holm, 62 år
Mikael Holmsten, Undrom, 40 år
Lennart Johansson, Rista, 47 år
Rolf Johansson, Björksjön, 49 år
Pelle Larsson, Offer, 33 år

Tommy Ledin, Överlännäs, 42 år
Jenni Lygdman, Törsta, 59 år
Märit Löfgren, Arlom, 39 år
Elaine Norberg, Sunnersta, 32 år
Rolf Ronestjärna, Undrom, 48 år
Sören Sjöberg, Valla, 51 år
Erik Sundberg, Allsta, 47 år
Ulrika Sundström, Offer, 25 år
Ingemar Thulin, Överlännäs, 45 år
Martin Åslund, Grillom, 36 år

Följande personer kandiderar till valet till Boteåparlamentet:

Vid följande platser går det att rösta:
- Utanför Handlar´n fredagen den 29/4 kl.15-18 & lördagen den 30/4 kl.10-13
- Vid Valborgsmässoelden i Undrom lördagen den 30/4 (se separat annons)
- Vid Valborgsmässoelden i Björkå lördagen den 30/4 (se separat annons)
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Marléne Fahlén är specialist
på att vårda andras fötter
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Sedan ca tio år tillbaka har Marléne Fahlén från Undrom drivit det egna företaget Fotakuten.

Äldre kvinnor, som drabbats av fotproblem, dominerar hennes kundkrets

Företaget Fotakuten ägs och drivs av Marléne Fahlén. Det hela började för ca tio år sedan. Ef-
ter att ha gått en utbildning till fotvårdsspecialist, startade hon sin verksamhet kort därefter. Hon
har ingen fast mottagning, utan reser runt till sina kunder när de ringer och behöver hjälp. Resorna

går huvudsakligen till Kramfors och Sollefteå men även en del till Ullångerstrakten.
 ”Jag kommer med min väska ungefär som gamla tiders barnmorskor”, beskriver Marléne. ”Det
märks att man behövs. Det finns ingen annan som reser runt till folk, så när inte jag kan komma
får dom åka till dom mottagningar som finns och det kan bli långa resor för en del”. Hon hjälper
dem som drabbats av nageltrång och problem med förhårdnader och liknande.
”Det kan vara folk i alla åldrar, men mest handlar det om äldre människor. Den klart övervägan-
de delen är kvinnor. Jag vet inte varför, men jag misstänker att dom gått i trånga skor i unga år.
Det kommer surt efter. Karlarna har klarat sej bättre, dom har väl gått i sina gummistövlar
dom.” Marléne har numer minskat ner verksamheten något till förmån för andra sysselsättningar.
                                                                                                                         Av Erik Sundberg

Världsartister på Bettans
Världsmästare på munspel besökte musikpuben på Bettans Konferenscenter

Fredagen den 25 februari uppträdde Georg Schroeter, piano och sång, och Marc Breitfelder,
munspel, på Bettans Konferenscenter. Herrarna i fråga kommer från Tyskland och spelar blues
och boogie woogie.

    Efter att Maria Norgren, Botaton, hälsat alla välkomna så gungade föreställningen igång. Marc
Breitfelder innehar titeln som världsmästare på munspel och han gav rikligt med prov på vad man då
kan göra med ett munspel. Inför en fullsatt salong bjöd man på blues och boogie woogie medan publi-
ken kunde förse sig med förfriskningar från baren. ”En enastående kväll det här. Dom är verkligen
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duktiga att spela”, myste Bettan, när hon ilade mellan sysslorna. ”En kanonkväll! Det är en upple-
velse att se och höra så skickliga musiker!”, intygade Maria Norgren. Arrangemanget var ett samar-
bete mellan Musik i Västernorrland, Kulturföreningen Botaton och Bettans Konferenscenter.
                                                                                                                         Av Erik Sundberg

FO
TO

: E
R

IK
 S

U
N

D
BE

R
G

FO
TO

: E
R

IK
 S

U
N

D
BE

R
G

Georg och Marc bjöd bl a på boogie woogie.

