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Anders Bodin blir sällan
efter på traven
SIDAN 14

Jeanette och Tomas älskar sitt arbete
SIDAN 6

SIDAN 10

HÖSTEN 2006
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Strandfesten
blev hellyckad

Maria Sundberg och Therese
Sundberg trivdes. SIDAN 25
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Nu är Boteå utan
präst igen
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Botaton på utlandsturné

Norge och Polen har besökts i
sommar.
SIDAN 28

Bl a Paula Sundberg, Annika Bodin och Ulla Bolin var närvarande på föreningsmötet som hölls
på Bettans Konferenscenter i våras.
SIDAN 4
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Övrigt innehåll:

På initiativ av Boteås byalag, Boteåparlamentet,
har bygdens föreningar börjat träffas. Denna föreningssamverkan har redan gett resultat i form av
en skördefest på Sunnersta Folkets hus i september.
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Ninni tog avsked med Pilgrimsgudstjänst. SIDAN 16

SIDAN 27

V

älkommen att ta del av ännu
ett nummer av Botebladet!
Hoppas att tidningen kommer att ge Dig en stunds förströelse.
Som Du säkert märker, är även
detta nummer av Botebladet packat med reportage ocn nyheter.
Det är fantastiskt vilken mångfald
och vilket oerhört utbud av aktiviteter som denna ”lilla” bygd kan
frambringa. Det hade nog gått att
fylla ytterligare ett nummer...
Det är roligt att se hur allt fler
känner sig hågade och tar ett aktivt ansvar för innehållet i tidningen. Det är så det ska vara - det är
då tidningen blir som allra bäst.
Fortsätt därför gärna att tipsa
redaktionen om sånt som är på
gång, och precis som nämnts tidigare kan Ni låna Boteåparlamentets
digitalkamera (finns hos Erik Sundberg) om Ni vill redovisa nåt från
Er förening eller speciella sammankomst. Jag måste åter betona vikten av att vara ute i god tid med
tips och bidrag. Sent inkomna bidrag tas med i mån av plats eller
ges mindre utrymme i tidningen.
Alla redaktionella texter måste vara minst inne en vecka innan
presstopp.
Hör även av Er, till någon av oss
i redaktionen, om de ev satsningar som kan vara på gång nu i vinter. Redaktionen kan Ni nå på nedanstående telefonnummer eller
genom att maila till
botebladet@ronestar.nu
Nästa nummer av Botebladet
kommer ut vecka 48-49 och sträcker sig februari månad ut.
Ha en riktigt skön och välsignad
höst och väl mött på alla de spännande 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 24/11 2006
Notera detta datum
i Din planering!

F

ör nästan 20 år sedan debuterade jag som skådespelerska i Botatons uppsättning av det världsberömda dramat Askungen, och fick där, som 7-åring,
erfara den största besvikelsen i min karriär (hittills).
Att inte jag fick titelrollen, var för mig helt obegripligt. Istället fick jag gestalta en dammtrasa. Vilket inte
krävde något karaktärsskådespeleri direkt, men var en
nyttig start på teaterbanan. Magiska saker sker i en
dramasal. Att vara delaktig i ett kollektiv med samma
målinriktning, att få underhålla, få chansen att stå i centrum och bli hörd på, ger, iallafall mig, en känsla av...kärlek.
Hur viktigt har det inte varit för mig, under resan
att forma mig själv, att få möjligheten att känna människan, med dess komplexa känsloliv i fokus, ta del av andras värderingar, rädslor, passioner och tankar. Men kanske viktigast av allt, att tillåtas och tillåta sig själv att
leka! Att träna på att göra bort sig och verkligen vara
närvarande i det. Till slut har gränsen för pinsamheter
nästan raderats. Nästan. Teater har alltid varit viktigt i
mitt liv. Om inte Botaton hade funnits, hade jag antagligen brunnit för något annat, och det är väl det som är
huvudsaken, att människor får möjligheten att utforska,
utvecklas och hitta ett forum för att möta människor
oavsett om man är intresserad av bilmeck, handarbeten
eller kultur. Bara man gör något man mår bra av.
Har ni en längtan att prova något nytt eller kanske
ta upp ett, för länge sedan glömt intresse, ta kontakt
med Botaton så kanske vi kan dra igång något nytt. Hösten i Boteå är allt annat än tråkig. En ny satsning Boteåföreningar emellan, på initiativ av Boteåparlamentet, kommer att resultera i en höstfest i slutet av September.
Boteås föreningar, med varierad agenda, kämpar för att
nå ut, hitta nya medlemmar och framför allt överleva.
Bygden behöver alla dessa eldsjälar som bidrar med vad
de kan, i en tid där väldigt få är intresserade av allt som
heter ideellt arbete. Men magiska saker kan ske, när människor strävar mot
ett gemensamt mål. Botaton kommer
själva att ställa till med ett jättekalas
lördagen den 25 november, för att
fira 20 års jubileum!!! Vi ses.

Kristina Westman
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Kalle Hansson och Anders Bodin kunde glädjas både åt det fina vädret och de uppspelta hingstarna.

Boteåortens Hästavelsförening
går på sparlåga
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B

oteåortens Hästavelsförening är en förening med anor. Föreningen, som bildades
redan 1917, hade sin storhetstid på 50och i början på 60-talet. Ursprungligen förfogade man
över tre beten, nämligen iTörsta, i Kalknäs ochi Solum.
Avelsföreningen är landets äldsta aktiva hästavelsförening. Idag är verksamhet dock av ringa omfattning, eftersom brukshästaveln i princip har upphört. Anders Bodin bedriver en delvis liknande verk- Hästarna var mer vilda än tama när de släppts.
samhet i Offer genom sitt företag Undromsanders
(se sidan 14). Han sysslar dock mer med unghästuppfödning och avel på varmblodssidan.
Lördagen den 10 juni var det därför full aktivitet i Offer, när unghästarna släpptes ut på sitt första
bete. Det var en mäktig upplevelse att bevittna den
kraft som sattes i rörelse när unghästarna rusade
fram i full karriär. Ganska omedelbart skapades
en rangordning mellan hästarna.
Efteråt var det uppvisning av travhästar och
hoppning, tömkörning och inridning. Allt iscensatt
av föreningen Hästbruk i Boteå, som också anordnade fikaförsäljning.
av Rolf Ronestjärna Unghästarnas framfart samlade en del Boteåbor.
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Det var dock full aktivitet när unghingstarna släpptes ut på sitt första bete
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Inga Bodin, Kalle Hansson och Åsa Fredriksson var några av alla dem som var med på föreningsmötet.

Boteås föreningar i utökat
samarbete

E
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n kväll i mars bjöd Boteåparlamentet in
föreningarna i Boteå till diskussion på Bettans Konferenscenter i Stöndar. Ett 20tal personer hade hörsammat kallelsen.
Många föreningar i Boteå lider brist på folk.
Somliga får knappt till en styrelse. Många efterlyser också folk till sina arrangemang. Att det ideella
arbetet är nödvändigt, ja, det är själva hjärtat i en
levande bygd, det vet vi. Men ibland känns det Parlamentsledamöterna Margit Eriksson och Mona Bentsen.
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Många intressanta tankar och synpunkter kom fram på Föreningsmötet i mars

Ninni Ledfelt, Maria Norgren och Björn Webjörn deltog i samtalen på Bettans Konferenscenter.
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tungt och man undrar, vem bryr sig. Visst bryr vi oss, somliga för mycket och andra för lite. Frågan är:
Kan vi göra något åt det?
Mötesplatser och Samverkan blev honnörsord i samtalet på Bettans den här kvällen.Vi behöver
fler mötesplatser i Boteå. Gränsöverskridande mötesplatser, där vi träffar andra än den gamla vanliga
kretsen. T ex på en sommarfest på stranden, barnteater på Botaton, författarafton på Sockenstugan,
hiphopdans i gympasalen, film på Sunnersta Folkets Hus, föredrag om Brasilien på Församlingshemmet i Överlännäs eller dans på Sunnersta Folkets Hus.
Det är när vi ger oss tid att träffas, sitta ner och resonera, som alla goda ideér poppar upp, alla smarta planer smids, alla galna upptåg hittas på. Visst finns det mötesplatser även idag. Den viktigaste är kanske Handlar´n. Även Bohedsvallen är ju en stor mötesplats, i alla fall sommartid och i alla fall för fotbollsintresserade. Och visst finns arrangemang av olika slag.
Problemet med alla arrangemang, som faktiskt ordnas idag, är att bara den lilla kretsen kring den arrangerande föreningen kommer. Handlar det om blygsel, dålig annonsering eller vill man helt enkelt bara
vara hemma? Det är nog både det ena och det andra. Men om föreningarna samverkade mer, skulle vi
nog kunna lösa en del knutar. Ungefär så gick resonemanget på Bettans.
En liten arbetsgrupp fick i uppdrag att komma med några konkreta förslag på åtgärder. Här är några att
börja med:
· En stående annonsplats på Handlar´ns anslagstavla, Mötesplats Boteå, där alla föreningar
kan tala om när något händer som är riktat till allmänheten.
· Alla som är intresserade av att veta vad som händer inom föreningslivet i Boteå anmäler sin epostadress till: claire.sjolander@telia.com
· Alla föreningar som arrangerar något meddelar till e-postadressen: claire.sjolander@telia.com,
som sedan vidarebefordrar meddelandet till alla som anmält sitt intresse.
Till hösten blir det Skördefest på Sunnersta Folkets Hus, med knytkalas, ev underhållning och dans.
Arrangör: Föreningar i Boteå.
av föreningarna i Boteå genom Maria Norgren

Välkommen till skördefesten på Sunnersta
Bygdens nystartade föreningssamverkan har redan börjat ge synliga resultat

FOTO: ERIK SUNDBERG

L

ördagen den 23 september kl 18 anordnar bygdens föreningar en gemensam skördefest, Boteåyran, på Sunnersta
Folkets Hus. Festen är ett direkt resultat av den föreningssamverkan, där Ulf Lhådö och Maria Norgren är sammankallande, som
fortfarande befinner sig i sin linda. Tanken är att festen ska bli ett enda
stort knytkalas där alla bygdens föreningsmedlemmar, som kommer,
förhoppningsvis bidrar med något ätbart till det gemensamma bordet.
Under kvällen blir det uppträdande av Undromstösen AnnCharlotte Agrell och Annika Östman-Eriksson, som sjunger visor. Det blir även dans till covergruppen Remember från Sollefteå. Ekonomisk garant för satsningen är Sunnersta Folketshus
förening. Eventuellt överskott läggs i en kassa för framtida föreningssatsningar. ”Det känns jättebra att föreningarna har börjat samarbeta”, säger Ulf Lhådö i Filadelfias direktsända närradioprogram den 5 september (välkommen att lyssna på inter- En, för årstiden, något välklädd
vjun i sin helhet på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida5b. Ulf Lhådö är en av de ansvariga i
htm).
av Rolf Ronestjärna det nystartade ”föreningsrådet”.
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Ylva Sundberg rörde sig hemtamt bland alla djuren på pappas och mammas bondgård i Kalknäs.

