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Kent och Kennet får folk att
vallfärda till Boteå SIDAN 8

Pappa och son Stenström spelar med i samma band SIDAN 10

SIDAN 16

SOMMAREN 2008
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Boteåparlamentet trycker t-shirt

Richard Strand, i Parlamentet, har
tagit fram en t-shirt. SIDAN 20
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Hoppe har gett
ut korsordsbok

FOTO: RICHARD STRAND

Robinsonvinnare på Gålsjö

Alexandra Zazzi medverkade vid
Gourmethelg på Gålsjö. SIDAN 12

Dessutom lyckades fotbollslaget att,
för första gången någonsin, vinna sin
egen cup. Snacka om att klubben har
ett gyllene år. Kronan på verket skulle
vara seger i serien. SIDORNA 4-5
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Övrigt innehåll:

Idrottslyftet verkar fortsätta för Undroms IF. Tidigare i
år fick man alltså en ansenlig summa pengar från Regeringens satsning Idrottslyftet. Därefter gjorde man
en ovärderlig värvning i exallsvenske Daniel Näsholm.
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Erik Hoppe, Botekryssets skapare,
SIDAN 3
har gett ut en bok.

SIDAN 6

V

älkommen att ta del av ännu
ett nummer av Botebladet!
Jag hoppas att Du tycker att
Du hittar något läsvärt i det.
Det är egentligen märkligt att
vi, trots allt, lyckas med att fylla
en hel tidning varje gång. Visst
måste det bero på att vi bor i en
otroligt intressant och aktiv bygd,
eller hur!? Men det är inte så enkelt som man kanske kan tro. Inte
heller den här gången fick vi rum
med allt som vi ville ha in i tidningen, men förhoppningsvis kommer det ut ett nummer i höst igen.
Tusen och åter tusen tack för
alla fina bidrag till tidningen och
för alla tips. Utan aktiva läsare,
och personer som vill hjälpa till och
skriva i tidningen, skulle det givetvis bli lite extra tufft. Speciellt
tacksamt är det givetvis att ni är
ute i så god tid, eftersom det annars inte skulle finnas någon som
helst garanti för att kunna få sitt
bidrag infört.
Fortsätt att tipsa redaktionen
om sånt som är på gång och låna
gärna Boteåparlamentets digitalkamera (finns hos Erik Sundberg)
om Ni vill redovisa nåt från Er förening eller speciella sammankomst. Sent inkomna bidrag tas
med i mån av plats eller ges mindre utrymme i tidningen. Alla redaktionella texter måste vara inne
minst en vecka innan presstopp.
Hör även av Er, till någon av oss
i redaktionen, om de ev satsningar som Ni har på gång till sommaren. Redaktionen kan Ni nå på nedanstående telefonnummer eller
genom att maila till
botebladet@ronestar.nu
Nästa nummer av Botebladet
kommer ut vecka 37-38 och sträcker sig november månad ut.
Ha en underbart välsignad sommar och väl mött på alla de trevliga och intressanta satsningar
som bygden har att erbjuda!
Rolf Ronestjärna, chefredaktör
Kontakta gärna oss i redaktionen:
Rolf Ronestjärna 0612-601 21
Erik Sundberg 0612-603 05
Maria Johansson 0620-321 82
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PRESSTOPP
NÄSTA BOTEBLAD
fredagen den 5/9 2008
Notera detta datum
i Din planering!
FÖRÄLDRAUTBILDNING?
Jag arbetar som Familjebehandlare på Soc. i Sollefteå. Eftersom jag har fått
tillfälle tar jag chansen att prata om något som ligger mig varmt om hjärtat,
nämligen; VAD GÖR MAN OM MAN HAR ETT BARN SOM ÄR BRÅKIGT OCH
TROTSIGT.
Som vi alla vet är barn olika, de har från början sina alldeles egna unika
egenskaper, sin egen personlighet, vilket är fantastiskt. Som förälder kan vi
bara hjälpa barnet att förvalta och utveckla sina egenskaper efter barnets
egna förutsättningar. Man kan ju ha tur och få ett barn som är jättesnällt och
bara gör som han/hon skall, sköter sig i alla lägen, är alltid glad och positiv och
samarbetsvillig och tacksam. Men man kan också få en liten Pippi Långstrump
eller Emil i Lönneberga eller Tjalle Tvärvigg – Som inte vill äta maten, inte vill
sätta på sig kläder eller ta av sig. Som inte vill gå och lägga sig eller stiga upp,
som inte vill gå ut eller in. Som man inte kan gå i affärer med utan att det blir
jätteuppträden, som slåss och bråkar hemma, på dagis, i skolan o s v. Eller om
man har en tonåring som beter sig på samma vis fast på tonåringars vis.
HUR GÖR MAN DÅ? De som har tur att ha föräldrar, släkt och vänner som kan
hjälpa till med barnpassning, råd och stöd. Men vad gör man om man inte har
släkt och vänner som kan hjälpa till eller om släkten och vännerna inte räcker?
VARFÖR ÄR DET SÅ ATT VI FÖRVÄNTAS VETA I ALLA LÄGEN HUR MAN
GÖR NÄR MAN UPPFOSTRAR BARN? Det finns en föräldrautbildning här i
Sollefteå som heter Komet som är till för föräldrar som har barn som är ”bråkiga och trotsiga”. Kurserna är uppdelade på åldrar; Föräldrakomet för föräldrar som har barn som är mellan 2 och 12 år och Tonårskomet för föräldrar som
har barn som är mellan 13 och 18 år. Det går till så att man träffas i grupp en
gång i veckan på kvällen i elva veckor för Föräldrakomet och åtta veckor för
Tonårskomet. Man får lära sig och öva på smarta sätt att förekomma och förhindra
konflikter, ingenting som känns konstigt eller nytt eller obekvämt.
När vi har kommit halvvägs i kursen gör vi en koll hur det går. Hittills har
problemen för alla som gått kursen minskat kraftigt och föräldrarna tycker
att det är riktigt lugnt och harmoniskt hemma. Då kursen avslutas har barnens
problembeteenden minskat från i medeltal 16 till i medeltal 3-4. Vi har nu
genomfört tio Föräldrakometgrupper och två Tonårskometgrupper. Alla som
har gått kursen har i utvärderingen svarat att de har haft stor nytta av kursen och att relationen med barnen är mycket bättre efter utbildningen.
Vi planerar att genomföra minst två kurser i vardera Föräldra- och Tonårskomet varje termin i fortsättningen, så länge intresse finns. I varje grupp består av föräldrar till 4-6 barn alltså maximalt tolv föräldrar plus två gruppledare. Oftast är den ene föräldern hemma med barnen när den andra är på kursen. Det händer att den föräldern som varit hemma med barnen går kursen
nästa termin eftersom han/hon sett hur bra det fungerar för den som först gick kursen. Det gäller både
föräldrar som bor tillsammans och föräldrar som flyttat isär och delar på vårdnaden. Höstkurserna börjar
i september och vårkurserna i februari och det är
gratis.
Är du intresserad så ring 070-191 28 34 eller
e-posta till Sven-Erik.Eriksson@solleftea.se

Svenerik Eriksson
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Erik Hoppe har samlat en massa klurigheter i en korsordssynonymbok som säljs i bokhandeln.

Erik Hoppe, i Stöndarbränna,
har gett ut en korsordsbok
Eriks verkliga favoritsysselsättning är att ställa till det för gemene man

E

n av Botebladets trogna medarbetare är Erik Hoppe i Stöndarbränna. Sedan sommarnumret
2003 har han nämligen regelbundet bidragit med det uppskattade s k Botekrysset i tidningen.
Under de här fem åren har Erik utvecklat sin korsordsverksamhet avsevärt och idag levererar
han kontinuerligt korsord till flera stora svenska veckotidningar, såsom bl a ICA-Kuriren och Hemmets
Journal, samt ibland även till en del andra tidningar.
På sätt och vis var det ju något av en tillfällighet att Erik överhuvudtaget började att skapa korsord.
Det hela började egentligen i samband med ovanligt regniga somrar, där de korsord som fanns hemma
tog slut och att Erik därför, så smått, började att skapa egna korsord. Efter att först ha prövat sina alster
på sin vänkrets, och fått positiv respons, beslöt sig Erik för att försöka satsa kommersiellt. Och på den
vägen är det så att säga och det har faktiskt gått hyfsat bra, enligt honom själv.
Erik berättar att han helst vill ha långa ord och fina ytor i sina korsord. ”Precis som alla andra korsordsmakare gillar jag även att ställa till det för folk och att få folk att missförstå vad man menar”, säger Erik lite skadeglatt och ger några exempel: Biter i gräset = häst eller ko. Hållplats = öra.
Under åren har Erik samlat på sig en hel del klurigheter av den typen, i samband med att han har skapat sina korsord. Dessa har han nu samlat ihop till ett bok med korsordssynonymer, som i dagarna har
kommit ut på Norstedts Förlag. De tände nämligen direkt på idén när Erik var i kontakt med dem.
Även Bonniers Förlag har visat intresse och kommer att sälja den via sin bokklubb, berättade Erik
Hoppe i Filadelfias direktsända närradioprogram den 1:a april. Vinnaren av detta nummers Botekrysset kommer att föräras ett exemplar av Erik Hoppes nyutkomna bok. Lösningen, som skickas till Erik
Hoppe, Stöndarbrännan 339, 881 95 Undrom, ska vara framme senast fredagen den 27/6. Det är
endast orden i de grå bildbanden som behövs skickas in. Lösning och vinnare annonseras på Handlar'n
och http://xerxx.se/bote måndagen den 30/6.
av Rolf Ronestjärna
Lyssna gärna på radiointervjun med Erik Hoppe på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida5b.htm
Besök även gärna Erik Hoppes hemsida på http://xerxx.se där det finns både korsord och ett
appendix till hans bok.
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det är betydligt lättare att få tag i de allra senaste böckerna på biblioteket i Undrom, än vad det t ex är
i Sollefteå. ”Köerna på nya böcker är mycket längre där”, konstaterar hon och påminner också om
att det också går bra att beställa böcker från andra bibliotek. Och även om man nu, mot all förmodan,
inte råkar tycka om att läsa böcker, så tillhandahåller biblioteket även tidsskrifter, CD-böcker och CDspel. Så det torde finnas något för alla smakriktningar och det behövs egentligen inte så mycket för att
den nedåtgående trenden ska kunna vändas. ”Det får gärna vara lite fler vuxna som kommer och
lånar böcker”, hälsar Inga-Maj.
Även personalen på Kalknäs skola har noterat nedgången i antalet utlåningar och man kommer inför hösten att satsa ännu mer på läsning i undervisningen. I höstas visade t ex Inga-Maj upp bibliotekets
nya barn- och ungdomsböcker för Kalknäseleverna och fick väldigt positiv respons på detta. De populära bokkassarna på förskolan finns också kvar, där föräldrarna har möjlighet att, enkelt och smidigt, ta
med sig lite barnlitteratur hem när man kommer och hämtar sina barn.
Biblioteket har, precis som tidigare, öppet tisdagar kl.14-19. Om den tiden inte skulle råka passa, så
finns det även möjlighet att låna på andra tider, förutsatt att man först fixar ett lånekort hos Inga-Maj.
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av Rolf Ronestjärna

Nyheten om att exallsvenske Daniel Näsholm återvänder till Undrom slog ned som en bomb i fotbollssverige.