Boteå har en egen skoterklubb
Boteå Skoterklubb kan räkna in ett 40-tal medlemmar i sin verksamhet

Boteå Skoterklubb bildades 2004 efter att en kortare tid verkat som en underavdelning inom
Undroms IF. Klubben har som målsättning att samla alla skoterintresserade i bygden för att ta
till vara skoteråkarnas intressen och att skapa nya skoterleder och att sköta de leder man har.

    Styrelsen består av ordförande Tomas Eliasson, sekreterare Ulf Lhådö, kassör Martin Åslund,
vice ordförande Per-Åke Göransson och ledamot Bo Fahlén. Klubben har för närvarande ett 40-tal
medlemmar. Medlemsavgiften är 50 kr för medlemmar under 18 år. För enskild medlem över 18 år är
den 100 kr och ett familjemedlemskap kostar 150 kr. Klubben är i sin tur medlem i Snofed.
     För närvarande har man skoterleder från Gålsjö till brandtornet på Undromshöjden. I dagsläget
korsas den emellertid av Botniabanebygget, men ordförande Tomas Eliasson säger att vad han fått
uppgift om så kommer leden att kunna behållas även efter järnvägens färdigställande. Vidare har man en
led som går mellan Grillom och Undrom och en från Grillom till Mjösjön. Lederna underhålls året om.
På vintern sladdas de för bästa åkkomfort och på sommaren kan det bli aktuellt med röjning. I klubbens
arbete med skoterlederna ingår kontakter med berörda markägare och med Länsstyrelsen.
    Lördagen den 12 mars inbjöd man till en skoterträff på Tannsjön. ”Det blev en mycket lyckad till-
ställning. Det kom skotrar från både Sollefteå och Björksjön och som mest var vi nog ett femtiotal
deltagare. Det här kommer vi att göra om”, säger Tomas Eliasson.                     Av Erik Sundberg

Boteå Skoterklubbs skoterträff, på Tannsjön den 12 mars, ägde rum under strålande sol.
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Besökarna från Tyskland fick publiken med sig.
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Botatons teaterungdomar
skriver och uppför egen pjäs
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Catarina Edén övar in den nya pjäsen i Botatonhuset tillsammans med Britta Kramsjö, Jo-
sefine Nordén, Linn Törnlund, Petronella Jakobsson, Moa Grubb och Jaqline Ramberg.

Moa Grubb och Linn Törnlund spelar ut hela sitt register.
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Snön faller tungt på taken och det sjuder av liv
och rörelse i Botatons lokal i Kalknäs. Det är
torsdag kväll och en av Botatons teatergrupper

är i full färd att öva in en sprillans ny pjäs.
    Pjäsen, som går under arbetsnamnet Prinsessan
som blev stor, har skrivits av ungdomarna själva. Nå-
got som också tydligt märks i både handling och språk-
bruk.
    Vid Botebladets pressläggning var det ännu inte be-
stämt när pjäsen har premiär, men annonsering lär dyka
upp framöver.                               Av Rolf Ronestjärna

Med inlevelse manar Catarina Edén på sina adepter.
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Josefine Nordén och Jaqline Ramberg övar sina repliker.
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Botatons kulturstipendium dela-
des ut i samband med årsmötet
Ett nittiotal barn och ungdomar har varit engagerade i verksamheten under 2004

Onsdagen den 23 februari höll kulturföreningen Botaton sitt årsmöte på Botatonhuset i Kalk-
näs. Sofie Mothander öppnade årsmötet och valdes även till dess ordförande, medan Åsa
Fredriksson fick axla sekreteraruppdraget.