Kalknäselever besökte bondgård
Tomas Sundberg och Jeanette Westlund tog emot eleverna på bondgården i Kalknäs
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V

em minns inte hur roligt det var att få göra studiebesök när man gick i småskolan!? Det var alltid spännande och intressant med lite miljöombyte och få se och uppleva det som man inte var van vid att se.
Dagarna innan skolavslutningen fick de minsta
klasserna på Kalknäs skola göra ett besök hos
mjölkbönderna Tomas Sundberg och Jeanette
Westlund, på andra sidan vägen av skolan. Eleverna kom prydligt marscherande på led, ivrigt
påhejade av sina lärare, och möttes av Jeanette
vid ladugården. På dottern Ylvas beställning hade
hon tagit dit en av familjens ponnyhästar, som Robotmjölkningen av korna väckte stort intresse.

Kalknäseleverna var minst lika glada och uppsluppna som de kalvar som fanns i ladugården.
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eleverna, av naturliga skäl, flockades runt,
väl framme vid slutmålet.
Det fanns givetvis mycket att titta på i
ladugården, för pigga och nyfikna elever.
Givetvis rönte de söta kalvarna störst intresse och det blev en hel del klappar och
smekningar. Kalvarna, i sin tur, visade sin
uppskattning med att slicka lite här och
var, vilket resulterade i små upprymda
skrik hos vissa av barnen.
Tomas Sundberg berättade att man, för
stunden, har 65 mjölkkor på plats. Dessa
producerar ca 1 500 liter mjölk per dag.
Mjölkroboten, som man snart haft i två Kalknäseleverna trivdes ypperligt inne hos kalvarna.
år, har dock kapacitet för 2 000 liter per
dag och Tomas förhoppning är att kunna
ligga på den nivån framledes. Just mjölkroboten visade sig vara en intressant mackapär och även barnen tycktes mäkta imponerade av att se den i aktion. Med hjälp
av lite extra kogodis lockas nämligen korna att, ca tre gånger per dag, passera igenom roboten. Varje gång mjölkas varje
ko på 7-10 liter mjölk.
När studiebesöket gick mot sitt slut,
och eleverna samlade sig för att återvända
till skolan, plockade Jeanette, till barnens
stora förtjusning, fram glasspinnar och delade ut till alla. Barnen blev jätteglada och
det kom att utdelas en hel del tacksägelse
och kramar innan lärarna formerade truppen för tillbakamarsch.
av Rolf Ronestjärna Ibland finns det inget bättre än att få klappa en kossamu.

Jeanette Westlund & Tomas Sundberg trivs med att ha mjölkkor, trots att det tar mycket tid i anspråk.
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De båda familjerna Sångberg försöker att tillbringa så mycket tid som möjligt i Subbersta.

Bröderna John och Ola Sångberg tillbringar varje sommar i Boteå
De skulle mycket väl kunna tänka
sig att slå sig ned för gott i bygden
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B

röderna John och Ola Sångberg, med
respektive familjer, är sommargäster
som återvänder år efter år till Boteå:
till gården i Subbersta och huset vid Offersjön. Båda har tillbringat alla sina barndomssomrar – och även alla andra somrar, för den
delen – här i trakten.
Brödernas mormor, Anna Sångberg, är
uppvuxen vid Offersjön. Hon flyttade ner till
Stockholm på 1950-talet, men fortsatte sedan
att tillbringa sina somrar i Boteå, för att slutligen återigen bosätta sig i hembygden på ålderns höst. Ifjol firade Anna Sångberg sin 100årsdag på pensionärshemmet i Undrom.
På våren återvände Anna alltid till huset vid
Offersjön och stannade hela sommaren fram
till september. Från och med ettårsåldern följde
sedan storebror John med sin mormor hit upp.
Han lärde sig att gå längs spången, som gick
mellan byggnaderna på gården. Även om de
tillbringade den mesta tiden just i Offersjön,
vistades mormor Anna och John en hel del hos
Annas syster Astrid och dennes man Rickard John & Ola Sångberg trivs utomordentligt i Subbersta.
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Sjöström i Subbersta. Paret drev jordbruk på gården och där fick även John delta i en del enklare
sysslor, som att mata kalvarna. Även lillebror Ola fick börja stanna uppe i Boteå under hela somrarna
från och med sexårsåldern, efter att från början fått åka upp med föräldrarna.
Att vara här uppe under sommaren har blivit en alldeles självklar del av tillvaron för John och Ola,
och inte bara för dem! Sedan ca 20 år tillbaka följer Johns fru Marie med. Det har blivit lika givet även
för hennes del, berättar hon. Den yngre generationen, John och Maries son Dennis, fjorton år, och Olas
dotter Engla, fem år, för dessutom familjetraditionen vidare. Dennis tycker att allt är perfekt här uppe
och han saknar inte något under vistelsen på landet. Även de övriga i familjen poängterar att de trivs alldeles utmärkt här i bygden.
Till ”måsten” under semestern hör bad i älven, fiske både i älven och i olika åar och sjöar i trakten.
De gör gärna också en sväng ut till Nordingrå vid Höga kusten. Båda bröderna är även entusiastiska
fågelskådare, och John är med i den s k 300-klubben. John och Ola berättar att det är ett rikligt fågelliv
runtom, bl.a. vid den intilliggande Törstatjärnen. Även på den egna tomten har de sett en del intressanta arter, till exempel har jordugglor varit synliga.
”I Boteå kan man känna sig hemma”, säger alla med en mun. Man har nära till allting, både till det
mysiga Sollefteå och till det vackra Nordingrå. Här har de också haft osannolik tur med semestervädret sedan minst tio år tillbaka. Bröderna åker upp 2-3 gånger under sommarsäsongen. De äger ett
annat sommarställe i närheten av Stockholm, men där hinner de aldrig vara. Bröderna har nu ärvt gården i Subbersta efter sin mor Margaretha, som hade haft allvarliga planer på att bosätta sig här för gott.
Tyvärr gick hon bort för två år sedan efter en sjukdom. Före dess hade hon bl a hunnit med att ordna
konstkurser på gården. En del av hennes egna målningar står fortfarande kvar på stafflier i ett av rummen. Johns fru Marie konstaterar att Margaretha brann för gården. Hon hade köpt tillbaka fastigheten
till släkten i början på 1990-talet, efter att den hade skänkts bort till en välgörenhetsorganisation några
år tidigare. ”Det här stället är Margaretha!”, understryker Marie.
Både John och Ola är bosatta i Stockholm och trivs utmärkt med sin tillvaro där. Båda två arbetar
som säljare; John inom köttbranschen och Ola inom VVS. De tycker att allt är bra som det är nu, med
täta besök sommartid uppe i Boteå. Möjligtvis kan de så småningom överta samma modell som mormor Anna hade på sin tid: att stanna från maj till september. Nu när de står som ägare till gården vill de
också utveckla stället år för år. Ola berättar att hans första projekt kommer kanske att bli att renovera
bron till ”gammhuset” där han huserar tillsammans med sin dotter Engla. Att få rinnande vatten till det
”nya” huset, som byggdes av Rickard Sjöström på 1930-talet, kan bli ett annat projekt som prioriteras.
Samtidigt är just tillvaron utan olika bekvämligheter, som el och rinnande vatten, en del av det charmiga
med stället. Men hur det nu än blir med detta, kommer familjerna Sångberg att fortsätta att återvända till
sitt älskade sommarställe i Boteå!
av Eeva-Liisa Victorsson

John och Ola Sångberg planerar att framöver rusta upp det trivsamma sommarhuset i Subbersta.
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Margit Karlsson

Margit Karlsson har alltid tyckt
om att vara bland människor
I det här numret av Botebladet presenteras Subberstabon Margit Karlsson