Grattis Undroms IF till nyförvärvet
Undromssonen och exallsvenske Daniel Näsholm återvänder till sin moderklubb

L

FOTO: SÖREN WALLDIN

FOTO: KARL-ERIK NÄSHOLM

yckan ler sannerligen åt Undroms IF denna
vår. Vad kan man annars säga när det gäller
den sensationella värvningen av f d undromssonen och tidigare allsvenske spelaren Daniel Näsholm.
Efter sex säsonger med GIF Sundsvall i allsvenskan, och de senaste två i Kubikenborg, planerar nämligen Daniel att avsluta sin karriär i moderklubben. För
Undroms IF blir detta naturligtvis ett oerhört lyft, både
sportsligt och pr-mässigt, för en hel del fotbollsintresserade lär vallfärda till Bohedsvallen den 28/6 när han
av Rolf Ronestjärna
Daniel Näsholm är fotbollsfostrad i Undroms IF. spelar sin första match.

Daniel Näsholm var med att ta upp GIF Sundsvall i allsvenskan och gjorde där sex lyckosamma säsonger.
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Mattias Åhman, i Undroms IF, lyckades att göra mål direkt på hörna mot Sollefteås P16-lag.

Grattis Undroms IF till cupsegern
Det 26:e försöket lyckades äntligen Undroms IF att ro hem segern i egna cupen
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T

rägen vinner, finns det ett talesätt som lydder och som sannerligen passar in på Undroms IF, Boteås egen fotbollsklubb. Efter ett
kvarts sekel var det nämligen äntligen dags för Undroms IF att få vinna Altins Cup, sin egen fotbollscup.
Man kan verkligen säga att klubben har fallit på
mållinjen vid flertalet tillfällen tidigare, i fjol blev man
t ex tvåa, men nu fick man då äntligen till det när
man lyckades tvåla till Ramvik med 1-0 i finalen.
Segermålet gjordes direkt på hörna av Mattias Åhman.
av Rolf Ronestjärna Undroms IF fullständigt utklassade Sollefteå P16.

Mikael Holmsten, ordförande i Undroms IF:s fotbollssektion, var av förklarliga skäl strålande glad över cupvinsten.
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Haseeb och Hussna, med lilla Jasmin i famnen, tillsammans med Ali, Farrukh och Saudah.

Familjen Sahibi har bytt ut Afganistan till förmån för lilla Boteå
Det egna huset i Undrom innebär att en dröm har gått i uppfyllelse för flyktingfamiljen

S

edan november 2002 har den Afganska familjen Sahibi haft sin hemvist i Sollefteå. Nu har
dock flyttlasset gått till Undrom, närmare bestämt till det hus där familjerna Agrell och Sjölander huserade tidigare. Vägen till Boteå har dock inte varit speciellt rak och lättsam för familjen,
utan man har fått genomgå en hel del strapatser och prövningar under årens lopp.
Det hela tog sin början 1996 i samband med att Talibanerna kom till makten i Afganistan. Vid den
tiden jobbade Haseeb Sahibi som lärare i kultur och religion på universitetet i Kabul, medan hustrun Hussna Mustafawy studerade till läkare (deras hemort är dock Faizabad, ca 50 mil norr om Kabul). Eftersom Haseeb var politiskt aktiv, och även var engagerad i en ungdomsgrupp, fick han snart problem och
efter ett par år tvingades han fly, tillsammans med hustrun och de två barnen, till Pakistan. Efter ett år återvände familjen till Afganistan, medan Haseeb for vidare till Indonesien. Deras förhoppning var att han, eftersom han också är engelskspråkig, skulle kunna ta sig till Australien, för att därifrån skicka efter familjen.
Väl framme lyckades han även, för ca 10 000 kr, komma med en liten flyktingbåt, där 120 personer
trängdes. Det visade sig dock ganska snart att båtens kapten var fullständigt sjöoduglig och att han saknade både karta och kompass. Detta gjorde att man, i hård sjö, irrade runt ett antal dagar på Indiska
Oceanen, utan att överhuvudtaget nå sitt tänkta mål. När båten därför tvingades återvända till det Indonesiska fastlandet, blev Haseeb strax fängslad av polisen, eftersom hans pass var ogiltigt då det visade
sig ha gått ut. Fängelsevistelsen kom att vara i fem månader. Efter att ha frigivits begav han sig till huvudstaden Djakarta, där han fick jobb på en tidning. Efter en tid fick han jobb på FN:s flyktingmottagning,
där han hjälpte till att tolka persiska och arabiska till engelska. Där blev han kvar i två år.
I september 2001 förenade sig familjen med Haseeb och efter cirka ett år blev det bestämt att man,
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via FN:s flyktingmottagning, skulle skickas till Skandinavien som kvotflyktingar*. I november 2002
anlände man, som tidigare nämnts, till Sollefteå. Att gå från 35 graders värme till nio minusgrader var givetvis en smärre chock. Det svenska samhället kom också att innebära något av en kulturchock för dem.
Haseeb erkänner villigt att han hade en hel del fördomar om svenskar, och i synnerhet om européer,
med sig i bagaget. Han hade fått för sig att de inte alls var intresserade av andra människor utan bara
tänkte på sig själva. Likaså att de aldrig hade tid att stanna upp och prata. Men med tiden började han
mer och mer förstå sig på det svenska samhället, kulturen och framför allt svensken, vilket innebar att
han fick ompröva sig själv. Ett avgörande steg var när han började engagera sig i den s k Nipakademin
(se http://www.ramsele.com/nipakademin), för speciellt där lärde han både känna och förstå svensken.
Åren i Sollefteå har annars mest inneburit studier i svenska språket för både Haseeb och Hussna. I
princip är båda två klara med sina kurser i svenska B, som det heter. Haseeb, eller Sahibi (uttalas Schahibi) som han gärna låter sig kallas, önskar givetvis kunna få ett jobb inom en snar framtid och hustrun
Hussna skulle, i sin tur, väldigt gärna vilja återuppta sina läkarstudier, så snart det är möjligt.
Men hur hamnade då egentligen familjen Sahibi i Boteå? Jo, själva startskottet i den processen gick
i samband med den flyktingdag som Boteå Utvecklingsgrupp
anordnade på Kalknäs skola i januari (se förra numret av Botebladet). Då väcktes nämligen intresset för byn och beskedet
om att det fanns lediga hus i bygden gjorde Haseeb ännu mer
intresserad. Efter många turer, där framför allt Lennart och
Maria Johansson i Rista har varit till stor hjälp och stöd, kunde
papperen för huset i Undrom till sist skrivas på. Detta tack
vare att Swedbank i Kramfors beviljade huslånet. Tyvärr har
det dock strulat en del med själva huset, eftersom det stått
tomt en tid, något som har inneburit att själva flytten har fått
skjutas upp i omgångar. Botebladet kan dock, på hela bygdens vägnar, hälsa familjen Sahibi varmt välkommen till Boteå!
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av Rolf Ronestjärna
*En kvotflykting är en person som,
inom ramen för ett asyllands flyktingkvot, kommer till landet genom en organiserad överföring. Det hela anordnas i samarbete med FN:s flyktingkommissariat, ofta från flyktingläger. Sverige tar emot förhållandevis
många kvotflyktingar - mellan 1 000
och 1 800 personer/år.
Källa http://sv.wikipedia.org

Familjen Sahibi hoppas att en dag kunna återvända för gott till sitt kära hemland Afganistan.
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Kennet Assergård och Kent Törnlund är mycket nöjda med sitt skötebarn Kalknäsmons Vinylklubb.

Kalknäsmons Vinylklubb börjar
bli ett begrepp runt om i Sverige
Doften av brylkräm och avgaser från V-8:or låg tät över Sunnersta by

Det är gammal klassisk 50-talsrock som gäller för medlemmarna i Kalknäsmons Vinylklubb.
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F