   Därefter gicks föreningens verksamhetsberättelse igenom och en mängd aktiviteter och satsningar
under det gångna året kunde noteras. I januari hölls det en stödgala för föreningen där pjäsen Bota Bo-
tatons el-elände uppfördes. I februari framfördes dockteaterföreställningarna Tre små grisar och Röd-
luvan och vargen. I april visades ungdomarnas film Svarta Sanningar och i maj anordnades en café-
kväll på Kalknäs skola. I juni uppfördes cabarén Upp i det blå och tillbaka i Sunnersta Folkets Hus
och även föreställningen Glooma. I oktober spelade Kalknäseleverna upp den intränade Stadsmusi-
kanterna i Bremen på skolans höstfest och i november anordnades en pubafton för föreningens med-
lemmar. Under hösten har även skolans elever övat in musicalen Skuggan av en gris (se sidan 8).
Utöver detta redovisades en kon-
sert med Ulrika Bodén (ett sam-
arrangemang med kyrkan) och en
rollspelsinsats på Gålsjöbruks
300-årsjubileum.
   Styrelsen för 2005 kommer att
bestå av Eva-Karin Eriksson,
Åsa Fredriksson, Gunilla Lund-
ström, Sofie Mothander och Ma-
ria Norgren. Ordförandeposten
är dock tillsvidare vakant.
              Av Rolf Ronestjärna

Botebladets omtumlade chefredaktör förärades Botatons kulturstipendium av Åsa Fredriksson.

Styrelse och kassör beviljades ansvarsfrihet på Botatons årsmöte.
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Den populära barngymnastiken
är nu inne på sin tredje termin

Ann-Catrine Altin och Annette Westman
får barnen att trivas i gymnastikhallen

I gymnastikhallen på Kalknäs skola är det full fart på
söndagseftermiddagarna. För tredje terminen i rad träf-
 fas nämligen då ett 15-tal av bygdens småttingar till

barngymnastik under Ann-Catrine Altins och Annette
Westmans ledning. Dessa berättar att de fick inspiration
att dra igång gymnastiken efter ett besök på barngympa i
Sollefteå. ”Vi tyckte att deras upplägg var ganska
enkelt och anspråkslöst och tänkte att även vi själva
borde kunna dra igång nåt liknande”, förklarar de.
                                                  av Rolf Ronestjärna

Den populära barngymnastiken på söndagseftermiddagarna bedrivs i Undroms IF:s regi.
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Divya och  Andrej Altin gillar barngymnastiken.

Sofia Landberg trivs storligen i ringarna.
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Ylva Sundberg repar sig. Emma Bolins boll är rund.
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Familjen Sedelius bytte Gotlands
raukar mot blåbär och lingon
Sedan september månad i fjol bebos det röda huset, på andra sidan vägen vid Kalknäs skola, av

Jörgen och Eva Sedelius. Det är inte utan att det känns lite småcharmigt att lyssna till deras be-
rättelse om hur de bestämde sig för att bryta upp ifrån sin trygga tillvaro i Visby för att slå sig ned

i det lilla Undrom. De berättar samstämmigt att de båda bar på en önskan att flytta till fastlandet och då
gär-na till nån plats i mellersta Norrland. Detta föranledde dem att sätta in en annons i Tidningen
Ångermanland. Ganska omgående fick de svar på sin annons och i augusti tillbringade de en vecka på
prov i Kalknäshuset och de fascinerades direkt av den vackra älvdalen och kullarna runt omkring och
de tvekade inte för ett ögonblick att köpa huset och låta flyttlasset dra norrut.
    Just nu tillbringar Jörgen och Eva dagarna på Hola Folkhögskola, där de läser för att få allmän be-
hörighet för högskolestudier. Efter avslutade studier räknar de med att bo kvar i bygden och eventuellt
påbörja högskolestudier på distans.
    Jörgen och Eva vill verkligen stryka under att de stormtrivs i Undrom. ”Alla känner alla och det
verkar vara en bra stämning i byn”, säger de båda.  ”Kanske dock lite långt till skola och affär”,
tillägger Jörgen med glimten i ögat. Närheten till Sundsvall, Örnsköldsvik, Kramfors och Sollefteå är
nåt som de också värdesätter högt, jämfört med den isolering som de upplevde hemma på Gotland.
    Nåt som de har förundrats över är att det för det mesta är fint väder här uppe och att det även blåser
förhållandevis lite på vintern. ”På Gotland är det för det mesta regn och storm och när det blåser
tappar man nästan andan”, berättar de.
    Avslutningsvis berättar Eva, till min förvåning, att hon aldrig hade sett blåbär, lingon och vildhallon för-
rän hon flyttade till Ångermanland. ”Och aldrig tidigare har jag varit på väg att köra på en älg
förrän vi flyttade hit”, konstaterar Jörgen till sist.                                                   av Rolf Ronestjärna