D

et är en, i det närmaste, magnifik utsikt från Margit och
Arvid Karlssons hus i Subbersta. Trots att de, i prin- FEM SNABBA FRÅGOR:
cip, dagligen tillsammans har levt med den i 60 år, har Mitt älsklingsplagg:
de ännu inte tröttnat. Arvid är faktiskt värre än så; för eftersom - Inget särskilt
han är uppväxt i huset, har han haft förmånen att njuta av utsikten
Sån är jag:
i mer än 80 år.
Margit Karlsson föddes, i byn Sjö i Styrnäs anno 1925. - Jag är mig själv
Hon kom att växa upp på sin mormor och morfar Erik och Mina - Social
Bodins torpställe, tillsammans med lite kor och getter. Hon geTre föremål jag skulle ta
nomgick 6-årig folkskola på Myckelby skola och fick som 14med mig till en öde ö:
åring anställning hos grannen som piga där hon, under två års tid, - Båt
hjälpte till med hushållet och tog hand om gårdens djur. Därefter - Mat
jobbade hon ett halvår på ålderdomshemmet i Lo och likaså ett - Kläder
halvår som hembiträde i Nyland.
Efter en termin på Stöndars Lanthushållsskola, lät hon sig, Jag blir glad när:
av en kamrat, lockas med till Jämtland, närmare bestämt till Ham- - När det går bra för familjen
marstrand, där de fick anställning på ett hem för utvecklingsstörda. Året var 1944. Där blev Margit kvar i ett år och kanske Någon jag gärna vill träffa:
hade det blivit ännu längre, om inte kärleken hade dragit henne - Roland och Elisabeth
tillbaka till Boteå. Redan 1943 hade hon nämligen mött en stilig
Boteåyngling, vid namn Arvid Karlsson, på tivoliplatsen vid Hammarsbron. Tycke hade genast uppstått och nu hade man, efter att Arvid muckat från lumpen, beslutat att gå till prästen. Året var 1946 och
10
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det nygifta paret flyttade in i Arvids föräldrahem i Subbersta, där Margit inledde en ca 25 år lång karriär
som hemmafru. Redan våren därpå hördes ljudet av gälla barnaskrik i huset, när sonen Roland kom till
världen. 1962 begåvades familjen med ytterligare ett barn, dottern Anette.
Julhelgen 1970 förändrades dock familjens livssituation radikalt, i samband med att Arvid drabbades av en hjärtinfarkt. Något som, i sin tur, innebar att han egentligen aldrig kunde återgå till förvärvslivet, utan istället blev långtidssjukskriven och sedemera förtidspensionerad. I samband med detta återvände Margit, så sakteliga, till arbetslivet. Till en början fick hon möjlighet att jobba extra på Vallänge,
en tjänst som med tiden övergick till att bli mer än en heltidstjänst. 1975 fick Margit anställning på Gålsjö Bruk, som ekonomibiträde, och där blev hon kvar fram till sin pensionering 1990.
Även Margit har på senare år haft lite problem med hälsan. Bl a är det en höft och ett knä som spökat. Något som gör att hon ibland, som hon själv uttrycker det: ”tvingas gå på sparlåga”. ”Man får
vara glad så länge man orkar sköta
om sej själv”, konstaterar hon nyktert.
Men trots avtagande kroppsfunktioner,
försöker både hon och Arvid, så gott de
kan, att hålla igång. Åtminstone ett par
gånger i veckan tar de därför fram skidstavarna och ger sig ut på gemensam
stavgång. Margit och Arvid har även alltid tyckt om att vara ute och röra på sig
med hjälp av bilen. Sedan de blev pensionärer, har de t ex varje sommar, i stort
sett, besökt Marsliden.
Margit har alltid tyckt om att vara
bland människor, något som har inneburit att hon har varit aktiv i diverse föreningar i bygden. På den tiden då Boteå
Socialdemokratiska kvinnoklubb
fanns, var hon aktiv där. Idag är hon en
trogen medlem i Boteå PRO, där hon
för övrigt var sekreterare under drygt nio
års tid på 90-talet. Eftersom hon älskar
att sjunga, är hon även med och sjunger
i Non Stopkören. ”Det är bland det
forts. nästa sida Gästfrie Margit Karlsson tycker om att vara bland folk.

Subberstamakarna Arvid och Margit Karlsson firade tidigare i år sin 60-åriga bröllopsdag.
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bästa man är med i”, understryker Margit. ”Vi har en fin sammanhållning och jättetrevligt när vi
träffas och när vi far ut och sjunger tillsammans”, berättar hon vidare. Margit är dessutom medlem
i Styrnäs Hembygdsförening och är också en ofta sedd gäst på Filadelfias dagledigträffar. ”Jag har
alltid trivts bra i bygden och vi har alltid haft bra grannar. Det har aldrig varit några problem.”
När det gäller Margits intressen, så har alltid barnen, barnbarnen och det egna hemmet kommit i första rum. Sonen Roland, och hans hustru Elisabeth, jobbar sedan åtta år på Svenska Sjömanskyrkan i
London och dottern Anette bor fortfarande kvar i Boteå och jobbar som låg- och mellanstadielärare i
Forsmo. Barnbarnen Jonas och Lina håller numer till i Umeå.
Margit har alltid tyckt om att laga mat och baka, vilket har inneburit att hon har avverkat en och annan matlagningskurs under åren. Just nu står det några påsar äpplen i farstun och väntar på att bli
förvandlade till äpplemos och äpplekräm. När
jag till avslutning ber maken Arvid att, med några
korta meningar, beskriva Margit säger han, efter en stunds betänketid: ”Hon är en glad och
utåtriktad person, som tycker om att vara
bland folk.”
av Rolf Ronestjärna

Familjen Sohlberg-Eriksson har nyligen köpt, och flyttat in i, Mari Åslunds hus i Valla.

Kristina och Svenerik kände sig
hemma i Boteå från första stund
Familjen bytte det hektiska och stressiga Stockholm mot lugnet i Boteå

F

amiljen Solberg-Eriksson har bott här i trakten sedan 2 maj år 2005, i drygt ett år. Nu har de nyligen flyttat in i sitt drömhus i Valla. ”Det var så här vi ville ha det”, konstaterar Svenerik, ett
stort hus på landet. Huset är stort och mycket vackert och det ligger högt på en tomt som känns
oändlig och full av möjligheter. Familjen består, förutom av Kristina och Svenerik, även av Sara snart
tolv år och Erik sex år.
Kristina och Svenerik möttes då de utbildade sig i Sköndal. Ett par har de varit sedan 1992. De
bodde tidigare i Stockholm, de senaste åren i en lägenhet i en av förorterna. Hur kunde det komma sig
att de hamnade just i Valla? ”Jo, det var så att vi hade en kursare i Sköndal som bodde i Helgum.
Vi hälsade på henne i hennes hemby och förundrades av trakten. Det gjorde att vi köpte ett torp
12

i Helgum 1992. Vi trivdes så bra med Sollefteåområdet, med dess speciella kultur och alla vänliga människor”, berättar Kristina.
Det blev så att Kristina och Svenerik sålde torpet efter en tid och började söka ett sommarställe som
skulle finnas max 20 mil från Stockholm. De sökte på nätet och fann torpet, Hanna Höglunds i Björkå,
betydligt längre bort. ”Tanken på ett sommarställe i Sollefteå fanns trots allt kvar, vi var varje
sommar i Sollefteå, på Långselecampingen och vi trivdes så bra där”, berättar Svenerik. ”Det
var människorna, vänligheten, ja, så blev det så att vi köpte torpet i Björkå och vi blev så väl
mottagna.”
Svenerik berättar vidare att han var trött på Stockholm och ville ut på landet. ”Tänk, jag som trodde att det här i Norrland var lågt i tak, men det var precis tvärtom”, utbrister han. Svenerik och
Kristina har många exempel på hur väl de blev mottagna. Första nyårshelgen, de var uppe i sitt torp,
kom de dagen före nyår. På nyårsaftonen kom det en kille förbi och berättade att de varje år, vid tolvslaget, brukar skjuta raketer vid busshållplatsen, de var välkomna dit. När de vid ett tillfälle promenerade vid älven satt några ortsbor och grillade och de blev inbjudna och erbjudna att låna grillplatsen när de
ville. Första sommaren kom en granne och bjöd med dem till Höga Kusten tillsammans med fler par. En
annan granne ordnade så att Sara träffade en jämnårig kompis, ja, exemplen är många. Det är episoder
de minns och allt det här gjorde att de fortare kom in i gemenskapen.
”Både Sara och Erik hade kompisar här och det gjorde att det blev möjligt för oss att tänka oss
att flytta, från början var vi mer osäkra, speciellt för Saras skull”, berättar Kristina. ”Men när
dom fick kompisar, och trivdes här, började vi tänka och när tankarna satte i gång växte möjligheterna att vi nog skulle flytta hit.”
Kristina sökte arbete här i Sollefteå kring den tiden. Hon tog kontakt med Näringslivsbolaget och
pratade med en mycket glad och trevlig person, Helen, som informerade om orten och som kom att
betyda en del för flyttprocessen. Svenerik fick vid denna tid ett utmanande arbete i Stockholm, vilket
medförde att Kristina drog tillbaka sin ansökan. Kristina kände då att hon inte var beredd, de måste båda två vara öppna för att arbeta i närheten av där de skulle bo. När julen kom fick de julkort från näringslivsbolagstjejen. Helen från Näringslivsbolaget fortsatte att hålla kontakten. Sommaren 2004 kom
ett brev därifrån, där Kristina och Svenerik uppmanades att skicka sina CV:n. Lite senare var de och
hälsade på hos Helen. Hon undersökte för dem tänkbara jobb. Svenerik och Kristina är socionomer.
Svenerik har i många år arbetat med barn och familjer. Kristina arbetade som diakon då de bröt upp
från Stockholm. På hösten 2004 sände de i väg sina CV:n. Därefter flöt en tid. Svenerik kontaktade
Mia Brodin, chef på Socialkontoret. ”Hon var också så där glad och trevlig, det lät som att hon
visste vilka vi var och det var vid den här tidpunkten tjänster lediga på soc. som vi sökte”, berättar Sven Erik. Svenerik och Kristina besökte Socialkontoret nyår 2004-2005. De blev erbjudna
varsin tjänst och då flyttade de hit.
Barnen går på Kalknäs skola. På fritiden spelar Erik fotboll och simmar. Sara rider, spelar piano
och är med sina kompisar. Kristina är intresserad av musik, spelar piano, gitarr och hon deltar i gympan
i Björkå. Sveneriks intressen kretsar kring arbetet och barnen och filmklubben på Sunnersta är de båda nyfikna på. Svenerik har jakt och fiskedrömmar, drömmar som just nu är vilande, då tiden inte räcker
till. Huset är familjens stora gemensamma projekt.
Svenerik konstaterar att det är skillnad på livet i Stockholm och här, det är tuffare där både när det
gäller fritid och arbete. ”I Stockholm är man ingenting, en siffra i en kolumn”, konstaterar Svenerik
krasst. ”Jag har i hela mitt liv velat bo så här. Jag gillar landskapet, det är vackert, jag har alltid
känt mej hemma här.”
Hur trivs de då i Boteåbygden? ”Barnen trivs jättebra båda två”, berättar Kristna och Svenerik.
Just nu har de båda kompisar hos sig. ”För min del har jag lämnat Stockholm bakom mej, den tiden
är förbi”, fastslår Svenerik. ”Jag har två hem”, konstaterar Kristina och avslöjar att hon visst längtar
hem ibland. ”Jag kommer aldrig att bli norrlänning, har för mycket kvar av släkt och vänner i
Stockholm. Men jag trivs och i dag kan jag känna att jag har ett mycket rikare liv. Jag har dom
båda bästa världarna, både Stockholm och här. I Stockholm har jag rötterna och här är det så
fantastiskt att bo”, avrundar Kristina.
av Maria Johansson
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Anders Bodins företag, Undromsanders Unghästuppfödning, tar emot unghästar från hela länet.