ör tolv år sedan satt det två Undromspojkar
i en stuga och tyckte lite synd om sig själva.
De hade nämligen blivit grymt övergivna
av sina respektive, som hade dragit igång med vinprovning. ”Vad ska vi göra?” ”Vet int. Hitt på
nåt!” ”Hitt på nåt själv! Jag vet! Vi fixar fram
sju stolar och låter fem ytterligare ensamma
och övergivna pöjkstackare hänga på och sen
startar vi en vinylklubb, eller vad säger du!?”
”Jaaa, vilken suverän idé, gosse! Sen dammar
vi av våra gamla 50-talsplattor och hyr Sunnersta Folkets Hus för en kväll. Kanske finns det
fler lonely hearts som har lust att komma och
spisa lite god rockmusik med oss i vår ensam- Den som gillar gamla amerikanare fick sitt lystmäte.
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het.” ”Kanon, kompisen, det gör vi! Sen tömmer vi våra gamla skinnpajar på malkulorna och
trycker in lite gammal torkad brylis mellan hårtestarna. Det är liksom viktigt att vi får till den
rätta immischen, eller vad det nu heter.” ”Det gör vi! Säkert kommer ryktet att sprida sej och
dom närmaste åren kommer förhoppningsvis alltfler att dyka upp när vi har våra träffar.” ”Juuup!
Om vi dessutom placerar Vikstensbröderna på stolarna fyra och fem, så kan vi säkert locka hit
lite bilburen ungdom till dom årliga träffarna. Tänk vilket drag det skulle kunna bli.” ”Mmm.
Men vad sitter vi då här och hänger för!? Let´s give the iron and let´s rock it baby face!” ”Juuup!”
Ja, så kunde det kanske, om man nu som undertecknad råkar ha en
ovanligt livlig fantasi, ha gått till när Kalknäsmons Vinylklubb grundades av Boteågrabbarna Kennet Assergård och Kent Törnlund för
dussinet år sedan. Det som från början endast var tänkt som ett hobbyprojekt har i alla fall, med åren, växt till att bli en allt kraftigare publikmagnet, som vida har överträffat deras egna och ursprungliga förväntningar. Responsen har även varit överväldigande hos omgivningen och alla som brukar komma tycker att det hela är en kanonidé.
För femte året i rad (femte gången med orkester, innan körde
man även ett par gånger med förinspelad musik) har i dagarna Vinylklubben haft sin årliga träff på Sunnersta Folkets Hus, närmare
bestämt lördagen den 16:e maj. Parkeringsplan, utanför lokalen,
fylldes under kvällen med gamla jänkare och ca 260 betalande
personer strömmade till för att rocka loss till tonerna av gruppen
The Nightdrivers från Torpshammar.
”Det blev jättelyckat och det kom betydligt
fler än vad vi hade förväntat oss. Folk hade kul
och det var fullt på dansgolvet hela kvällen”,
summerar Kent Törnlund. ”För det är ju dansen
och musiken som är själva syftet med det hela.”
I höst kommer klubben att ta ställning till om det
blir nån fortsättning nästa år. Oavsett hur det än blir,
så kommer de sju medlemmarna att fortsätta träffas
3-4 gånger per år, för att spela sin musik och för att
prata. Kent Törnlund har själv ca 2 000 LP-skivor
och 3-400 singlar och EP-skivor hemma i skivhyllan.
Så det finns ju en del att välja på...
av Rolf Ronestjärna Den som gillar att röra på påkarna fick sitt lystmäte.

Vinylklubbens sju stolar ockuperas idag av 50-talsentusiasterna Nils Ronny Forsberg, Stig Ola
Öberg, Kent Nils Olov Törnlund, Sture Kennet Assergård, Leif Evert Viksten och Rolf Börje Viksten. Saknas på bilden gör Bo Gustaf Lennart Kramsjö på stol nummer sex.
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Kalknäsborna Alf och Jens Stenström har ett gemensamt intresse när det gäller musiken.

Kalknäskillarna Alf och Jens Stenström har ett coverband ihop
Coverbandet Revival börjar så sakteliga bli känt för en allt vidare publik

K
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alknäsbon Alf Stenström har alltid haft musiken i blodet och redan 1966, som 14-åring, startade han sitt första band hemma i vardagsrummet. ”Man var ute på lite småspelningar runt
omkring, i bygdegårdar, Folkets hus och sånt. Jag minns även att det var nåt bröllop
som vi spelade på”, berättar Alf Stenström i Filadelfias direktsända närradioprogram den 6:e maj.
På den tiden var det Elvis Presley som var den stora förebilden. ”Egentligen kunde man ju inte

Trots en åldersskillnad på 36 år är det inga problem för Jens och Alf att samsas musikaliskt.
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spela, det var tre ackord som gällde på den tiden. Men det finns ju även många stora grupper
idag som bara använder tre ackord. Men huvudsaken att det låter bra”, konstaterar Alf vidare.
Under åren har Alf varit med i en räcka av grupper. Sedan sju år tillbaka är han dock drivande bandmedlem i coverbandet Revival, där han är något av frontfigur och ledare. Sedan två år tillbaka har gruppen en helt ny uppsättning medlemmar, förutom då Alf och Jens. Gruppen består idag av Alf på elbas,
Jens på trummor, Tore Boström, från Kramfors, sjunger samt spelar synt och gitarr och slutligen Daniel Jonsson, från Sollefteå, som också spelar gitarr. Under en längre tid har man varit på jakt efter en
sångerska och det mesta tyder nu på att det problemet äntligen är löst, eftersom Erica Hellström, från
Kyrkdal, har börjat sjunga med gruppen och gemensamt tycke verkar ha uppstått.
Revival är, som sagt, ett typiskt coverband, som spelar allt från 50-talsmusik upp till dagens musik.
På repertoaren har man idag ett 60-tal låtar och man vänder sig först och främst till danspubliken. Deras
musikstil handlar först och främst om rock, men man har även börjat ta in lite mer utpräglad dansbandsmusik, för att kunna möta den efterfrågan som finns hos den mer dansanta delen av deras fans. Gruppen
har även allvarligt funderat på att lyfta in ytterligare instrument i sammansättningen, såsom dragspel, allt
för att kunna bredda repertoaren för att på så sätt kunna nå en ännu större publik.
Både Alf och Jens tycker att det är oerhört roligt att spela i ett band. Framför allt är det kompisandan som lockar. ”Vi är ju ett jättefint gäng och det går inte att beskriva hur roligt vi har tillsammans. Vi är två gammgubbar och två ungtuppar, som jag brukar säga”, säger Alf och skrattar åt
tanken när det gäller den stora åldersskillnad som trots allt är mellan gruppmedlemmarna (det skiljer
nämligen 39 år mellan bandets äldste och
yngste medlem), men konstaterar, i nästa
andetag, att det trots det fungerar hur bra
som helst i bandet.
Sin replokal, som Studiefrämjandet i
Ullånger står för, har gruppen i källaren
på Folkets hus i Nyland. För tillfället är
de fyra band som repar där. För stunden
är inga nya spelningar inbokade men en del
förfrågningar har inkommit. Vi lär får höra
mer från gruppen Revival, var så säker!
av Rolf Ronestjärna Revival rockar loss under en av sina många spelningar.

FOTO: ALF STENSTRÖM

Lyssna gärna på radiointervjun med Alf Stenström på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida5b.htm
Besök likaså gärna Revivals hemsida på http://www.revival.nu/

Covergruppen Revival har i dagarna förstärkts med nye medlemmen och sångerskan Erica Hellström.
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Alexandra Zazzi tog med sig Gourmethelgens besökare på en gastronomisk resa genom Italien.

Robinsonvinnare besökte Gålsjö
Alexandra Zazzi, vinnare av dokusåpan Expedition Robinson 1998, inbjöd
till Gourmethelg på Gålsjö Bruk
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K

an det vara möjligt att göra en italiensk resa på
Gålsjö Bruk? Man kan tycka att Gålsjö Bruk
är en ursvensk miljö, så långt från varma temperamentsfulla Italien, att det inte skulle vara möjligt. Men
den skicklige kocken Alexandra Zazzi lyckades alldeles
utmärkt att under kvällen lotsa ett 70-tal gäster på en magnifik gastronomisk upplevelse genom Italien.
Kvällen inleddes med hembakt fika i herrgården och
följdes av bastu och bad i badtunnorna. Ett bad i den porlande bäcken lockade många, dock inte alla kan tilläggas.
Kvällens höjdpunkt var den italienska femrätters middag,
där Alexandra återkom flera gånger under kvällen för att
berätta om de olika maträtterna och hon avslutade med att
stanna till vid varje bord och prata med gästerna.
Botebladets utsända hade turen att få en egen pratstund
med Alexandra, där hon avslöjade att hon inledde sin
restaurangbana på 80-talet med att steka hamburgare på
Clock. Hon fortsatte därefter att arbeta på olika restauranger och avancerade så småningom till kock. Idag har
hon en egen restaurang i Göteborg, närmare bestämt i Par- Alexandra Zazzis besök på Gålsjö var uppskattat.
tille. Alexandra är väl bekant med Norrland sedan tidigare och har varit såväl i Sundsvall, Örnsköldsvik, Härnösand och Vännäs och även ännu längre norrut. Hon är inte bara gästkock utan föreläser
även en hel del. På frågan vilken som är hennes favoritmat, utbrister hon: ”En sån fråga tycker inte jag
att man kan ställa till en kock”. Som kock är man nämligen inne i olika perioder. Ibland är det mycket frukt och grönt som gäller, andra perioder kan det vara fisk eller kött.
Alexandra har en italiensk pappa och en svensk mamma och bodde i Italien tills hon var ca10-11 år.

FOTO: RICHARD STRAND
FOTO: RICHARD STRAND
FOTO: ERIK SUNDBERG

Alexandra Zazzi hade med sig några medhjälpare i bagaget för att klara de 70-talet matgäster.
1977 flyttade hon till Stockholm och började
där i årskurs 5. Ett minne hon har från den tiden är när hon skulle äta i matsalen och hon
fick veta att det var spagetti och köttfärssås.
Pasta kände hon ju till och var därför förväntansfull inför måltiden. Det hon serverades var
dock en grå sörja med någon vit hög bredvid.
Hon upplystes om att det skulle vara ketchup
till. ”Det var då jag bestämde mej för att bli
kock!”, berättar Alexandra.
Gourmethelgen blev verkligen en riktig upplevelse och för er som missade Alexandra, kan
tilläggas att hon kommer tillbaka till Gålsjö redan i höst. För att försöka återge vilken underbart god mat vi serverades kan vi visa fem- Botebladets gourmetexpert i samspråk med Alexandra.
rättersmenyn som visar att Italien har så mycket mer än pizza och pasta: Ammis med Focaccia Coppa
med fruktsalsa Lardolindad pilgrimsmussla på en salladsbädd Pastatubbar med kyckling, ricotta,
soltorkade tomater med mild gorgonzolasås Grillad lammfilé, rostad paprika och barberassås med
Gnocchi Och som avslutning: Amaretto och kaffepudding.
av Maria Johansson

Rolf Svensson, Mikael Zetterblom och Ulf Lhådö hos BB&B.