Jörgen och Eva Sedelius tillsammans med barnen Moa och Saga. Fattas på bilden gör deras Flatcoated Retriever.
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En införd annons i Tidningen Ångermanland styrde familjens steg till Boteå
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För första gången någonsin hölls
en Gudstjänst på kontoret i Björkå

Det var trångt, men samtidigt mycket gemytligt, när Filadelfia anordnade möte i Aktivitetshuset i Björkå.
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Filadelfias premiärgudstjänst i Aktivitetshuset i Björkå gav mersmak

Gamla kontoret i Björkå är något av ett begrepp i Botebygden. Huset byggdes 1928 och i bör-
               jan var det de anställda i gamla Björkå Aktiebolag som bodde där. Så småningom gjordes

huset om till kontor och Björkå Skogsförvaltning flyttade in. När Björkå Aktiebolag såldes
till SCA 1974 flyttades all resterande verksamhet till Björkå.
     1994 övertog Pia och Bengt Hedberg huset och de började då, så sakteliga, att fräscha upp det,
eftersom det var i stort
behov av renovering. Nån-
stans i bakhuvudet hos
dem fanns en förhoppning
om att kunna iordning-
ställa lokaler som året om
kunde få bli en samlings-
punkt för bygdens invå-
nare. Sedan invigningen
2000 har Aktivitetshuset
stått öppet för allmänhe-
ten och idag bedrivs bl a
en omfattande kursverk-
samhet där.
     Andra söndagen i de-
cember skapades det på
nytt historia i det vackra
huset när Filadelfia i En del utav mötesbesökarna fick placera sig i Aktivitetshusets trappa.
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Filadelfias sångarskara serverade ett antal julsånger vid julmötet i Aktivitetshuset i Björkå.
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Rolf Ronestjärna och Pia Hedberg var mycket nöjda efteråt.

Karin Höglund, Signe Frelin, Vivi-Ann Tjäder & Kerstin Hägglund fixade fikat.

Efter mötet bjöds mötesbesökarna på fika och gemenskap.

Undrom, inbjudna av Pia Hedberg, an-
ordnade en sång- och musikgudstjänst i
lokalerna.
    En ganska ansenlig mängd byfolk
hade infunnit sig för att vara med om den
historiska Gudstjänstpremiären där te-
mat, för både tal och musik, givetvis var
den annalkande julen. Ett uppskattat till-
fälle att önska sånger gavs också innan
Filadelfiaförsamlingen till avslutning
bjöd på luciakaffe. Det mesta tyder på
att ytterligare Gudstjänster kan komma
att hållas i Aktivitetshuset i framtiden,
eftersom de flesta verkade nöjda och be-
låtna med tillställningen.
                        av Rolf Ronestjärna

Karl-Gustav Nordén lät sig väl smaka av fikat.
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Undroms IF hälsar välkommen
till en ny spännande säsong

Nya spelare:
Peter Arvidsson 19 år Graninge
Mats Larsson 19 år Resele
Magnus Hallin 19 år SGIF
Lars Lennartsson 19 år SGIF
Fredrik Ståhl 19 år SGIF
Jonas Tawhid 19 år SGIF
Oskar Brattfeldt 17 år egen produkt
Markus Brattfeldt 18 år egen produkt

Förluster: Marcus Gustafsson, Niklas
Abrahamsson, Alexander Nordlander,
Andreas Karlsson & David Eklöf

Undroms Hemmamatcher i division 5 2005:
Onsdag 18/5 19.00  Kramfors
Fredag 27/5 19.30  Älandsbro
Lördag   4/6 15.00  Resele
Torsdag   9/6 19.30  Arnäs
Lördag 18/6 15.00  Hägglunds
Torsdag 30/6 19.30  Kubbe/N
Söndag 31/7 17.00  Modo
Måndag   8/8 19.00  Ramvik
Onsdag 17/8 19.00  Wäija
Lördag   3/9 15.00  Gideå
Lördag 17/9 15.00  Gottne
(Se även annons i tidningen. Ändringar kan förekomma!)