Anders Bodin är ständigt på språng
Företaget Undromsanders i Offer sysslar med unghästuppfödning

D

Det har fyllts på
med nya elever på
Kalknäs skola
Nio nya elever har tillkommit i höst

E

n ny termin har påbörjats på Kalknäs Stående: Erik Sohlberg, Niklas Bodin, Dennis Olsson, Samuel
skola och glädjande nog har nio nya ele- Ågren &Markus Glanmark (5:an). Sittande: Elin Sundberg,
ver välkomnats till skolan.
Hanna Norberg, Juliette Nordén & Veera Peippo.
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en som åker vägen från Undrom till Offer kan knappast undgå att se den stora vita skylten
Undromsanders Unghästuppfödning på väggen till Offerlagår´n. Bakom det registrerade
företagsnamnet står Anders Bodin, Undromsbo av födsel och ohejdad vana. Han arrenderar
fem hektar mark i Offer, där han för tredje året i rad tar emot unghästar från hela länet. I år har han nio
unghästar på bete, från juni till september. Under den gångna vintern hade han åtta hästar inhysta från
december till maj. Där utnyttjades den avdelning i Offerlagår´n som byggdes i avsikt att hysa ridhästar.
När den blev ledig passade det perfekt för Undromsanders planer. Hästar är flockdjur och vistelsen är
bra för unghästarnas utveckling. De får vara tillsammans och gå på bete och under andra halvan av sommaren får de även tillskott av kraftfoder. Att verksamheten till stor del drivs av intresse för hästar och
hästuppfödning, förstår man när Anders får frågan hur mycket tid han lägger ner på sin verksamhet.
”Jaaa, det är väl inte så mycket, i alla fall inte nu. Nu ska dom ju bara ha kraftfoder morgon och
kväll, men det är klart att när stängslet ska upp då...och så ska ju betet putsas ...nääääe, jag vet
inte...kanske tio timmar i veckan.”
Förutom unghästbetet så bedrivs även lite eget avelsarbete och hästuppfödning på Klippgården med
både egna och inhyrda hästar.
av Erik Sundberg

FOTO: LENNART BERGSTRÖM

Under pilgrimsvandringen hölls fyra korta pauser med en kort andakt vid varje stopp.

Vandring i pilgrimers fotspår
Pilgrimsvandringen ägde rum under klarblå himmel och strålande sol

FOTO: LENNART BERGSTRÖM

D

et var en riktigt sommarvarm dag med blå himmel och skinande sol, grönskan i naturen var skir
och frisk. Ett tjugotal personer och en hund skulle vandra den 10,5 km långa pilgrimsleden
längs den s k ”Järnvägen” mellan Gålsjö Bruk och Boteå kyrka. Det var andra året man
vandrade den nyetablerade, med stolpar fast utmärkta pilgrimsleden, Ådalens första i vår tid. De
flesta samlades vid Boteå kyrka för bussning till
Gålsjö gamla kapellplats varifrån man skulle gå.
Innan vandringen påbörjades, höll Ninni Ledfelt
en kort ”sändningsandakt”. Gruppen leddes av en
riktig pilgrim, Björn Eklund från Sollefteå, klädd i
fotsid vadmalskappa och hatt i vadmal och utrustad med vandringsstav. Man vandrade omväxlande
under tystnad och under samtal. Fyra gånger gjordes paus med en kort andakt vid varje stopp. En
av rasterna var längre än de övriga. Dryck, med elPilgrimerna anfördes av pilgrimen Björn Eklund.
ler utan tilltugg, och frukt gjorde gott i värmen.
Sträckan över åsen, mellan Stöndar och kyrkan visade sig vara den jobbigaste. Stigen är smal, men
framför allt är det stor nivåskillnad. När stigen började ringla sig ner ifrån skogen, mot kyrkan, öppnade
sig en storslagen vy, Guds skapelse, med älvens bördiga dalgång med sina jordbruk och byar och med
skogen på andra sidan älven som bakgrund under den blå himlen.
Efter den ansträngande, men fina vandringen, smakade det gott med soppa, nybakat bröd, mjäll rabarberpaj med glass och kaffe i Sockenstugan. Ytterligare gäster hade samlats till denna måltid, som
också skulle ge möjlighet till så många som möjligt att visa sitt deltagande till Ninni, som sett sig tvungen
att avsluta sin korta tjänst i pastoratet.
De flesta samlades på kyrkbacken för att delta i Pilgrimsmässan. Kyrkan fylldes gott och väl till
hälften när församlingen tågat in, ledda av ”pilgrimerna”. Med hjälp av många, såväl kollegor som församlingsbor i olika åldrar, höll Ninni sin avskedsgudstjänst, som under tf. kyrkoherde Charlotte Odelberg
avslutades med bön för Ninni, där alla ville vara med och lägga sin hand på henne. Trängseln blev så stor
att alla som ville inte rymdes i koret.
Avtackning av Ninni och även Gunnar Ledfelt skedde slutligen ute på kyrktrappan. Det blev en
vacker, men för samtliga en känslosam stund med många tal, presenter och ännu flera kramar. Vi mister
inte bara vår församlingspräst utan också en betydelsefull körmedlem och dessutom två varma personer
och ortsbor.
av Ulla Bolin

15

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Under stor gripenhet tog Ninni och Gunnar Ledfelt farväl av bygdens människor efter Gudstjänsten.

Tack och farväl, Ninni Ledfelt!

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Boteåprästen Ninni Ledfelt höll sin avskedspredikan. Sången som Chatrin Magnusson sjöng hette ”På Väg”.
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I

direkt anslutning till Pilgrimsvandringen, och
efterföljande sopplunch, hölls en Pilgrimsmässa i Boteå kyrka. Denna sammankomst var
samtidigt en avskedsgudstjänst för Ninni Ledfelt,
Boteås omtyckte präst.
Trots att Gudstjänsten präglades av uppbrott
och avsked, blev det ändå en positiv och glad sammankomst. En av orsakerna till detta var det drama,
som hölls i Gudstjänstens inledning, med temat Pil- Charlotte hade tung teologisk litteratur i ryggsäcken.
grimsvandring. Sollefteåprästen Charlotte Odelberg och Björn Eklund fick nämligen de församlade att, om och om igen, brista ut i hejdlösa skratt
under det att Charlottes s k pilgrimsryggsäck tömdes på ofantliga mängder onödiga ting, som hon
packat med sig.
Ninni Ledfelt lyfte även hon i sin predikan fram
pilgrimsperspektivet där vandringsstaven, en symbol på Guds ledning och tröst, egentligen är det enda som en människa behöver på sin livsvandring.
Efter solosång av Chatrin Magnusson firades Bruno Bolin uppskattade i högsta grad dramat.
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Församlingsborna tog adjö i samband
med Pilgrimsmässa i Boteå kyrka
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nattvard och många Gudstjänstbesökare tog vara
på möjligheten att ta del utav brödet och vinet. Även
många kom i avslutningen fram för att vara med
vid sändningsbönen för Ninni.
Efter det att mässan avslutats, samlades alla
utanför kyrkporten för att där ta farväl. Olika representanter tog vara på tillfället att framföra sitt
tack till paret Ledfelt och även församlingsborna
köade för att ta ett sista farväl. I augusti flyttade
Ninni och Gunnar till Nykvarn.
av Rolf Ronestjärna

FOTO: BARBRO ANDERSSON

Lars Gradin överlämnade en gåva från Överlännäs. Björn Eklund genomförde vandringen klädd som en pilgrim.

Roland Blomqvist och Bitten Sjöströms teaterföreställning var både fängslande och humoristisk.

Proffsig friluftsteater i Para
Nybyggarnas livssituation skildrades av skådespelare från Dorotea

S

ånga-Överlännäs Hembygdsförening anordnade den 5 augusti en friluftsteater med Hästskoteatern från Dorotea. Titeln på föreställningen var Nybyggarna Erik och Ester i Lappskatteland. Pjäsen skildrade nybyggarnas etablering, arbete, svårigheter, livsglädje och lycka på ett
fängslande och humoristiskt sätt, även genom sånger av Bitten Sjöström samt ackompanjemang på gitarr av Roland Blomqvist. Allt utfördes med stor scenvana, i mycket fint väder, men med allt för liten
publik på gräsmattan nedanför Paraberget. Vi tror att vädret bidrog till att inte så många åskådare samlats. De som var bänkade njöt dock för fullt av föreställningen. Efteråt serverades kaffe med hembakat
bröd i ladan.
av Barbro Andersson
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Gospelkören Prisma kommer på besök till Filadelfia på kvällen söndagen den 7 oktober.