Söndagen den 27:e april hade föreningen Boteå Båt & Bad årsmöte på Sunnersta Folkets Hus

I

nga extraordinära händelser fanns att rapportera från verksamhetsåret 2007. Arbetet hade förflutit
planenligt med nödvändig skötsel huvudsakligen bestående av gräsklippning, renhållning och diverse småreparationer. Stranden i Undrom har blivit ett uppskattat utflyktsmål sedan den byggdes
om till nuvarande skick. Ekonomin är dock ett bekymmer trots att allt arbete sker helt ideellt. Kostnaderna överstiger intäkterna, vilket innebär att man med nuvarande ekonomiska förutsättningar kan driva
anläggningen i högst tre år till.
Intäkter utgörs av medlemsavgifter och hyra för båtplatserna, samt några olika driftsbidrag. Kostnaderna är för vatten, avlopp, sophämtning och el. För att försöka få ekonomin i balans kommer styrelsen
att söka ytterligare bidrag, försöka få till stånd någon form av sponsring eller försäljning av reklam, ge
besökare möjlighet att ge ett bidrag till verksamheten och sträva efter att utöka medlemskåren, samt att
som en sista utväg, ta ut högre avgifter. En höjning av båtplatshyran med 50 kr fr o m verksamhetsåret
2009 beslöts. Medlemsavgiften kommer tills vidare att vara oförändrad. Samtidigt skulle man helst av
allt vilja restaurera dansbanan. Styrelsen för verksamhetsåret 2008 består av: Ordförande: Micke Zetterblom, sekreterare: Micke Sundström, kassör: Ulf Lhådö och ledamöter: Tommy Hellström och S-G
Westman.
av Erik Sundberg
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Den välkände profilen, Hans-Erik ”Hacke” Näslund hade mycket att säga om landsbygdsutveckling.

Diskussionskväll om bygdens framtid på Aktivitetshuset i Björkå
Boteåparlamentets diskussionskväll gav ytterligare tändvätska i framtidsarbetet

P

å kontoret i Björkå samlades, onsdagen den 9:e april, några eldsjälar från Boteå för att träffa
Hans-Erik ”Hacke” Näslund, legendarisk landsbygdsutvecklare. Han har varit verksam i Docksta Bordtennisklubb i många år och numer återfinns han på LRF:s kontor i Bollstabruk. Enligt
”Hacke” så är landsbygdens problem likartade nästan oavsett var man kommer, medan lösningarna
däremot är väldigt olika, beroende på varje bygds unika förutsättningar.
Centrala servicecentra för en bygd är butik, skola och bensinmack. Kvällens diskussioner handlade
just om dessa serviceinrättningar och vad som kan göras för att upprätthålla dem till befolkningens fromma. Det krävs ofta frivilliga insatser på landsbygden för att komma till rätta med de många problem som
måste lösas för att bibehålla denna basservice, men det finns också en väldig kraft i en bygds föreningsliv.
Ett nu aktuellt projekt för landsbygdsutveckling och anledningen till mötet med ”Hacke” är
leaderområdet 3sam, en samverkan mellan Strömsund, Ragunda och Sollefteå kommuner. Information om detta finns på deras hemsida www.3sam.eu där följande står att läsa på startsidan:
”Leader är en förkortning av franska som fritt översatt betyder ”samverkande åtgärder för att
stärka landsbygdens ekonomi” och är ett samarbete mellan kommuner, företag och föreningar.
2007 bildades en projektgrupp som har till uppgift att ta fram fakta och skriva en ansökan om att
få bilda ett Leaderområde vilket vi valt att kalla ”3sam”. Det står för tre kommuner i samverkan,
men också tre samhällsgrupper i samverkan. Kommuner, Företag och Föreningar. Arbetet i
gruppen fortgår under första delen av 2008.”

Även i Boteå har informationen delgivits, men annonseringen var ytterst senfärdig och även bristfällig, varför endast två (!) personer kunde gissa sig till när mötet gick av stapeln och kunde närvara. Detta
till trots, så har det skickats in en intresseanmälan även från Boteås sida att delta i 3sam för landsbygdsutveckling. Vi hoppas kunna återkomma med mer information om detta.
av Erik Sundberg
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Det var fullt upp för ägare och personal när nya Handlar´n firade 1-årsjubileum den 27/4.

Nya Handlar´n fyllde ett år

D

en 27:e april firade Dan och Liselott
Schöllin 1-årsårsjubileum på Handlar´n i
Undrom. Dagen till ära bjöd man alla på
grillkorv, bröd, kaffe och dricka. ”Det har varit
roligt!”, svarar båda unisont på frågan om hur det
första året har varit. Liselott fortsätter: ”Det kändes
lite avvaktande i början, men nu har vi kommit Liselott bjuder Eva-Britt Larsson på en korv.
in i verksamheten och fått bra kontakt med människorna här. Det har gått fortare än vi trodde
att det skulle göra.” Dan och Liselott visste inget om bygden innan de kom hit och de tycker att det
känns bra att de har fått bilda sig en egen uppfattning om saker och ting utifrån vad de själva har upplevt.
”Det här året har varit roligt, men det kom som en chock när det blev tal om att skolan skulle
läggas ned, nästan direkt efter vi hade startat. Lyckligtvis blev det nu inte så.”
Som alla säkert förstår, är det en livsstil att driva en sådan här affär, det kommer man inte ifrån. Arbetet finns alltid i Dans och Liselotts tankar och även när de reser bort någonstans, så blir det gärna att de
tittar på omvärlden utifrån sitt yrkesperspektiv. ”Om vi inte bosatt oss i Sollefteå, så hade det nog
blivit jobb dygnet runt. Men, som sagt, det här är roligt och vi ser möjligheter att utveckla affären och förbättra den på flera områden”, konstaterar Liselott vidare.
Handlar´n är även ombud för bank, apotek, systembolag, bussgods, Svenska spel och ATG. Nu
har man också fått kassagiro, vilket innebär att man kan erbjuda kunderna att betala räkningar till plusgiro och bankgiro för 29 kr/st och även lösa ut kontanter på utbetalningskort för 10 kr/st. Man skulle
även gärna vilja ha en lösning för postpaket, och man har haft kontakt med posten om den saken, men
har inte lyckats hitta någon lösning ännu. Främsta konkurrensmedlet är butikens goda service, med öppettider på vardagarna från 10 till 20 och mellan 10 och 15 på helgerna under juni, juli och augusti. ”Vi försöker även att ge oss tid att säga några ord till dom som kommer in och handlar. Vi märker att folk
här är måna om affären och vi har fått mycket positiv respons från våra kunder”, säger Liselott.
Dan och Liselott hoppas att alla i bygden, någon gång, kommer in till dem och tittar hur de har det
och kanske tar en kopp kaffe och satsar några kronor i spelhörnan eller köper en tidning eller något annat. Varje krona förbättrar nämligen omsättningen och det är av stor betydelse för att kunna hålla en bra
service året runt.
av Erik Sundberg

FOTO: ERIK SUNDBERG

Nya ägarna är nöjda med året som gått
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Helge Anderssson

Helge Anderssons hjärta har alltid klappat varmt för Boteåbarnen
I Botebladets porträttserie möter vi Undromsbon Helge Andersson

H

elge Andersson, i Undrom, är en av Boteås kanske
mest välkända och omtyckta profiler. Detta, i mångt och
mycket, beroende på att han har skjutsat elever till och från
Kalknäs skola under 25 års tid. Ett jobb som har gjort att han lärt
känna många barn och föräldrar. Men låt oss börja från början.
Helge föddes i nådens år 1936 i Oviken, nån kilometer från

FEM SNABBA FRÅGOR:
Mitt älsklingsplagg:
- Jeans och skjorta.
Sån är jag:
- Jag tror att jag är ganska glad,
snäll och positiv.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Tre föremål jag skulle ta med
mig till en öde ö:
- Fiskegrejor, tändstickor och
en bra bok.

Helge Andersson är väldigt förtjust i att läsa böcker.
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Jag blir glad när:
- Jag träffar mina barn, barnbarnen och min särbo.
Någon jag gärna vill träffa:
- Min farfar och farmor var döda långt innan jag föddes. De
skulle jag gärna vilja träffa!

Storsjöns västra strand, som nummer tre i en syskonskara av fyra. Fast egentligen var det ju som nummer femi en syskonskara av sex, eftersom hans pappa sedan tidigare var änkling och därför hade två
döttrar med sig in i sitt nya äktenskap. Pappan jobbade i skogen, medan mamman skötte om hus och
hem. Huset som man bodde i var ett sk Per-Albin Hansson torp, d v s inköpt tack vare förmånligt lånade pengar ifrån statskassan och därtill skänkt tomtmark. Sin första ko, som även den köptes med lånade pengar, dog tämligen omgående. Naturligtvis var detta ett hårt slag för familjen, som redan hade
det oerhört knapert. Vänliga bybor gjorde dock gemensam sak och samlade tillsammans ihop summan,
så att en ny ko kunde införskaffas, berättar Helge tacksamt.
Under uppväxten fick Helge och syskonen ofta hjälpa till hemma på gården med bl a korna och att
köra hö. Man hade det, som sagt, väldigt fattigt och Helge ägde t ex bara ett par vinterskor, vilket medförde att han fick stanna hemma från skolan när de vid ett tillfälle behövde lagas. Men eftersom Helge
skämdes över detta, sade han istället till skolfröken att han hade haft magont. Sanningen uppdagades
dock när fröken vid ett senare tillfälle samtalade med mamman och i Helges betyg, för det året, går det
idag att läsa: Frånvaro en dag p g a klädbrist.
Efter 6-årig folkskola började Helge att jobba i skogen, men fick ganska omgående ge upp de planerna, eftersom han fick problem med sina leder, ett problem som han har fått kämpa med under hela
sitt liv. Han kom därför att jobba som springpojke på Bilbolaget i Östersund en vinter innan han, 15 år
gammal, fick anställning hos SJ Biltrafik, där han på förmiddagarna jobbade som konduktör på landsortsbussarna och på eftermiddagarna höll till i bussverkstaden. Som busskonduktör sålde han dock inte bara biljetter, utan folket i byarna kunde även lämna in beställningar på olika varor, som sedan konduktören, väl framme i staden, fick springa runt och inhandla.
Efter avslutad militärtjänstgöring fick Helge jobb som busschaufför. P g a jobbrist blev han, efter ett
år, förflyttad till Kramfors. ”Det var så jag hamnade i dom här trakterna”, förklarar Helge. I
Kramfors kom han att möta Kärleken, i form av blivande hustrun Berit. 1959 bar det av till prästen,
året därpå föddes sonen Per-Olov och 1962 kom dottern Catharina till världen. Per-Olov bor idag i
Lidköping, där han jobbar som överstelöjtnant på flygflottiljen Såtenäs, medan Catharina hamnade i