- Köp vårt årskort för 150 kr. Kaffe och Bulle ingår varje hemmamatch.
- Håll utkik efter strandfesten sommaren 2005!
- Håll även utkik på vår tipstävling ”Flottracet”! När blir islossningen i år?

Vinterns starka inomhussäsong lovar gott inför seriepremiären i maj

Säsongen hade knappt börjat förrän vi skrällde i Terassen-Cup i Långsele och vann hela rasket.
Det var jätteroligt att vi kunde försvara titeln från ifjol. Till råga på allt så gick vi till final i Kuben
Cup. På tio matcher förlorade vi bara två, ett strålande facit. På de sex senaste cuperna har vi

följande resultatrad: 2, 1, 3, 2, 1, 2. Ganska bra eller hur!? Minnesgoda läsare minns säkert att vi stöp
på mållinjen i femman ifjol med endast 1 poängs marginal. Själevad tog klivet upp. Vi gratulerar dom till
det och önskar dom lycka till i division 4.
Conny Uppling är kvar som tränare och Roger Häggström blir assisterande. Det är vi naturligtvis oer-
hört glada över.

Undromslagets fjolårssäsong går utan tvekan till fotbollshistorien som en av de allra bästa.
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av Mikael Holmsten, fotbollssektionen
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Filadelfiaförsamlingen firar 80-
årsjubileum i Pingsthelgen

Ruben Eberhardson, Filadelfiaförsamlingens pastor 1982-88, medverkar i jubileumsmötena.
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Filadelfia i Undrom tillhör på sätt och vis Boteåbygdens inventarier

Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom

På Pingstdagen firar Filadelfia i Undrom sitt 80-
  årsjubileum. Högtidsdagen inleds kl 11 med
  Gudstjänst där Ruben Eberhardson, Försam-

lingens förre pastor, talar Guds ord.
    Efter detta blir det servering och kl 15 fortsätter jubi-
leumshögtiden med ytterligare en samling där det, för-
utom tal av Församlingens egen pastor, även kommer
att ges tillfälle för alla tillresta representanter och gratu-
lanter att säga några väl valda ord till den ovanligt hur-
tiga och välbevarade 80-årsjubilaren. Församlingen häl-
sar alla intresserade bybor välkomna till födelsedagsfes-
ten.                                          av Rolf Ronestjärna

MEDAN
ANDRA ÄR

TYPISKA LAG-
SPORTER...!

VISSA
SPORTER ÄR

INDIVI-
DUELLA...

Se även www.ronestar.nu/filadelfia/sida15.htm
       och dubbelkolla gärna i predikoturerna

30/3
10/4
19/4 & 17/5
15/5

19.00
14.00
12.00
11.00
15.00

Stugmöte hos Lygdmans i Törsta
Gudstjänst Vallänge
Dagledigträff
Jubileumsgudstjänst
Jubileumshögtid