Gospelkör besöker Filadelfia i oktober
Filadelfias
Verksamhet

Insamling till Församlingens barnverksamhet sker i samband med konserten

L

19/9
20/9
7/10
15/10

12.00 Dagledigträff
19.00 Stugmöte hos Frelins i Stöndar
18.00 Temakväll: Gospelkören Prisma
14.00 Gudstjänst Vallänge

ördagen den 7 oktober får Filadelfia
Se www.ronestar.nu/filadelfia/sida15.htm för info +
besök av gospelkören Prisma från Stigför fler bilder och dubbelkolla gärna i predikoturerna
sjö-Härnösandsområdet. Kören leds
av Karin Wiklander och ackompanjeras av Bosse Höglund från Undrom. Annica Strindin talar och
en frivillig kollekt tas upp till Församlingens barnverksamhet. Efteråt bjuds det på fika i Församlingsvåningen. Konserten kommer senare att läggas ut på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida15.htm.
Välkommen att hälsa på hos oss på Filadelfia!
av Rolf Ronestjärna

Varmt gårdsmöte i Stöndar

S

Filadelfias sångkör bidrog med skönsång på gårdsmötet.
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öndagen den 13 augusti var en härlig
sommardag och helt perfekt för ett
gårdsmöte i Stöndar. Ganska många
måste ha tyckt samma sak, med tanke på den
goda uppslutningen. Filadelfias sångare
sjöng, Annica Strindin och Ronestjärna talade.
av Rolf Ronestjärna Mötesbesökarna tog ett välbehövligt skydd i skuggan.
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Välbesökt gårdsmöte ägde rum
hos Signe och Lennart Frelin

Efter mötet bjöds alla på fika.

BOTEÅPARLAMENTET

Kallelse till

Byating
Söndagen den 29 oktober kl 18.00
Bettans Konferenscenter i Stöndar
Boteåparlamentet kallar alla boende i Botebladets spridningsområde till Byating
Vi redovisar årets verksamhet
 Samtal om kommande verksamhet  Smörgåstårta och kaffe
Förslag, frågor eller motioner till Byatinget ska vara inlämnade senast den 31 september till: Pia Hedberg 0620-320 44 eller botebladet@ronestar.nu

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 givetvis också
bra - dock helst bara i nödfall. Mailadressen är som tidigare: botebladet@ronestar.nu

Uppropet i förra numret av BB fick noll respons. Vänligen kontakta därför Rolf Ronestjärna
på 0612- 601 21 eller maila till botebladet@ronestar.nu < Uppgifter som önskas är föreningens namn, dess ordförande (ev. kontaktperson) + dennes/deras telefonnummer >
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Lännäsbon Britta Björsell lyckades, till sin stora glädje, få storfångst vid besöket på Rotsidan.

Lännäsborna gjorde intressant bussresa
Byborna besökte tillsammans Höga Kusten
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S

olen sken i kapp med de 19 entusiastiska bybor, som
en helg i juni turistade i Höga Kusten. Denna utflykt
var den första gemensamma färd som gjorts i byn
och unga som gamla Lännäsbor verkade mycket nöjda med
helgen.
Idén till resan kläcktes tidigare i vår och då var tanken
att köpa en buss. Vid ett gemensamt bymöte beslutades dock
att hyra en buss och att avvakta med bussköpet. En resplaneringsgrupp utsågs för att organisera den kommande resan.
Byns busschaufför, Ingemar Thulin hade det stora anIngemar Thulin rattade bussen vant.
svaret att se till att byborna under resan färdades på ett säkert sätt, något han skötte exemplariskt. Lördag förmiddags
första stopp var vid det otroligt vackra Rotsidan. Där bjöds
på förmiddagsfika och några modiga Lännäsbor badade i
havet. I Barsta serverades lunch och därefter väntade Mannaminne och Keramik-Stina. Avslutningsvis stannade vi till i
det trevliga Olivlunden, där middag och övernattning ägde rum.
Nästa dag, efter en god frukost, begav vi oss till Villa
Fraxinus, där ägarinnan guidade oss runt bland sina växter.
Efter lunch, och loppisbesök i Ullånger, besökte vi avslutningsvis silversmeden i Hol. Väl hemma enades vi om att
resan varit mycket trevlig och som Helge Johansson uttryckte det: ”Det finns i Lännäsgänget full tilltro till kommande researrangemang.”
av Maria Johansson Alfred, Veera och Robert sken i kapp.
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Välgörande
kroppsövningar
på Lännäsdagen
Byborna hade gemensam arbetsdag där de tillsammans snyggade till vid Lännäs fäbod

FOTO: MARIA JOHANSSON

Gunnar Ledfelt och Lars Gradin tar en välbehövlig vilopaus i samband med Lännäsdagen.

FOTO: MARIA JOHANSSON

FOTO: MARIA JOHANSSON

L

ännäsborna, ung som gammal, slöt upp mangrant till Lännäs fäbod njöt av att bli uppsnyggad.
den årligt återkommande fäboddagen i Lännäs fäbod.
De arbetsvilliga byborna sparade inte
på krafterna. Röj- och motorsågar brummade ikapp. Det krattades och höggs
ved. Stugan blev riktigt genomstädad.
Vid en välförtjänt paus utspisades kolbullar och det visade sig finnas flera
kockämnen i byn. Sedan, när allt arbete
var uträttat, spred sig lugnet över fäbodvallen. Nu var allmänheten välkommen
till fäbodgudstjänst, som prästen Charforts. nästa sida Sylvia Melander &Lars Gradin hade en spännande duell på flöjt.

Arbetsdagen vid Lännäs fäbod avslutades med en friluftsgudstjänst öppen för allmänheten.
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lotte Odelberg ansvarade för. Som avslutning trevade sig spröda flöjttoner upp mot trädtopparna och
mot den klarblå himlen. Lars Gradin spelade stämningsfullt en gammal fäbodpsalm på altflöjt.
Efter högmässan serverades kyrkkaffe och hembakade tunnbrödsmörgåsar. Därefter väntade en
lång promenad genom skogen på cirka en och en halv kilometer.
av Maria Johansson
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Efter det krävande arbetet fick bl a Lennart Johansson och Tommy Ledin njuta av både lekamlig och andlig spis. Den andliga maten serverades av prästen Charlotte Odelberg från Sollefteå.

Barbro Hjalmarsson, Agneta Nyberg, Åke Tjällman, Lena Birksten och Eilert Andersson var
årets konstutställare på Ångermanlandsgården i Para.

Intensiv sommar på Ångermanlandsgården
Hembygdsgården stod som värd för utställningar och hembygdsdag

G

ustav Åkerlunds dotter Barbro Hjalmarsson, numer bosatt i Jönköping, hade i flera år
konstutställning i samband med vägkyrkan i Sånga. Men när vägkyrkan upphörde, och Gustav avled, ville Barbro ändå hålla kontakten med sin hembygd. Hembygdsföreningen hade
just fått iordning en samlingslokal i ladugården – Ladan – som visade sig vara en lämplig utställningslokal
för Barbro. Ett lyckokast för både Barbro och hembygdsföreningen! Under drygt en vecka i juli är det
liv och rörelse på gården och Barbro kan mellan visningarna njuta av den miljö som hennes pappa Gustav var med om att skapa. Även andra konstnärer, med anknytning till bygden, ställer ut sina alster: Åke
Tjällman, Eilert Andersson, Agneta Nyberg samt Lena Birksten, ny för i år. Lördagen den 8 juli var
det vernissage med underhållning av konstnärerna. Åke Tjällman sjöng till gitarr och Eilert Andersson,
nu boende i Söderhamn, visade sig även kunna hantera ett dragspel med bravur.
Den 22-23 juli var det dags för en ny utställning i ladan. Under vinterhalvåret hade 15 damer, mellan
och 13 och 71 år, samlats och sytt lapptäcken. Tio av dessa ställde ut sina alster till allmänt beskådande.
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Ladan var överfylld av fantasifulla och välgjorda täcken det ena mer färgsprakande än det andra. Inspiratör och cirkelledare för sömnaden var Marina Sahlin. Populära dagar på Ångermanlandsgården
med många besökare.
Helgen efter var det hembygdsdag med aktiviteter. Då bjöds alla besökare på kaffe och en liten
bakelse, förutom den sedvanliga brödportionen.
En populär aktivitet var att baka sin egen tunnbrödskaka i bagarstugan. Inga Britt Wallin, Viola
Månsson, Gunnar Wallmark och Lars Ericson
fanns på plats och visade hur man kavlar och gräddar en fin kaka. Som vanligt hade brödet en strykande åtgång. Trots en hel dags bakning, fanns Eilert Andersson och Janne Månsson underhöll.
inte en kaka kvar vid dagens slut. Många besökare passade också på att gå en tipsrunda på gården, där det gällde att hålla ögonen öppna om man
skulle kunna svara på alla frågor. Dagen avslutades med helgmålsbön, ledd av prosten Lars Ericson, i salen på Ångermanlandsgården med vacker
pianomusik av Nonna Shilo. Ett hundratal människor passade på att besöka gården under dagen.
av Sylvia Melander Gunnar Wallmark instruerade Lilly Andersson.

Från vänster lapptäcksutställarna Gerd Sahlin, Marina Sahlin (ledare) & Anne-Christine Bergqvist.
Därefter utställningsbesökarna Sylvia Melander, Carin Henriksson och Torbjörn Eriksson.