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

forts. nästa sida

Helge Andersson gillar att ge sig ut på vägarna med sin Husqvarna 120 kubikare från 1954.
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Sollentuna, där hon idag har ett företag i Stockholm som ritar kläder. Båda två har tre barn var.
1960 började Helge att jobba hos Entreprenör Hans Wikström i Väja. Där blev han kvar i nio år
och kom att jobba som maskinförare, lastbilschaufför och reparatör. Livet skulle dock, de närmaste
åren, komma att förändras för Helge och Berit, på flera olika sätt. Ödet kom t ex att föra dem till Undrom. Helge närde nämligen en önskan att eventuellt kunna ha en egen verkstad och var därför på jakt
efter verkstadsutrustning. Genom en tidningsannons fick han kontakt med Grilloms Bilverkstad. Dåvarande ägaren frågade, under samtalets gång, om Helge inte skulle ta över hela verkstaden istället för
att bara köpa utrustning. Så blev det och så gick det alltså till när Helge och Berit Andersson blev verkstadsägare i Boteå. Året var 1969 och första anhalten blev gulhuset på Kyrkvägens vänstra sida. Året
därpå hyrde man den gamla lärarbostaden vid Kalknäs skola, där idag Alf och Monika Stenström
huserar. Sedan 1977 har Helge haft sin hemvist i det hus där han bor idag .
På verkstaden i Grillom jobbade Helge mest med skogs- och grävmaskiner. Arbetet var oerhört
tungt och krävande och redan efter några år började hans reumatiska kropp att säga ifrån. Till sist blev
han så dålig att han blev inlagd på sjukhus i fyra månader och givetvis innebar detta en snar avveckling
av affärsrörelsen i Grillom. I den här vevan började han att köra extra åt Westins Buss, något som han
kom att hålla på, från och till, fram till slutet av 80-talet. Samtidigt, alltså 1974, startade Helge och Berit
en taxirörelse tillsammans, i form av en stor Mercedesbil, som de turades om att köra. Förutom de ordinarie taxiresorna kom det ofta att handla om färdtjänst, sjukresor och flygtaxiresor. De upphandlade
även skolskjutsarna på Kalknäs skola. Efter ett par år anskaffade de ytterligare en bil för att 1988 investera i en skolbuss, p g a regeringens nya bälteslag. Att sedan barnen inte behövde sitta bältade i bussen,
på den tiden, var ju samtidigt lite dråpligt, tycker Helge.
En stor förändring i livet var det givetvis när livskamraten Berit, i början av 70-talet, drabbades av
muskelsjukdomen MS. Det dröjde dock till 1982 innan hon fick diagnosen. Trots det kunde hon fortsätta att jobba fram till 1989. Fyra år senare hade dock sjukdomen gått så långt att hon inte längre klarade sig utan rullstol. 1999 var Helge tvungen att helt upphöra med att köra buss, eftersom Berit nu var
så pass sjuk, att hon behövde ständig tillsyn och hjälp. Helge berättar att det aldrig skulle ha fallit honom
in att lämna bort Berit, utan han hade henne hemma ända till dess att hon gick bort 2003.
Helge berättar att han känner stor tacksamhet för de 25 år som han fick köra skolbarnen till och från
skolan. Han har, genom jobbet, fått lära känna väldigt många barn under årens lopp. ”Det har varit
oerhört kul och man har fått ta emot mycket uppskattning från både föräldrar och barn”, säger
han med märkbar tacksamhet i rösten.
Sedan några år tillbaka är Helge en mycket glad och aktiv pensionär, för pensionärslivet innebär nämligen inget tumrullande för Helges del, utan han är ofta upptagen med olika göromål. Ganska ofta ställer han
t ex upp för åkaren Pelle Altin, när denne behöver hjälp. Likaså hoppar han gärna in för Mona Söderström och Ulla Norenius, när de behöver ledigt ifrån sina skolskjutskörningar. Fritidsproblem har han
därför inga och så ofta som möjligt tar han, och särbon Gerd Öberg, gärna en tur med husvagnen. Under
åren har dessutom många fiskeresor gjorts till Norge och även fjällvandringar genomförts. När tillfälle ges,
sätter han sig gärna ned och kopplar av med en god bok.
av Rolf Ronestjärna

Helge och Berit Andersson tillsammans med barnen Catharina och Per-Olov. Året är 1982.
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Prenumerera på Botebladet???
Känner Du någon utflyttad Boteåbo
eller annan person som skulle vilja
få Botebladet i brevlådan? Är Du
själv inte bosatt här, men ändå vill
läsa Botebladet? Vill Du prenumerera på Botebladet för någon annans
räkning? Möjligheten finns i så fall att,
till det låga priset av 130 kr/år (inklusive porto), få tidningen skickad
dit Du vill! Vänligen kontakta prenumerationsansvarig: Karin Ronestjärna, Tel: 0612 - 601 21 eller skicka ett vykort till redaktionen på adress:
Botebladet, c/o Karin Ronestjärna, Kalknäsvägen 9, 881 95 Undrom
Boteåparlamentets Bankgironummer är 5548-6377

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

Välkommen att lämna bidrag för tidningens utgivning i bössan hos Handlar´n. En tjuga tycker
vid dessutom att varje tidning är värd som hämtas hos Handlar´n.

Ta vara på möjligheten att hålla Dig ajour med vad som händer i bygden och i Parlamentet
via Parlamentets hemsida. Där har Du även möjlighet att annonsera Ditt evenemang. Gå
till sidan via http://www.botebygden.com/ och klicka på länken Byalaget.

Hör av Dig till Boteåparlamentet, om Du känner till nåt
hus som är till salu eller står tomt. Det finns en hel del folk
som söker hus. Tag även vara på möjligheten att hitta
och annonsera ut hus via Boteåparlamentets hemsida.
Kontaktpersoner: Lennart Johansson, 0620 - 321 82 &
Tommy Ledin, 0620 - 320 12.
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Det var Richard Strand, i Boteåparlamentet, som kläckte idén om att ta fram en Boteå t-shirt.

Boteåparlamentet trycker
upp en t-shirt för bygden
Richard Strand, i Parlamentet, är initiativtagare till den nya klädkollektionen

A

tt våra hjärtan klappar lite extra för vår egen hembygd Boteå, är en helt självklar sak för oss
som är bosatta här. Det kvittar om man är barnfödd i trakten eller inflyttad. Inom en snar
framtid kommer vi att kunna deklarera att vi, var och en, har ”Boteå i Mitt hjärta”. Detta
kommer vi att kunna visa tydligt för omvärlden, tack vare den ypperliga idé som Richard Strand, i
Boteåparlamentet, både har kläckt och verkställt. Tack vare Richard ska vi snart ha möjlighet att bära
en varsin t-shirt med just trycket Boteå i Mitt hjärta.
Inledningsvis kommer det att finnas t-tröjor i troligtvis tre olika färger, i storlekarna S-XL, berättar
Richard Strand. ”Om efterfrågan finns, är det inte uteslutet att det, så småningom, kommer att
finnas även andra klädesplagg med samma Boteålogga att tillgå”, tillägger han.
T-tröjorna kommer att kunna köpas via Handlar´n i Undrom. Sommarens första tryck förser upp till
200 Boteåbor med dessa attraktiva tröjor till det blygsamma priset av 50 kr/st. Fast, när man tänker efter, är vi ju betydligt fler än så här i Boteå…så det är nog klokast att inhandla sitt eget exemplar, så snart
de släpps på marknaden!
av Eeva-Liisa Victorsson

På gång hos Boteå Utvecklingsgrupp
BUG har regelbundna möten där man diskuterar hur man kan utveckla bygden och få fler att flytta hit

V

i samlar även in idéer och tankar från alla håll, för vi vill att det här arbetet ska fortsätta lång tid
framöver. Vi vill även ha hjälp med att marknadsföra vår bygd och att fler kan känna att de vill
engagera sig i arbetet. Vi samverkar i kommunens Leaderprojekt (glesbygdutveckling). Vi har
annons ute på Blocket.se där vi säljer vår bygd. Vi får en hel del svar och vi har visat många familjer runt
i bygden. Vi hade ett öppet hus på skolan för att visa upp verksamheten för alla som var intresserade. Vi
har naturligtvis ett nära samarbete med Boteåparlamentet. Sommaren står för dörren och då brukar
arbetet gå ner i en svacka, men Du som vill vara med i arbetet till hösten, eller endast få information om
hur det fortskrider, kan skicka ett mail till lailalindholm@telia.com
av Laila Lindholm
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Skaparglädjen har varit hög på kulturföreningen Botatons målarkurs under den gångna våren.

Färgstark målarkurs hos Botaton
Vårens uppskattade målarkurs kan mycket väl fortsätta till hösten
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B

otatonhuset är en plats där kreativiteten för det mesta flödar. Under våren har färg och form
haft en framskjuten plats i Botatons omfattande och uppskattade verksamhet, eftersom föreningen, tillsammans med Hola Folkhögskola, har anordnat en kurs i måleri och teckning.
Ett tiotalet deltagare har, varje vecka, samlats under ledning av Sven Lundberg, som till vardags är
bildlärare på Hola. Mia Tejle, en av kursdeltagarna,
berättar att man, under terminen, har fått prova på
olika tekniker inom målning och teckning. Man har
t ex kollektivtecknat, gjort kolteckningar och stilleben. ”Vi har allesammans befunnit oss på olika
nivåer och ingen tidigare erfarenhet har behövts”, berättar hon. När Botebladets reporter kommer på besök målar man med vattenfärg på masoav Rolf Ronestjärna
Sven Lundberg försöker sätta färg på tillvaron. nit.

Det fungerar bra att måla och samtala samtidigt. Kalle Hansson visar prov på konstnärsådra.
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Efter föreställningen avtackades Botatons unga teaterensemble av Ann-Catrin Mikaelsson.