Filadelfias
Verksamhet
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Av Erik Hoppe
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GRRR!!!
Botebladets kulturredaktör stöter oförhappandes ihop med Arga Gubben framför grön-
saksdisken på affärn och blir mållös vid anblicken av en hög hatt med veckade krusiduller
i vad som ser ut som skrynklig sammet runt kullen.
BB: Gubben är i hatten, ser jag. Vadan denna top dressing, så att säga?
AG: Nu ska inte redaktörn strö salt i såren! Han vet förbaskat väl vilket rabalder det
blev när Komvux i Sollefteå fick för sej att unämna mej till autodidaktie heders-
doktor. Mutor påstod lokalpressen. Bara för att jag hade fixat lite rajtan tajtan till
terminsavslutningen.
BB: Jaha och vad gjorde Gubben på Komvux om man får fråga?
AG: Man lär så länge man lever. Livslångt lärande, om man så säger. Fråga
den där Persson. Han är en riktig besservisser som redaktörn. Bäst i allting. En formidabel universitetsgrundare, precis som
Alexander den store. Så blev han ju också medicine doktor till sist. Persson alltså, inte Alexander. En besk medicin för alla
doktorer som slösat bort sina ungdomsår på meningslösa studier. Själv har jag bara slösat bort en futtig termin på att stå till
arbetsmarknadens förfogande, 20 poäng. Nåt jobb får man ju som bekant inte nuförtiden, men arbetslösheten blir lättare att
stå ut med om man har studerat lite grekiska, knyppling och japansk servettvikning. Gnoti seuaton, som det står över dörren
till Arbetsförmedlingen.
BB: Och vad sjutton betyder gnoti seuaton? Det låter som en otäck virussjukdom.
AG: Vet han inte det,  han som är så bildad? Jo, det ska redaktörn veta, att på Komvux lär man inte för skolan utan för glatta
livet. Gnoti seuaton betyder ”känn dej själv” och var dom gamla grekernas sätt att säga: Inse din begränsning och utmana inte
gudarna! Marita Ulvskog hade inte kunnat säga det bättre.
BB: Så promoveringen var ingen höjdare, då?
AG: Det är klart att det stärker självkänslan att man befinner sej på samma akademiska nivå som landets statsminister, men
egentligen var Simborgarmärket rejälare. Man hade åstadkommit nåt. Även om jag måste erkänna att jag fuskade och
stoppade kork i brallorna. Det straffade sej när man skulle simma tjugofem meter under vattnet och ändan stack upp som
periskopet på en rysk ubåt.
BB (med en titt i Gubbens varukorg): Och vad ska han med allt strösockret till? Har han möjligen en sån där konverterad norsk
tryckkokare i pannrummet?
AG: Möjligen konfiskerad i så fall. Nej, vid Jehebrahims knävelborr! Det är väl ingen vettig människa som lägger ner tid och
engagemang på att släpa hem kilovis med socker och jäst när man kan få den färdiga produkten hemkörd till dörren direkt
från Tyskland. Nästan gratis. Vill redaktörn förresten beställa ett par helpannor achtzigprozentiger schnaps, så är det bara att
slå en signal. Bezahlen in Euro. Nu ska jag i väg och fira att Mitthögskolan blir universitet. Det är dom borgerliga partiledarnas
tur att bli hedersdoktorer och så eniga som dom är ryms väl alla fyra under samma hatt! Auf wiedersehen!
     Il Dottore marscherar taktfast iväg förbi havregrynen och de vita bönorna i tomatsås med doktorshatten käckt på sned och
Huberts något tilltufsade huvud stickande upp ur den slitna blå bagen, ett nostalgiskt minne från den gamla goda tiden på Väja.

RÄTT LÖSNING
BOTEÅKRYSSET
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SÖNDAGEN DEN 10 APRIL KL 18 på KALKNÄS SKOLA
- Alla intresserade hälsas välkomna! Fika serveras -

I år blev det inget Gålsjöläger p g a svå-
righeter med att få tag på ledare. Den
3 april kl 12.00 hålls årsmöte på Sun-

nersta Folkets hus för att bestämma hur det blir i fortsättningen.