Gålsjöstämman
stämde bra även i år
Ca 150 spelmän vallfärdade till Gålsjö Bruk
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2

006 års upplaga av Gålsjöstämman lyckades med
bedriften att överträffa fjolårets storsuccé. Antalet spelmän uppgick i år till mer än 150 stycken
och stämmans existens sprider sig alltmer bland landets
spelmän. I år hade man glädjen att inviga en ny utomhusscen och till mångas glädje, fick man även besök av en
fiolspelande Näcken. Anna-Dea Sundin, stämmans general, berättade i Filadelfias direktsända närradioprogram, den 5 september, att hon var mycket nöjd med
årets stämma (välkommen att lyssna på intervjun i sin
helhet på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida5b.htm)
av Rolf Ronestjärna Anna-Dea Sundin är nöjd med årets stämma.
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Under regnhot började en liten skara med att löva midsommarstången inför midsommarfirandet.

Blött midsommarfirande i Para
Trots regntunga skyar blev midsommarfirandet på Hembygdsgården i Para lyckat
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När det blev uppehållsväder drog dansen igång. Den lilla hästen gick hem hos de yngre besökarna.
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P

å midsommarafton ägde traditionsenligt
midsommarfirande rum på Hembygdsgården i Para. Under regnhot började
en liten skara firandet med, att löva midsommarstången vid tolvtiden. Allt eftersom kom det
fler som ville fira och alldeles innan regnet kom
restes stången, lövad och blomsterprydd. Inne
i ladan var då uppdukat för kaffe och saftkalas med sju sorters kakor, bullar och sockerkaka, allt hembakat som traditionen kräver. Där
satt alla skyddade för regnet och när man hade
fikat klart blev det ett uppehåll som gjorde det
möjligt att dansa de gamla, kära danserna
kring midsommarstången. Musiken kom från
en cd-spelare som stod under tak, i dörröppningen till selkammaren. Denna dag var det bäst
att ta det säkra före det osäkra. Ett 30-tal besökare hade samlats på gården och de minsta Midsommarstången vajade stolt på hembygdsgården.
barnen hade också möjlighet att rida på en liten häst, som Jonatan Andersson Ceder hade
tagit med sig.
av Anne Kero
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Allt gick lugnt och städat till när ca 200 personer samlades till strandfest på stranden i Undrom.

Trivsam strandfest i Undrom
Ca 200 personer samlades för gemensamma aktiviteter på badstranden i Undrom

FOTO: MARIA SUNDBERG

FOTO: MARIA SUNDBERG

E

fter några års uppehåll, var det åter dags för en
strandfest i Undrom. Festligheterna, som mest
kom att samla omkring 200 personer under kvällen, ägde rum lördagen den 22 juli, i strålande sommarväder. Arrangörer för festen var Undroms IF:s gymnastiksektion och Fritidsgården i Undrom.
Lollo Wallblom, som höll i alla trådar, berättar att
det var på ungdomarnas eget initiativ som festen överhuvudtaget blev av. ”Vi äldre var nämligen först lite tveksamma”, erkänner hon ärligt och erinrar sig tidigare
strandfesters ekonomiska bakslag. Men som tur var, och
med facit på hand, fick ungdomarna som de ville och
många av dem var också med och tog ett ansvar, genom
att dra ett tungt lass den aktuella kvällen. ”Som belö- Barnen verkade stortrivas på strandfesten.
ning för dessa blir det en kväll ute på stan, med mat
och bowling framåt hösten”, avslöjar Lollo.
Ett serveringstält hade lånats in av sommargästen Stig
Sandin. Där såldes varm korv, kaffe, kakor, kyckling& skinksallad plus drycker. Under kvällen anordnades
det dessutom lekar och fiskdamm för barnen. För den
lite mognare publiken, var det underhållning och dans
mellan kl 20-02 till en duo från Sollefteå, som finansierades med hjälp av lotteriförsäljning. ”Musiken var väldigt bra och det blev överhuvudtaget en väldigt lyckad kväll, av det jag har hört på byn. Alla var så oerhört positiva till satsningen”, konstaterar Lollo Wallblom och berättar avslutningsvis att man även planerar
att köra nästa år. Eventuellt kommer även en fotbollsmatch, mellan 1988-års A-lag och årets Undromsupplaga, att äga rum då.
av Rolf Ronestjärna
Frida, Ylva och Johan kastade kubb.
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Årets Kalknässpel kännetecknades av många hårda och tuffa uppgörelser på tävlingsbanan.

Spänning och dramatik när
Kalknässpelen avgjordes
Nytt handikappsystem prövades för första gången på Kalknäs skola

D

Många fina enskilda prestationer skedde bl a på löparbanan, i hoppgropen och i kastringen.
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et var strålande sol den 8 juni, då det åter var dags för Kalknässpelen. I år var det dock inga
elever från Resele som deltog, utan bara från Kalknäs skola. Även poängräkningen var annorlunda för i år. Eleverna fick nämligen tävla mot varandra utifrån ett handikappsystem mellan
årskurserna 2-6, ett system som med framgång har använts i Kramfors kommun under många år. De
grenar där handikappsystemet användes var löpning 60 m, kast med liten boll och längdhopp. Medaljer
i ädla valörer delades ut i varje gren. Resultaten räknades även samman i en trekamp, där segraren
dessutom vann en pokal.
F-1:an var inte med i själva tävlingen, men fick ändå vara med och prova på. Det fanns även många
som tog chansen att stöta kula och några testade även att löpa långdistans, som var en ny gren för i år.
Alla elever gjorde en storstilad insats och kämpade tappert.
av Karin Ronestjärna
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Elever och pensionärer pustar tillsammans ut efter gastkramande boulematcher på hockeyrinken.

Givande möte mellan gamla och
unga på hockeyrinken i Kalknäs
Boteå bouleförening utmanade eleverna på Kalknäs skola på en duell
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P

å tisdagen, den sista skolveckan före sommarlovet, ägde ett spännande möte, mellan
bygdens gamla och unga, rum på Kalknäs
skolas hockeyrink. På initiativ av Bengt Näsholm
hade nämligen Boteås Bouleförening kontaktat skolan med en förfrågan om man var intresserad av att
utmana pensionärerna på boule. Skola och elever
ställde sig väldigt positiva till detta.
Rolf Svensson, bouleföreningens ordförande, tycker att det är nyttigt och bra att äldre och yngre får Sandra Melander visade prov på god teknik.
möjlighet att träffas och umgås under såna här former. ”Det märks att barnen är intresserade av
spelet. Dom till och med rättar en när man har
fel och det är ju härligt!”, utbrister han och berättar vidare att skolan tycker att det är positivt att det
kommer in äldre i skolan och att man även är intresserade av att själva börja spela boule till hösten. ”Vi
tycker att det här är ett jättebra initiativ och boule
är dessutom ett kul och spännande spel”, säger
Stig-Ove Andersson, lärare på Kalknäs skola. Även
eleven William Strand instämmer och säger: ”Det
Bengt Näsholm visade prov på enastående teknik.
är kul att spela och det är också kul att få spela
med så bra spelare, som vi får göra här idag.”
Den här säsongen har föreningen hållit till på hockeyrinken, eftersom banorna inte fick vara ifred på
Bohedsvallen. Det är dock inget som man idag sörjer
över, eftersom underlaget faktiskt är bättre i hockeyrinken.
av Rolf Ronestjärna Hockeyrinken invaderades av boulespelare.
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Catarina Edén på Botaton omger sig med en begåvad skara teaterälskande Boteåungdomar.

Botaton har varit på utlandsturné
Både Norge och Polen fick förmånen att ta
emot teaterungdomarna från Boteå
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B

otaton har varit utomlands med två av sina grupper. Under Kristi Himmelfärdshelgen var högstadiegruppen tillsammans med Ramseles hetaste
rockbrudar på teaterfestival i Verdal, Norge. Temat för helgen var miljön och gruppen spelade sin egna pjäs Nu ä’re
enaff.
7-16 augusti var det gymnasiegruppens tur. De drog till
Zamosc i Polen på ett större ungdomsutbyte med deltagare från sju olika länder som spelade teater tillsammans. En
mycket intressant och lärorik resa som gav mersmak.
av Catarina Edén Teaterungdomarna tycker att det får vara nog.

Ann-Charlotte Agrell sjöng i
lokalradion
Sjöng och intervjuades i programmet 69
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O

nsdagen den 6 september hade TullaMaja Fogelberg, på Radio Västernorrland, storfrämmande i studion. Ann-Charlotte Agrell, Boteås egen Edith
Piaf, förärade henne nämligen med ett besök.
Som uppvärmning intervjuades Ann-Charlotte i Filadelfias direktsända närradioprogram den 5 september (välkommen att lyssna
på intervjun i sin helhet på http://www. ronestar.nu/filadelfia/sida5b.htm).
av Rolf Ronestjärna Ann-Charlotte Agrell tar sats inför morgondagens sånginsats.
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Tybrännsbon Maj-Britt Eriksson ser fram emot att linedanskursen ska dra igång på Rixdan i höst.