Kärlek och moral togs upp av Botaton i teaterföreställning
Catarina Edéns pjäs väckte många
(efter)tankar och funderingar

L

Kärleken gestaltas av Linnea Johansson, Eftertanken av Moa Grubb och Moralen av Mia Mikaelsson.
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ördagen den 26:e april uppfördes teaterföreställningen Störst av allt är Kärleken av Botatons ungdomsensemble
på Sunnersta Folkets Hus.
Pjäsen handlar om de gamla dygderna Kärleken, Eftertanken och Moralen, som varit
inlåsta på museum väldigt länge. Dessa lämnar
dock sin lugna tillvaro på museumet och beger
sig ut i verkligheten, i hopp om att kunna bli
vilsna människor till hjälp och stöd. Strax träffar de tre tonårstjejer, med olika tonårsproblem, som de beslutar sig för att hjälpa. Efter
diverse turer upptäcker dock de sk dygderna
att ungdomarna, trots allt, har ganska bra käns-

Lyssna gärna på radiointervjun med Catarina Edén
På biljetten ingick även lite tilltugg som intogs efteråt.
på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida5b.htm
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la för de olika dygderna (om man bortser ifrån
det lite odygdiga språkbruk som förekommer i
pjäsen).
Catarina Edén, sedan sex år tillbaka ledare
för Botatons ungdomsgrupp, berättar att hon hade börjat fundera över de gamla dygderna, som
sysselsatt människor i alla tider, och om det överhuvudtaget finns nån plats för dem i dagens samhälle. Hon kunde konstatera att Kärleken ju är
väldigt närvarande i vår tid, men hur är det egentligen med de övriga dygderna? Är det samtidigt
nåt som vi överhuvudtaget funderar över nuförtiden? Catarina ville därför visa på att både Mo- Therese Sundberg (t h) glänste som Marknaden.
ralen och Eftertanken kanske egentligen inte
är så långt borta, utan att dessa även engagerar
människor i vår tid, men att detta kanske tar sig
olika uttryck i olika tider. Hur ser förresten en
moralitet ut på 2000-talet och vilka krafter finns
det som arbetar emot den? Catarina kom fram
till att det måste vara marknaden. I pjäsen har
Catarina därför placerat den fria viljan mitt emellan
Dygderna och Marknaden, vilket medför att huvudkaraktären, duktigt spelad av Petronella Jakobsson, får det ganska svårt när hon ska välja.
Pjäsen handlar först och främst om att hitta
En förväntansfull publik bänkad innan föreställning.
kärleken i tillvaron och att hitta sig själv, men också om att klara av alla de krav som samhället
och omgivningen hela tiden ställer på oss. ”Pjäsen är en liten ironisk betraktelse över hur
jag tror att tillståndet i världen är”, förklarar
Catarina i Filadelfias närradioprogram den 1/4.
Hittills har Catarina Edén uteslutande skrivit pjäserna tillsammans med sina barn och ungdomar på Botaton. ”Det bästa sättet att spela
teater med barn och ungdomar är nämligen
att dom själva får komma på vad det ska handla om”, konstaterar hon. Den här gången var
dock idén hennes alldeles egen och hon har även Catarina Edén rosades efter föreställningens slut.
skrivit allting själv, dock med lite feedback från
sina kära adepter.
Sammanfattningsvis kan man säga att pjäsen
röner stor uppskattning, hos de 50-talet som befinner sig på plats, och det bjuds på en hel del
skratt och framförallt fina skådespelarprestationer. Den långa monolog, som Petronella Jakobsson har, är tveklöst en av kvällens höjdpunkter.
Efter pjäsen bjuds det på tilltugg och tillfälle
ges att diskutera pjäsen med pjäsförfattare och
skådespelare.
av Rolf Ronestjärna
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Ingemar Thulin och Britta Björsell, ägare av Lännäs gård, har fullt upp med renoveringsarbeten.

Gamla Lännäs gård kan berätta
om många intressanta livsöden
Lännäs gård skapar historiska länkar tillbaka till en svunnen tid

U
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nder 1800-talet timrade man tvåvåningsbyggnader, som inte stod högadelns slottsliknande stenhusbyggen under stormaktstiden efter. Liksom hos högadeln var exteriören viktig. Man ville
göra intryck.
Det tänker jag på när jag ser den vackra Lännäs gård i Överlännäs, belägen mellan stora vägen
och kyrkan. Gårdens placering i landskapet är mycket strategiskt uträknad. Den skulle ses från den då
livligt trafikerade älven. Än i dag är de enda byggnader man ser från älven Överlännäs kyrka och
Lännäs gård. I Sollefteå kommuns program för kulturmiljövärden, omnämns den som en av de vackraste
herrgårdarna i Ådalen.
Det har inte gått att fastställa från vilket år gården härstammar, men formspråket härrör från omkring sekelskiftet
1800. Den äldsta dateringen säger att
gårdens övervåning inreddes år 1828.
Bostadshuset är på 220 m2 på varje plan
och sju fönsteraxlar långt. Det har empirstilens, den stränga nyklassicismens, låga
sadeltak och ett triangelformat parti över
entréfasadens mittparti med ett halvcirkelformat fönster som lyser upp vinden.
Exteriören, frånsett själva entrén, överensstämmer med Johannesberg, en herrgård i Bollstabruk som byggdes år 1842.
Lännäs gård en vacker sommardag anno 1949.
Ett exakt likadant hus lär finnas i Skorped.
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Huset är en s k salsbyggnad. Det har en sexdelad planlösning, vilket innebär att inget rum sträcker sig
över hela husets djup. På övervåningen finns två lägenheter, en mindre åt norr och en större åt söder.
Under många år hyrde Björkå bolag lägenheterna för sina anställda, men även patronessan Olga Norberg
bodde här med sin jungfru.
Det är givet att gården skräddarsyddes efter de behov som förelåg på 1800-talet. Den var funktionell
då. Huset bär i dag spår av stora förändringar, säger nuvarande ägaren Ingemar Thulin, som har fullt
upp med omfattande renoveringsarbeten. Men han är mycket noggrann med att inte acceptera några
ombyggnadsåtgärder som äventyrar husets kulturhistoriska värden.
I den informativa skriften Folk och Gårdar i Lännäs by presenteras gårdarna i byn och de människor
som bott där från laga skifte på 1850-talet fram till våra dagar. Skriften har tagits fram av Lännäsbor,
som deltog i en av Länsstyrelsen anordnad studiecirkel kallad Strövtåg i hembygdens odlingslandskap.
Av skriften framgår att kapten Lars Petter Östergren och hans hustru Margareta Dorothea köpte
fastigheten Lännäs 2, nuvarande 2:9, av Johan Persson år 1852. 24 år gammal blir enda barnet, dottern Anna Christina, ensam ägare sedan föräldrarna avlidit. Hon gifter sig ett år senare med vice häradshövding Per Richter. Året därpå såldes gården till Erik Nieman, vars fru Fredrika Carolina var
född på Gålsjö. 1881 köptes fastigheten av konsul J W Verstegh. Anders Peter Lundström, gift med
Brita Christiana, från Boteå, blev nya ägare året därpå. 1911 övertas gården av dottern Elisa Dorothea
och hennes make Helmer Bohlin. 1922 köper David och Kerstin Åkerbrandt gården och säljer den
till Bror och Marita Edlund 1952. Genom ett avtal bor Åkerbrandts kvar i stora huset ytterligare nio
år medan Edlunds bor i gårdshuset. 1961 flyttar Åkerbrandts till ett torp, några hundra meter från Lännäs gård, och Edlunds flyttar in i stora huset. 1989 köptes gården av nuvarande ägarna Ingemar Thulin och Britta Björsell.
Efter Lars Petter Östergrens bortgång finns en bouppteckning bevarad som är daterad den 1 juli
1863. Den är tio sidor lång. Dottern Anna Christinas rätt och bästa bevakades av hennes farbror. Bouppteckningen omfattar fastigheter, åker, körredskap och kreatur. Den omfattar guld, silver och koppar, malm och mässing, järn och blecksaker. Där finns mycket glas och porslin, trä- och laggkärl, möbler och linne. Allt till ett inventarievärde av 43 203 kronor. Från den summan avgick bl a ”de fattigas andel som var 1/8 %, skulder till åtskilliga, grafölskostnader och likstohl”.
20 barn är födda på gården. Sju av barnen dog i späd ålder av lungsot eller hjärnfeber. Av familjen
Niemans sex barn dog två medan familjen Lundström förlorade fem av sina åtta barn. David och
Kerstin Åkerbrandt kom att bo längst på gården, nästan 50 år. När Bohlins var ägare drev en man
som hette Lindgren affär och ett litet bageri på gården.
Augusta Norman, som levde mellan 1892 och 1985, var född i byn och bodde i en granngård. Hon
mindes tiden då patronessan Olga Norberg hyrde på övervåningen. Patronessan, som var född 1872,
var gift med brukspatron Per Henrik Norberg på Björkå bruk. När denne avled flyttade hon till Lännäs gård. Augusta berättade om gästerna som kom i fina åkdon från Holms herrgård inbjudna till kalas
hos patronessan. Augusta mindes hur sensationellt det var när patronessan, som den allra första, fick en
vattentoalett installerad i lägenheten.
Lännäs gård skapar historiska länkar tillbaka i tiden. Även om många spår suddats ut, så innesluter går-den
gångna generationers liv, vanor och värderingar. Jag vill tacka Ingemar Thulin, Ann Louise och Lars Ericson,
samt Sylvia och Erland Melander för att de bistått mig med fakta.
av Kerstin Sjögenbo

Äldre fotografi på Lännäs gård. Dock är fotografen okänd och likaså är det år då bilden togs.
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Britt Marie Bolin, Stig-Göran Lindberg och Gunilla Edhager lät sig väl smakas av maten på Stöndarträffen.

Grannsämjan är osedvanligt
god i Stöndar
För fjärde året i rad samlades grannarna till fest

P

Kersti Haliste och Ingrid & Thomas Eklund.
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å kvällen, fredagen den 14:e mars, samla
des byborna i Stöndar till den årliga byträffen,
då Ulla Bolin, för fjärde året i rad, hade
sammankallat byns invånare till Bettans Konferenscenter.
Förutom att umgås och äta väldigt god mat, BetBruno Bolin, Signe Frelin och Lars-Erik Larsson. tan Norberg hade nämligen i sedvanlig ordning ordnat med maten och i år bjöds det på oerhört välsmakande stekt laxfile med tillbehör och dessutom
bärtårta till efterrätt, så samtalade man under kvällens gång om vad som hade hänt det senaste året.
Man tog även tillfället i akt att både lära känna byns
gamla och dess nya invånare lite bättre.
Alla närvarande tycktes, hur som helst, trivas utomordentligt bra i varandras sällskap. En av dem var StigGöran Lindberg, som sammanfattade kvällen så här:
”Jag satt inklämd mellan två galanta damer, så
av Richard Strand
Maria Norgren, Bernt Bolin och Helmut Anier. det var en trevlig afton.”