- Massage av massageterapeut, Ulrika Sundström
- Make up/hudvård av hudvårdsterapeut, Sirpas Hudvårdscenter
- Yoga ( obs ledig klädsel ) – inbjuden yogainstruktör, GK Pulsen, S-teå
- Trädgård/Blommor – trädgårdsarkitekt/florist, Marléne Fahlén
- Möbelomklädnad – tapetserare är tillfrågad
- Visning av ”Green House” vår/sommarkollektion, Claire Sjölander
- Även andra visningar kan bli aktuella – inväntar svar

Nu är det vår tur…
På temat ”Hälsa och
Välbefinnande”

Fredagen den 15 april kl 19.00
med ”prova på demonstrationer” i:

…till det facila priset av 150 kr
Då bjuder vi på lättare förtäring/sallad samt kaffe och kaka under kvällen

Undroms Taxi och Buss, Mona Söderström, skjutsar till och från Bettans!
Anmäl till Mona på tel: 0612–602 67 om du vill åka med
                      Varmt välkomna till en kväll med Q-vinnliga förtecken!

Anmälan senast den 8 april till:
Marléne Fahlén, tel: 0612–605 92 eller Inga-Lena Bodin, tel: 0612–602 71
(Tjugo anmälningar krävs för att kunna arrangera tjejkvällen)

Strandgruppen håller Informationsträff
Plats: Sunnersta Folkets Hus     Tid: 14.00 den 17 April
Informationen gäller badets och båtplatsernas framtid
KOM OCH LYSSNA (riskfritt - inget styrelsearbete)
                                                                              Strandgruppen
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För 6:e sommaren kommer vi
att ha glädjen att få tillbringa
vår semester i hembygden ge-

nom att få bo i en fashionabel lägenhet på Bettans Konferenscenter i
Stöndar. För att helt kunna njuta av vår vistelse skulle vi behöva dispo-
nera en bil för hela perioden. Vi kommer att anlända under midsommar-
veckan och stanna under c:a fyra veckor.
Vi söker alltså någon i bygden som kan hyra ut en bil till oss under denna
period! Kontakta oss på: Tel: +44 20 7237 1956 (arbetet) eller +44 20
7231 3215 (bostad) E-post: roland@swedish-church.org.uk
Tack och på återseende till sommaren!  Roland och Lisa Karlsson i London

VÄLKOMMEN ATT FIRA VALBORG
30 april kl 19 på Rixdan i Björkåbruk
¤ KORVGRILLNING   ¤ LOTTERI   ¤ ALLSÅNG  ¤ SÅNGUPPTRÄDANDE AV
FILADELFIA   ¤ BRASA & FYRVERKERI     Arrangör: Björkå Samhällsförening

VÄLKOMMEN TILL UNDROMS EGEN MAJBRASA
30 april kl 20 på badplatsen i Undrom
¤ BRASA  ¤ FÖRSÄLJNING AV FIKA  ¤ GODISUTDELNING
                                 Arrangör: Undroms IF & Hästbruk i Boteå

LÖRDAGEN DEN 23 APRIL i GYMNASTIKSALEN på KALKNÄS SKOLA
Inlämning av märkta kläder och saker, t ex videofilmer, spel, idrotts-
utrustning osv från kl 9.00
FÖRSÄLJNING MELLAN KL 10.00-14.00
Välkommen önskar                                 BLÅKLOCKANS FÖRSKOLA

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
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Storgatan 42
Sollefteå
Tel.0620 - 515 85
Öppettider
mån-fre 9-18
lör 10-14

Vackra binderier för alla tillfällen
Vänd Er med förtroende till mig
och mina duktiga medarbetare
 Vi har mer än 40-års samlad

erfarenhet i blomsterbranschen

Gesäll
och legi-
timerad
florist



Välkommen alla Boteå-
bor till Er nöjesbutik!

Butiken med garner,
broderier och pre-
senter i massor

Storgatan 47
Sollefteå
Tel.0620 - 144 25

35

Välkommen in och inspireras
Vi varpar även mattflätor

Torggatan 1
Kramfors
Tel.0612 - 150 11

Öppettider
mån-fre 9.30-17.30
lör 10-14

Öppettider
mån-fre 10-18
lör 10-14

Storgatan 64
Sollefteå
Tel.0620 - 106 81
Öppettider
mån-fre 10-18
lör 10-15

Musik
Film
TV-spel
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H ej alla Undromsbor! Nu skiner solen, grusplanen på Bohedsvallen har fått sig en, eller fle-
   ra, avhyvlingar av Åkeriföretaget Altins så nu är snart kulan i luften igen och då är det
   vår. Härligt eller hur?