Lär dig dansa linedans på Rixdan nu i höst
Linedans passar för alla åldrar

ARKIVBILD

V

åren 2005 drog Maj-Britt Eriksson igång en nybörjarkurs i linedans
på Solgården i Sollefteå, efter det
att hon ringt runt till olika pensionärsföreningar och bjudit in och även lyckats vaska
fram en instruktör från Stigsjö.
Parallellt med kursen i Sollefteå drog MajBritt även igång en nybörjarkurs i Björkå.
Inledningsvis höll man till i ett av växthusen
på Holms Trädgård och senare på hösten Så här trevligt kan man ha när man dansar linedans.
kunde man flytta kursen till, det betydligt rymligare, Rixdan i Björkå. Av vissa anledningar kunde man
dock inte fullfölja kursen, så nu planerar Maj-Britt istället att på nytt dra igång en nybörjarkurs. Kursstart beräknas äga rum nu i september och kursen kommer att bedrivas i studieförbundet ABF:s regi.
För att väcka intresse för, den lite speciella, dansarten, har man bl a uppvisningsdansat för Björkå
PRO & Eds PRO. Dansen går till på det sättet att alla deltagare ställer upp sig på linje. Ju fler man är,
desto fler rader av dansare blir det. Alla dansar för sig och allra längst fram står en fördansare, med ryggen mot övriga, och förevisar de olika dansstegen och rörelserna. Under dansen vrider sig deltagarna ett
kvarts varv åt gången, samtidigt som de olika momenten i dansen upprepas. Den musik som brukar
spelas i samband med att man dansar är oftast countrymusik. ”Vem som helst kan dansa linedans, förutsatt att man kan röra på benen,” säger, snart 80 år gamla, Maj-Britt och skrattar. ”Linedans
passar för alla åldrar. Det är som lättare gymnastik och det är inte heller alltför ansträngande”,
konstaterar Maj-Britt i Filadelfias direktsända närradioprogram den 2 maj (välkommen att lyssna på
intervjun i sin helhet på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida5b.htm) och avslutar intervjun med att
hälsa alla intresserade Boteåbor välkomna till linedanskursen på Rixdan nu i höst (se affischering i Björkå
och i Undrom). Botebladet får kanske anledning att återkomma i ämnet.
av Rolf Ronestjärna
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GRRR!!!
Arga Gubben tycks inte vara på sitt allra bästa humör när Botebladets
reporter snavar över honom mellan kyldiskarna hos Handlar´n.
BB: Men varför ligger Gubben här och trycker mellan kyldiskarna?
AG (med huttrande stämma): Jag försöker bara kyla ned mitt heta temperament och den ilska som jag känner just nu inombords.
BB: Jasså, vad är det nu som har hänt? Var håller förresten Hubert till
nånstans? AG: Det är just det som är själva kruxproblemet, söta
redaktörn, och jag blir så in i skulans förtretad när jag tänker på det...
BB: Se så, berätta nu lugnt och sansat vad det är som har hänt och
vad Hubert har med det att göra. AG: Som redaktörn säkert känner till, är ju Hubert det allra dyrbaraste som jag och gumman äger. BB: Jo, det har man ju förståss inte kunnat undgå att märka... AG: Och vår största glädje har ju varit att få se honom utvecklas och växa till sej till den
rediga byracka som han idag är. BB: Och!? AG: Men nu är det så att fruntimret där hemma verkar ha fått
fnatt i huvudsvålen sin. Vi hade ju kommit överens om att vi tillsammans skulle ta ansvar för och tahand om lille
Hubertpojken, men nu har hon fått för sej att vi ska lämna honom på hunddagis. Detta trots att varje vettig
människa måste inse att han har det allra bäst hemma hos oss. Vi älskar ju honom över allt annat! BB: På
hunddagis!? AG: Javisst, ser du! Hon håller på och skolar in honom just nu. Egentligen vill hon ju inte det, hon
vill ju helst vara hemma med Hubert. Men det är ju ett så skällans tryck från alla håll och kanter. Speciellt nu
när det är valår, som det är i år. Vi har ju alltid trott att vi har gjort en samhällsinsats genom att vi tagit hand om
Hubert själva, men enligt Persson och hans fipplans hantlangare anses vi enbart som tillbakåtsträvare och jämlikhetsmotståndare av grövsta kaliber. Dessvärre verkar gumman min ha lyssnat på alla dessa schånkans villfarelser i valdebatten. BB: Men nog bestämmer ni väl själva om nån av er ska vara hemma hos Hubert, eller
inte!? AG: Man skulle kunna tro det, men så är det ju faktiskt inte. Även om man kan tro att vi lever i ett samhälle där man har rätt att bestämma över sitt eget liv, så är det ju inte så när allt kommer till kritan. Nä, här
handlar det bara om att bunta ihop alla och stöpa dom i samma form. Ingen valfrihet här inte! Men det är ändå
inte det som är värst... BB: Jasså, vad är det då!? AG: Grannarna! Jag säger bara: grannarna! BB: Vad är
det med dom då? AG: Du skulle bara se deras blickar! Dom tittar på en som man vore pestsmittad eller en
storförbrytare från Umetrakten och man kan inte undgå att höra hur dom viskar: -Där går han som har placerat sin fru i en kvinnofälla! Hon kommer aldrig nånsin komma ut på arbetsmarknaden igen! BB: Äh, det där
är bara vad du inbillar dej! AG: Ånä, oavsett hur man gör, och hur man vänder sej, har man ändå rompalyktan bak. Är man hemma med Hubert får man skäll av jämlikhetsmaffian och lämnar man in Hubertpojken
på hunddagiset, ja, då är det han som skäller. Det är då lika så bra att man ligger kvar här mellankyldiskarna...
Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

DET ÄR ALDRIG
FEL MED SAMVERKAN...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom
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VARE SIG I VÅGRÄT ELLER LODRÄT
RIKTNING...

RÄTT LÖSNING TILL DETTA KRYSS FINNER DU PÅ SIDAN 34

av Erik Hoppe
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I

HÖSTMARKNAD I OFFER

I

LÖRDAGEN DEN 23 SEPTEMBER
PÅ SUNNERSTA FOLKETS HUS

Lördagen den 23/9 kl.11-15

18.00 Knytkalas
19.30 Visprogram med Ann-Charlotte Agrell
I
och Annika Östman-Eriksson
I
Därefter dans till Sollefteågruppen
Remember
Alla förenings-

HANTVERK
FIKAFÖRSÄLJNING

V ä l ko m m e n !
I

I
I

UNDROMS IF

I

Ett arrangemang av
föreningarna i Boteå
I

I

I

Söndagen den 24 september

proudly presents

Undroms IF-Nätra GIF

GOSPELKÖREN
PRISMA

I
I

Släng inte Din dator!

I

Jag tar gärna emot gamla
datorer och överblivna
datordelar. Ring
V Ä L mig!
KO MMEN!
Jakob Ronestjärna 0612-601 21
I

I

I
I

I

Om Du är intresserad av:

Lördagen den 7 oktober
kl.18 på Filadelfia

I

+ att sjunga - Ring Kristina
Westman på 0612-600 61
+ att måla - Ring Åsa FredI
riksson på 0612-605 89
+ läscirkel - Ring Maria Norgren på 0612-605 49
+ manusläsning - Ring Mia
Tejle på 070-558 40 55

Frivillig kollekt

till Församlingens barnarbete
Gratis fika efteråt

Välkommen!

I I

HÖSTAKTIVITETER
PÅ BOTATON

Gratis inträde

I

medlemmar i
Boteåbygden
är välkomna!

I

FILADELFIA

Kom och fira avancemanget till division 4!
Vi bjuder på entré & kaffe!
- Matchen börjar kl.15 -

I

SKÖRDEFEST

I

I

Eller kontakta oss på
Botaton på 0612-603 02
I

I

I

I

I

I

Kabina Karlsson
Utbildad ridinstruktör och fritidsledare med 14 års yrkesvana som ridinstruktör. Erbjuder för Dig
med egen häst: Ridläger, Ridlektioner, Kurser & Träningar. På gården i Para finns uppstallning, rasthagar,
ridbana 20x40m, underlag sand. Åker även ut och har träningar & kurser.
Estradpoet och mångsysslare, 10 års erfarenhet av att framträda med poesi, 20 års erfarenhet
som förtroendevald i olika kulturföreningar. Estradpoet: Framträder själv eller med kompmusiker. I
Erbjuder även kurser/workshops i att framträda på scen, tala inför publik, föreningskurser, ekonomi& arrangemangskunskap m m efter önskemål.
Kommande aktiviteter:
17/9 Träningstävling i hoppning
7/10 Träningstävling i dressyr
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Mer info på hemsidan: http://medlem.spray.se/kabinak/
Kontakt: 070-345 73 80, kabina@spray.se
I

I

I

I

I

Kyrkonotiser från Boteå, Överlännäs & Sånga kyrkor
Kyrka/Plats
Sånga
Överlännäs
Sånga
Boteå
Vallänge
Boteå
Överlännäs
Överlännäs
Sånga
Boteå
Vallänge
Sollefteå

18.00
18.00
11.00
14.00
18.00

Överlännäs
Sånga
Boteå
Vallänge
Överlännäs

7/10
8/10
12/10
15/10

Gudstjänst
Övrigt
Söndagsmässa
Söndagsmässa med älgmålsbön
Helgmålsbön
Konfirmandinskrivning
Högmässa
Andakt
Gospelgudstjänst
Söndagsgudstjänst
Församlingsafton
I
Helgmålsbön
Högmässa
Mässa
Högmässa
De äldres dag gemensamt
Sollefteå & Multrå-Sånga
Söndagsmässa
Helgmålsbön
Skördegudstjänst Ev skördeauktion. Se predikoturer
Mässa
I

Datum Tid
3/9 11.00
18.00
9/9 18.00
10/9 11.00
14/9 14.00
16/9 18.00
17/9 18.00
I 22/9 19.00
23/9 18.00
24/9 18.00
28/9 14.00
1/10 11.00

INFORMATION

Öppet när jag är hemma,
ring gärna i förväg.
Pia Hedberg, tel: 0620320 44 eller 070-606 70 68

Gårdsöppning för Fritidsgården

I

Börjar fredagen den 29/9 kl 18
Ta kontakt med Lollo Wallblom på 604 63

Spinningen på Vallänge

Stavgång från Kalknäs skola (ca 5 km)

Börjar söndagen den 10/9
Ta kontakt med Lollo Wallblom på 604 63
för tider och vidare information

Torsdagar kl 18.30
Ta kontakt med Lollo Wallblom på 604 63
för tider och vidare information
I
I

I

I

min gårdsbutik & på
Björkå kontor har jag
ullgarn, lingarn och givetvis mohairgarn, samt
mohairstrumpor och en del
stickade och vävda alster.
Dessutom färdiga garnsatser och kardad ull.
I
I På Björkå kontor finns
även en del vävgarn, såsom
cottolin, bomullsgarn, lingarn, mattvarp och lintov.