Ulla Bolin och Bettan Norberg var båda nöjda.
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Ludvig Strand fick visa sina eminenta servitörfärdigheter på Måndaxavslutningen i maj.

Omfattande verksamhet på Filadelfia i vår
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F

iladelfiaförsamlingen i Undroms verksamhet
riktar sig till hela bygden och till alla åldrar
och intressegrupper. Under våren har Församlingen, precis som tidigare, bedrivit en omfattande verksamhet.
Som kanske de flesta andra föreningar i bygden, brottas även Församlingen med vissa svårig- I Filadelfias barnverksamhet har man alltid kul.
heter att kunna få en respons och ett engagemang
från byns folk. Men det brukar ändå vara en förhållandevis god uppslutning då Församlingen bjuder in till olika satsningar. Under sommaren går dock
verksamheten ned på sparlåga, för att åter dra igång
till hösten.
Församlingen vill dock redan nu passa på att
inbjuda till höstens verksamhet i form av barnverksamhet, dagledigverksamhet och Gudstjänstverksamhet. Varmt välkommen!
av Rolf Ronestjärna I Filadelfias dagledigverksamhet har man alltid trevligt.
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Filadelfiakapellet är hela bygdens angelägenhet

I Filadelfias Gudstjänstverksamhet finns det alltid möjlighet att få något från levande Gud.
27

FOTO: JENNY BLOMÉN

De 17 Boteåtjejerna värmer upp med lite bowling inför kvällens fortsatta begivenheter.

Internationella kvinnodagen uppmärksammades av Boteåtjejer
Väckte stort uppseende under sin turné på Sollefteås inneställen
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Ulrika Sundström, Jane Fahlén och Cecilia Sundström är segervissa inför kvällens övningar.
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L

ördagen den 8:e mars var det den Internationella kvinnodagen - kampen om att synas och
höras som kvinna är grunden till denna internationella dag. På initiativ av Catrin Englund och
Cecilia Sundström uppmärksammades detta genom att 17 stycken Boteåbrudar, i blandade
åldrar, samlades och hade en otroligt rolig kväll tillsammans.
Kvällen började med spridda skurar runt Boteå, en del i Golva, en skara i Arlom och var sitt stopp
på Solums- och Vallavägen. Taxi-Ulla plockade
upp oss och mot Sollefteå styrdes kosan. Fyra bowlingbanor var bokade från kl.18. Vinnaren, AnnaKarin Henriksson, från Kramfors, tilldelades en
alldeles egen bowlingkägla som pris.
Därefter tågades det bort till Impuls, där bord
och mat var bokade. En trevlig middag, med god
mat och dryck, som sedan övergick i dans och valfria drinkar. 00.30 var åter taxin tillbaka och det
var dags för hemfärd. En mycket lyckad kväll, som
många var positiva till att köra en repris på. Vi hoppas då på att ännu fler vill följa med!
av Jenny Blomén Jenny Blomén och Catrin Englund poserar glatt.
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Valborgsmässofirande på Rixdan
Rekordvärme och många besökare när Björkå Samhällsförening firade Valborg

T
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raditionsenligt Valborgsmässofirande ägde rum på Rixdan i Björkå den sista april.
Årets firande lär gå till historien som ett av de mest lyckade, beroende på näst intill sommarvärme och en publik som uppgick till närmare 100 personer. Anders Bergman påstod dessutom,
i sitt tacktal, att Filadelfias sångare aldrig hade låtit så bra tidigare.
av Rolf Ronestjärna
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Bl a Margareta Löv och Anders Bergman skötte grillen, fika serverades och majbrasan värmde.

Många kända och mindre kända Boteåbor tog tillfället i akt att vädra sin vårkollektion.

Valborgsmässofirande på Stranden
Ett 60-talet hugade Valborgsmässofirare hade sökt sig till Stranden i Undrom

D

et årliga Valborgsmässofirandet på stranden i Undrom har ägt rum. Det var en otroligt vacker,
solig och varm sista april. Föreningen Hästbruk i Boteå stod för kaffe med bröd och korv och
Undroms Fritidsgård delade, som vanligt, ut godispåsar till alla närvarande barn.
av Eva Westman
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Fler bilder på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida15ai.htm

Anders Bergman hälsade välkommen, Filadelfias sångare sjöng och Filadelfias pastor trollade.

Förutom att njuta av den traditionella brasan och trevlig samvaro, fanns det möjlighet att sporta lite.
29

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Viktor Holmsten fick in en och annan fullträff under överseende av bl a Lennart Johansson från BUG.

Öppethusdagen på Kalknäs
skola blev en riktig fullträff
Skolan hade, tillsammans med BUG,
laddat upp med diverse aktiviteter
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Klass 6 sålde fika till förmån för sin klassresa. En tipspromenad lockade en hel del intresserade.
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L

ördagen den 26:e april inbjöd Kalknäs skola, tillsammans med Boteå Utvecklingsgrupp (BUG), till öppet hus på skolan.
Det var, för dagen, obligatorisk närvaro för eleverna. Men ingen torde dock ha haft något att invända mot det, för både eleverna och deras familjer verkade mycket nöjda och entusiastiska över
de aktiviteter som stod på programmet under dagen. Förutom kluriga tipsfrågor, där tanken var att
man skulle söka upp eleverna för att få hjälp, hade
besökarna även möjlighet att kolla in de olika arbe- Viktor, Karl-Johan, Tony & Joakim fanns på plats.

Katarina Östholm erbjöd uppskattad ponnyridning.
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ten och projekt som eleverna jobbat med under läsåret. Det fanns även möjlighet att gå husesyn hos
biblioteket och fritidsgården nere i skolans källarvåning.
Efter intagande av fika förflyttade man sig ut i det fria, vilket var mycket uppskattat eftersom det var
en fantastisk fin dag med strålande sol och varma
vårvindar. Ute på skolgården fanns det möjlighet
att, för dem som ville, gå en tipspromenad. Det gick
också att delta i prickskytte med innebandyboll och
man kunde även prova på ponnyridning och luftgevärsskytte. Speciellt det sistnämnda lockade många
och det uppstod genast en lång ringlande kö.
Även en och annan blivande Kalknäsförälder
kom för att kolla in skolan och dessa verkade mycket nöjda med vad de fick se. Nöjda verkade också
alla andra vara - både arrangörer och de som avsatt
tid för den sk öppethusdagen på Kalknäs skola.
av Rolf Ronestjärna En prickskyttetävling ägde rum på skolgården.

På samma sätt gjorde Tomas Sundberg.

Tacopaj (Ca 4-5 port.)
Botten:
6 dl vetemjöl
1 tsk salt
3 tsk bakpulver
75 g smält smör eller margarin
2 ¼ dl mjölk
Smält smöret och värm mjölken lite varmare än fingervarmt. Blanda
sedan i mjöl, salt och bakpulver. Platta ut degen i smord form.
Fyllning 1:
500 g köttfärs
1 påse taco kryddmix
1-2 vitlöksklyftor
1 burk passerade tomater
Fräs köttfärsen. Krydda sedan och låt
det puttra en stund (10-15min). Lägg
sedan ett jämnt lager färs över degen.

Fyllning 2:
3-4 dl crème fraiche
1 dl majonnäs
2 dl riven ost
Salt och peppar

Blanda samman fyllning 2 och bred över färsen.
Garnera med tomatskivor och/eller lökringar.
Grädda mitt i ugnen i 10-15 minuter i 250 grader.
Servera med sallad. Smaklig måltid!

TACOPA J

Botebladets 13:e recept är inlämnat av Liselott Schöllin, på Handlar´n i Undrom.
Samtliga ingredienser finns att
köpa hos Handlar´n. Lycka till!
P.S. Välkommen att bidra med
ett eget recept!
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GRRR!!!
Förra veckan fick Botebladets redaktör en oväntad påhälsning av en av
byns skattebetalare. Inte helt oväntat var denne både arg och upprörd.
AG: Jag tänkte att jag bara skulle titta in och säga att jag nu har sålt bilen,
motorgräsklipparen och röjsågen på det däringa Blocket, eller vad
det nu heter. BB: Men oj då! Men hur kommer det sig!? AG: Ja,
men det förstår han väl, söta redaktörn, att ingen normal människa har väl råd med slika lyxartiklar i dagens människofientliga
samhälle. BB: Jag gissar att det beror på dom kraftigt stigande
bensinpriserna på senare tid? AG: Det torde va en kraftig underdrift att uttrycka sej på det sättet. Bensinpriserna har ju, bara på kort tid, skjutit i höjden likt en värsta sputnikraket. Det verkar som om dom
paltans pamparna i Rosenbad har bestämt sej för att avfolka landsbygden fullständigt. BB: Jo, det klart
att det slår ju extra hårt mot dom som verkligen behöver bilen för att kunna utnyttja den service som finns inne i stan. AG: Det är bara förnamnet! Förra veckan hade jag t ex en tid hos tandläkarn i stan, men
det var ju bara att glömma, nu när man är billös. BB: Men, hur gjorde han då? AG: Gjorde och gjorde.
Det var märra som gjorde´t. BB: Jaha... AG: Jajamensan. Lite fiskelina runt den onda tanden, fastknutet i märra och swisch! Snabbt, smärtfritt och framför allt miljövänligt. Och inte en droppe bensin
gick det åt! BB: Men det var ju för väl! AG: Jo. Fast bättre hade det naturligtvis varit om jag bara hade
knutit linan runt rätt tand, men lite får man väl va beredd att offra för miljöns skull eller vad säger han
själv, redaktörn!? BB: Jo, kanske det. AG: Igår hade jag, i och för sej, verkligen behövt bilen...
BB: Jaha, varför då? AG: Jo, frugan skulle ju ned till Sundsvall för operation, men se det blev det ingenting av med. BB: Nähä och hur löste ni det då? AG: Jag trodde ju att jag var smart, men efter en stunds
letande kom jag ju på att jag ju alla redan hade gjort mej av med röjsågen. Så då föll ju den möjligheten
bort. BB: Och!? AG: Men så fick jag syn på lien uppe på väggen, i redskapsbon, och kom och tänka
på att den ju faktiskt inte går på bensin. Så på den vägen är det. BB: Gubben menar alltså att han använde lien till att operera sin hustru med!? AG: Var det inte det jag sa, eller uttrycker jag mej otydligt,
eller!? Det fattar han väl själv, att det gäller att anpassa sej till dom nya förutsättningar som gäller för oss
som bor på landet och som drabbats av dom höjda bensinpriserna. Det sambandet borde väl vara uppenbart för både redaktörn och de bjältans pottlurkarna i Rosenbad, eller!? BB: Nja, jag ser inte att...
AG: I morgon däremot vet jag inte hur jag ska få till det... BB: Vad är det då som händer? AG: Jo, i
morgon måste jag faktiskt...(Plötsligt börjar Gubbens hund Hubert skälla vilt).
Arga Gubben vänder omedelbart på klacken och försvinner iväg utan att avsluta meningen han påbörjat.
Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom
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TÄNK ATT
HA EN DOKTOR
PÅ SÅ NÄRA
HÅLL...