     Och jag sitter nu inne framför datorn och försöker få till en liten krönika i ert förnämliga blad.
I ett svagt ögonblick lovade jag Rolf att skriva en sida och det är den som jag kämpar med nu, dagen
före manusstopp! Jag blev naturligtvis stolt och glad över denna förfrågan eftersom jag trivs så
otroligt bra med er och Undroms IF.
    Jag har fått många fina minnen och vänner under de här åren som jag tränat A-laget. Ett var vid
en av de första grästräningarna i maj 1998 där det bara kryllade av ungdomar, tjejer och killar,
mammor, pappor, far- och morföräldrar, tränare, fotbollar, träningsvästar, glada tillrop och skratt.
Det är ju så det skall vara i en förening – Ungdomsverksamhet med många engagerade! Micke
Holmstens och min målsättning med A-laget var från första början att hålla ihop laget så att dessa
Undromsungdomar skulle ha ett alldeles eget ”bylag” att spela i när det blev dags för seniorfotboll!
Det tycker jag vi lyckats bra med där jag också vill nämna det samarbete med Sollefteå Giffarna
som vi har både på senior- och ungdomssidan. Heder åt kommunens största ungdomsförening!
    Vi har ju några riktigt lovande ungdomar i Joel Öhlund, Jörgen Bodin och Mattias Åhman! Det är
upp till dom själva hur bra dom vill bli! Jag tycker att de skall ta Joel Bodin som exempel och
föredöme. Joel har ju alltid jobbat hårt på träning och match med glimten i ögat vilket är en viktig
ingrediens när man arbetar för att bli bättre. Efter matchen mot Sundsvalls Gif häromåret fick
Joel chansen att träna med dem och gjorde det så bra att han fick blodad tand för fotbollen. Joel
spelade ifjol med Östersunds FK i div. 2 och i år med Ope IF i trean. Mattias Åhman har varit iväg
en sväng till Åtvidaberg för provträning där jag hoppas att talangen Mattias tar det här lilla
steget, som kan vara så stort, och verkligen utnyttjar sin unika talang!!! Där har vi ledare ett stort
ansvar att hjälpa våra ungdomar vidare, med alla möjligheter det ger, och inte hålla fast dem i
föreningen till varje pris. Tänk att träffa någon av dessa ungdomar efter avslutad karriär och då
kunna se dem i ögonen och säga att VI gjorde allt för att hjälpa dig!
    Apropå minnen så är det ganska fantastiskt att vi i lilla Undroms IF har haft VM-laget från
1974 med Georg ”Åby” Eriksson på besök! Likaså Uefa-cup vinnarna IFK Göteborg, Sundsvalls
Giffarna med Undromssonen Daniel Näsholm samt att vi tillsammans med Sollefteå Gif arrangerade
matchen West Ham-Sundsvalls Gif.
    Det allra roligaste var nog ändå när jag ringde hem till Micke, i samband med matchen mot VM-
laget, så svarade Katarina att han var i sommarstugan! -I sommarstugan, sa jag, men när köpte ni
den? -BOHEDSVALLEN!, svarade Katarina med en uppgiven stämma. Jag skrattade gott och länge…
    Med anledning av att jag trivs så bra med er så har jag tackat ja till att träna P-13 laget där vi
sätter igång med träning och spel när grusplanen är klar. Fotbollen är ju en viktig samlingspunkt
för samhället liksom skolan naturligtvis. Det är ju även Butiken som jag vill slå ett slag
för i dessa prispressartider. Se därför till att handla så mycket det bara går hos
Gunilla och hennes butik! Vi syns framöver!

Anders ”Thorsan” Thor

PS. Så vill jag berömma och tacka alla som har möjliggjort att vi kunnat genomföra våra evenemang.

BFÖRE-
NINGS-
BREV