I

I

I

I

I

I

Holms Trädgård & Mohair

I

Beställ gratis kyrktaxi på telefon 0620-100 00 I

I

I

I

Gålsjö Vildmark & Äventyr - Första steget i hamn!
”Viskastugan”, f d Scoutstugan på Gålsjö, står snart klar efter upprustning. Varför ”Viskastugan”? Bo
där en natt, så förstår Du varför. Kanot och fiskekort ingår i övernattningen. Vill Du slippa matlagningen
så kan Du även beställa mat och all annan förtäring.
Fr o m oktober erbjuder vi även laserbehandling, fysioterapi, massage och fotvård i servicebyggnaden
på Gålsjö Bruk (förhandsboka!).
Planerade aktiviteter hösten/vintern 06/07:
Okt: Häst- och hunddag (Natural Horsemanship, agility m m).
Berättarkväll vid Gluggtjärn (lyssna till sanna historier - medan kaffepannan puttrar över elden om skogens osynliga invånare, tomtar, älvor och småfolk).
Nov: Temadag hälsa/välbefinnande (massage, Qi gong, hudvård, aerobics, ev mode, feng shui).
Dec: Presentation av kommande vinteraktiviteter
(skidor, långfärdsskridskor, skoterutflykter, Välkomna till en aktiv vinter på Gålsjöskogen!
Gålsjö Vildmark & Äventyr
skidtolkning, skidsegling, isfiske m m).
Inga-Lena Bodin, 076–845 67 15 eller 602 71
Se kommande anslag för närmare information
I

I

I

I
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LÖSNING
BOTEKRYSSET

Äpplepaj (6 port)
Pajdeg: 2 ½ dl vetemjöl
2 msk strösocker
½ tsk bakpulver
100 gr margarin
Fyllning: 3 äpplen
100 gr flytande margarin
1 dl strösocker
2 ägg
½ dl vetemjöl
1 tsk kanel
5 bittermandlar (hackade)
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Botebladets sjunde recept är en
äpplepaj och är inlämnat av
konstnären Kirsten Björklund
från Undrom. Samtliga ingredienser finns att köpa hos Handlar´n. Lycka till! P.S. Välkommen att bidra med ett eget
recept!

Hacka ihop ingredienserna till degen.
Kavla och lägg i en pajform, 24 cm i diametern. Ställ kallt i 30 minuter.
Förgrädda i 225° i 10 minuter.
Skala och skiva äpplena tunt. Lägg dem i pajskalet.
Rör ihop matfett och socker. Tillsätt äggen och sist mjöl och mandel.
Klicka fyllningen över äpplena. Grädda i 200° 20 minuter.

ÄPPLEPA J

Botebladet
gratulerar Undroms IF till
en fantastisk fotbollssäsong
och till platsen i division 3!
Lycka till nästa år!

Solkort 300 kr
(10ggr)
(ord. pris 400 kr)
Erbjudandet gäller t o m den 15/11

Orrtorget, Sollefteå
Tel. 0620 - 121 14
Öppettider:
mån-fre 10-18
lör 10-14

Behandlingar:
Massage
Ansiktsvård
Nagelförlängning
Fotspa

Butik:
Kosmetik
Hudprodukter
Smycken
Välkommen

Butiken fylld med massor av varor för 10 kr t ex:

Storgatan 41, Sollefteå
Tel. 0620 - 149 70
Öppettider:
mån, tis, ons, fre 10-18
tors 10-19, lör 10-15
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Batterier, Glödlampor, Kollegieblock, Fina
serveringsbrickor, Kuvert, Spännband, Hörselkåpor, Massor av olika skriv- & ritprylar
+ Husgeråd.
Kom och fynda!
Välkomna!
Therese & Niklas

Kaffesugen - Vi har kaffebrödet! Törstig - Vi har drickan!
Godissugen - Vi har godiset!

Glasögon
Kontaktlinser
 Räntefri delbetalning
 Trygghetsgaranti på
alla produkter

www.bergmansoptik.se

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

HÖSTENS CIRKELUTBUD
Jägarexamen, LASA (snitthårsboken), Leva med rovdjur, Björneftersök, Fåglar, Sportfiske, Fisketillsyn, Navigation, Friskvård för hund, Valpkurs, Allmänlydnadskurs, Knivcirkel, Släktforskning, Mobil, Föreningskunskap, Förarbevis för snöskoter, Friskvård, Kamratcirklar (Mia Törnblom & Kay Pollac).

Studiefrämjandet Västernorrland
0620-514 22, sla.2201@sfr.se
0613-109 56, ull.2201@sfr.se

www.sfr.se

Hör av Er med egna förslag på kurser eller kamratcirklar, där
Ni själva utser en ledare? Allt är möjligt!
(Lokala avvikelser kan förekomma).

- I höst anordnas en jägarskola i Björkå G AR D E NC E N TE R
Storgatan 94
Sollefteå
Tel. 0620 - 108 90

Öppettider
mån-fre 9-18
lör 10-15
(Stängt söndagar fram till jul)

Vi utför alla binderier till fest, bröllop & begravning
Florister med flerårig vana

HÖSTBLOMMOR
Bollkryss - Höstaster - Ljung - Kärleksört
Prydnadskol - Silverek - Veronica mm

Ge Ditt hus en ansiktslyftning!
Plannja erbjuder marknadens bredaste sortiment av hängrännor,
stuprör och andra viktiga delar för
en effektiv takavvattning. Lätt att
montera på alla tak. Lång livslängd.
Finns i elva läckra kulörer inklusive silver, aluzink och koppar.
35% rabatt på all takavvattning mot uppvisande
av denna kupong. Gäller fram till snön faller...





Välkommen alla
Boteåbor!
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B

FÖRENINGSBREV

Vad rymmer en människa?

D

et hann bli elva år i Undrom eller ska jag säga Boteå. Trodde inte att det var sant när
jag räknade efter. Tiden går så fort. När detta skrivs håller jag på att rycka upp
bopålarna från mitt senaste hem i Marieberg i Bjärtrå, där jag bott i knappt ett år.
Ska tillbringa tiden i kappsäck ett tag medan jag pluggar i Århus. Sedan får jag se var jag
slår mig ner nästa gång.
Men elva år blev det alltså i Boteå, det är faktiskt den längsta tid jag bott sammanhängande på en och samma ort. Uppväxt först i Östnyland utanför Sollefteå och sedan i Bispgården i östra Jämtland och med gymnasietiden i Sollefteå, så var Boteå ändå ganska okänt
för mig innan jag flyttade dit i januari 1995. Under gymnasieåren "förstod man ju" att
Sollefteå var centrum i kommunen och så fanns ju närliggande Långsele varifrån nattågen kom
och gick. Både Näsåker och Junsele kändes mer bekant än Boteå, trots att de orterna låg
längre bort. Jag undrar fortfarande vad det beror på.
Sedan, när jag flyttade in fick jag alltid två motsatta reaktioner från cityborna i Sollefteå; Antingen det förfärade: "Va! Undrom! Hur kan du bo där?" Eller så den nästan lite
längtansfulla, smått avundsjuka reaktionen: "Ååh, Undrom, där verkar det så mysigt, där
händer det så mycket, där är så vackert." Jag tror faktiskt att de förstnämnda nästan aldrig
hade varit i Undrom. Inte på riktigt alltså, utan bara på sin höjd kanske passerat trakten en
mörk vinternatt på väg till en hockeymatch i Örnsköldsvik eller så. Vad ser man då? Bara
fasader, inget av det som finns bakom. Inte Emmas tittäggstillverkning, Kalles lustiga trädgård,
Marias världsbutik. Snickarkursen på gamla Konsum, målarkursen på Holms, fikapauserna på
staten, samtalet över kundvagnen på Handlar´n, Sems historier, Bettans goda mat, skidturerna
på Gålsjö, sångstugan på Botaton, bion på Sunnersta och så mycket mera, så mycket mera. För
att känna till behöver man stanna upp, kliva av och undersöka, fråga, lyssna eller bara vara,
men inte ta för givet. Fast så enkelt det är att tro att man redan vet. Och det är klart att vi
behöver förenklingar och en viss fördomsfullhet för att kunna hantera tillvaron. För att "hinna".
Men det jag önskar är att vi till mans och kvinns är mer medvetna om vår fördomsfullhet.
Att vi då och då vågar undersöka våra bestämda uppfattningar. Förutsättningslöst. Hur många
reportage har inte riksmedia publicerat om Norrlands landsbygd, som bygger på en förutbestämd uppfattning. Reportern har valt att visa ödslighet, helst någon nedlagd butik, förfallna
hus och gärna en pensionär med rullator för att illustrera utflyttning och hopplöshet. Den
lokala pressen gör gärna tvärtom. Med jämna mellanrum hittar man klämkäcka artiklar om
människor som flytt storstan och funnit sin oas på landet. Livet i den lilla byn målas i rosenrött och storstan i grått. Måste det vara så? Antingen eller. Varifrån kommer detta behov av
att behöva ta avstånd ifrån det ena för att kunna rättfärdiga det andra? Är det inte
dags att förstå att våra liv och grundläggande behov ligger snubblande nära
varandra. Men att var sak har sin tid. Dags att vi söker likheter istället för
skillnader. Och ändå  det är väl också skillnaderna som gör livet spännande,
brytningspunkterna. Konflikter som föder något nytt. Jag skulle önska att vi vågade tala
mera med varandra, undersöka det okända.
Bryta åsikter med varandra. Vad rymmer en by,
vad rymmer en människa?
Åsa Hedman, f d Botebo
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