HAN ÄR
BARA EN BÖN
IFRÅN OSS!!!
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Foto: www.ronestar.nu

Orden i de grå bildbanden skickas till Erik Hoppe, Stöndarbrännan 339, 881 95 Undrom och ska vara framme senast fredagen
den 27/6. Lösning och vinnare publiceras på Handlar'n och på http://xerxx.se/bote måndagen den 30/6 + även i nästa Botebladet.

av Erik Hoppe

I

I

EFTERLYSNING

Juni-augusti
Mån-fre 10-20
Lör-sön 10-15

Botebladet efterlyser

BOHEDSVALLEN DEN 28 JUNI KL 20

Offer, Undrom
Söndag 1 juni kl 11:00

UNDROMS IF - KRAMFORS

Fikaförsäljning av Hästbruk i Boteå
undromsanders 0612-603 33

Daniel Näsholm debuterar
Förmatch kl 16

Undrom-Kramfors (modell äldre)

Handlar´n i Undrom erbjuder...
...köp en andel à 100 kr i dagens
V-65 system, så får Du en spelcheck värd 20 kr (gäller 1/6)
Öppet kl 10:00-15:00

I

I

Söndagsgudstjänst
Högmässa, konfirmander
Mässa
Friluftsgudstjänst
Söndagsmässa, Pilgrimsvandring från Gålsjö
Andakt
Friluftsgudstjänst
Friluftsgudstjänst
Söndagsgudstjänst
Mässa
Söndagsmässa
I
Högmässa, Sommarsöndag i Boteå
Andakt
Söndagsmässa
Friluftsgudstjänst
Mässa
Friluftsgudstjänst vid Notstugan
Friluftsgudstjänst
Andakt
Söndagsmässa, De äldres dag
Söndagsmässa
Mässa
Söndagsgudstjänst
Söndagsgudstjänst
Med reservation för ev. ändringar. Se
Andakt
även predikoturer och övrig annonSöndagsmässa
sering i Tidningen Ångermanland.
Söndagsmässa
I

I

I

I

Överlännäs kyrka
Boteå kyrka
Vallänge
Kronstugan
Boteå kyrka
Vallänge
Klippgården
Hos Pia Hedberg
Boteå kyrka
Vallänge
Överlännäs kyrka
Boteå kyrka
Vallänge
Överlännäs kyrka
"Skadomskyrkan"
Vallänge
Överlännäs
Vid f.d. Undroms PH
Vallänge
Överlännäs kyrka
Boteå kyrka
Vallänge
Överlännäs kyrka
Boteå kyrka
Vallänge
Överlännäs kyrka
Boteå kyrka

I

I

I

I

I

I

**Stöd UIF! Köp medlemskort**
Medlemslotteri/medlemskort med fina vinster
(Gålsjölykta, fjällrävenryggsäck m m)
Barn 50:- Vuxen 100:- Familj 150:-

I

34

18:00
18.00
14:00
14:00
14:30
14:00
11:00
11:00
18:00
14:00
18:00
11:00
14:00
18:00
18:00
14:00
14:00
14:00
14:00
11:00
18:00
14:00
18:00
18:00
14:00
18:00
18:00

Servering & lotterier
I

Entré 50:-

Gudstjänster i Boteå och Överlännäs
25/5
1/6
5/6
8/6
15/6
19/6
21/6
22/6
29/6
3/7
6/7
I 13/7
17/7
20/7
27/7
31/7
3/8
10/8
14/8
17/8
24/8
28/8
31/8
7/9
11/9
14/9
21/9

I

I

I

I

HINGSTBETE
SÄSONGSÖPPNAR

I

I

Botebladets medarbetare Kerstin Sjögenbo ämnar att göra ett reportage om
de butiker som funnits i Boteå. Vi söker
därför gamla fotografier på butikerna.
Kontakta Kerstin Sjögenbo på 0612-600 87
eller maila till botebladet@ronestar.nu
I
I
I

Välkommen!

I

I

I

I

I

Sommartider hos Handlar´n:

I

I

I

I

I

I

Vill Du delta i årets HANTVERKSMÄSSA?

LOPPIS

Under juli månad har vi öppet onsdagar och lördagar 11-15. Juni och augusti oftast lördagar.
Ring 070-643 84 71 för mer info/Kristina
I

I

I

I

2008 års mässa äger rum den 1 november
på Sunnersta Folkets Hus
Vi kommer att ha öppet mellan 11-16.
Du som vill ställa ut, sälja eller visa upp någon spännande teknik är välkommen att delta.
I
Vare sig Du utför hantverk på Din fritid eller försörjer
Dig på det är Du varmt välkommen.
I
Vi ser gärna att alla åldrar finns representerade och både
män och kvinnor!
För mer information och eller anmälan hör av Dig till:
Laila Lindholm, 0612-602 48 & 070-636 61 04
lailalindholm@telia.com
I

INFORMATION
I tidigare stod vid aktiUndroms IF:s studsmatta,I som
vitetsplanen i Undrom, förstördes i fjol. En ny kommer att ställas upp efter Kyrkvägen, invid Lollo Wallbloms tomt. Alla som vill studsa är välkomna dit!

I

I

I

I

I I

Välkommen till "Lothards
Loppis" i Arlom efter väg 365

I

I

I
I I

I

I

I

I

Boteåtröjan

I

I

Håll utkik efter den
rykande färska
Boteå t-shirten i
butiken nära Dig!
Finns att köpa hos
Handlar´n någon
vecka in i juni för
endast 50 kr/st.
Finns i flera färger och
i de flesta storlekar.

I

I

I
I

I

I

Gamla exemplar av

Botebladet
till salu för 10 kr/st
0612-601 21 eller
botebladet@ronestar.nu
I

I

I Behöver Du hjälp I

I

I

med Din dator!?
Hör av Dig till mig.
Jag fixar det mesta.
Jakob Ronestjärna
0612-601 21
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FÖRENINGSBREV

Det har gått mer än trettio år sedan upplevelsen vid älven i Lännäs

F

ör sommarmorgon. Det är ganska tidigt. Solen har just kommit över horisonten.
Molnen som drar snabbt över himlen färgas röda av de första solstrålarna. Jag vet
inte hur jag ska beskriva det som sker ovan oss. Dramatiskt är det. Nästan som
uppror. Det som sker på himlen står i bjärt kontrast till vad som händer på älven som flyter stilla ned mot Prästholmen, vidare mot Sandslån och havet.
Det är länge sedan timret hade samma väg ned mot skiljet i Sandslån. Nu finns endast
sjunktimmer kvar som bland annan bråte kan störa flytnätets färd med vattnet. Först
när nätet fastnar i timmerstocken märks något av styrkan i vattenflödet. Men ännu tycks allt stilla. Båten följer strömmen och rörs sakta några hundra meter från notstugan i
Lännäs tills gränsen för fiskevattnet är nådd.
Den här gången går det lätt att samla in nätet. Laxen och öringen har funnit sin väg
förbi vårt fångstredskap på sin väg upp emot Sollefteå. Kan hända att de fiskar som undgått vårt nät når Kraftverket och måhända fångas där för att tömmas på rom och mjölke
för att nästa generation ska komma ut i älven och göra samma resa som föräldrarna
gjort.
Helge, vars namn är fornnordiskt och betyder hel och lyckosam, drar igång motorn till
båten och vi börjar om igen. Lägger ut nätet, låter nätet och båten flyta med älvens vatten. En och annan virvel syns. Den här gången hade vi fiskelycka. En stor öring har fastnat
i nätet. Jag glömmer nog aldrig ögonen som såg på mig innan jag dräpte den.
Mitt eget namn Hans, betyder Gud är nådig. Det är med blandade känslor som jag går
i land. Blandade av tacksamhet för fångsten och respekt för det liv som blev vår föda vid
en härlig måltid.
Fiskare var också de första lärjungarna till Jesus. Länge sedan och långt härifrån
Ångermanälven vid Genesarets sjö fick de sin kallelse att bli människofiskare. Att genom
Guds liv och kärlek bli medarbetare till att forma Guds rike.
Människofiskare var uppdraget...

Hans Malmehed, Kramfors
Hans Malmehed kom med familjen, sin fru Kerstin och barnen Björn, Anna, Helena
och Erik, till Överlännäs i december 1973. Där tjänstgjorde han på halvtid som pastorsadjunkt och den andra halvtiden som stiftsadjunkt.
Som pastorsadjunkt var han verksam i Överlännäs och Sånga församlingar och som stiftsadjunkt som föreståndare på Gålsjö.
1976 tillträdde Hans tjänsten som kyrkoherde i dåvarande Boteå
pastorat med församlingarna Boteå, Styrnäs, Överlännäs och Sånga.
I samband med kyrkoherdetjänsten flyttade familjen från Överlännäs till Boteå prästgård. I maj 1978 tillträdde Hans tjänsten som
kyrkoherde i Gudmundrå, alltså för exakt 30 år sedan.
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