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Ja, nu är det snart jul – igen. För min del för 59:e 
gången, och då är det ju inte underligt att man kän-
ner igen sig lite. Kalle Anka på julafton är fortfa-
rande tradition, åtminstone i den familj jag befinner 
mig i (vilken betyder minst tre olika konstellationer 
med barn och deras familjer och fästmö på annan 
ort, ja ni vet, den ”moderna” familjen). 
Skinka, lutfisk, sill och potatis och sedan julklappar är 
ju också en del av traditionen kring jul. Men en del sa-
ker förändras, till exempel klimatet. Som det är just nu i 
skrivande stund är det inte roligt, solen har knappt synts 
till överhuvudtaget på en vecka, det är grått, mulet och 
disigt. Och ingen snö. Det är en märklig känsla tycker 
jag, när vi är inne i mitten av november och knappt ett 
snökorn setts till ännu. 

Traditioner är ett sätt att bevara lite av känslan att allt är 
”som det brukar” i en på både gott och ont föränderlig 
värld. Allt förändras, hela tiden, klockan tickar på och 

inte en enda sak är som den var igår, egentligen. Många 
är rädda för förändringar och det ligger nog nedärvt i 
våra gener. I en tid då vi var jägare och samlare var 
varje förändring som skedde utan kontroll, till exempel 
snabba omslag i väder eller en skogsbrand efter åska, 
ett reellt hot mot familjens existens. Samtidigt var våra 
förfäder alltid nyfikna och ville se hur det såg ut på an-
dra sidan berget, kanske finns det mer villebråd där? 
Och jag hoppas att den rädsla som många känner inför 
morgondagens ofrånkomliga förändringar kan bytas ut 
mot den nedärvda nyfikenhet som vi också har inom 
oss. Den som skapar fredliga möten med främlingar, 
utan hot och rädsla. Traditioner är viktiga och ska beva-
ras, men jag tycker det ska vara i en kontext där man är 
fullt medveten och orädd inför att även traditioner sakta 
kan och kanske rent av bör förändras. 

God jul önskar Christer Borg

Byalaget Näsåkers Samverkan •  Från Byalaget Näsåkers Samverkan •  Från Byalaget Näsåkers Samverkan

Byalaget Byalaget Näsåkers Samverkan, Hålafors 228, 880 30 Näsåker. BG 5015-6207 

Ordförande:
Christer Borg, 070-684 74 31 
christer.borg@alvraddarna.se

Övriga ledamöter:

Daniel Berlin, 070–686 32 24
danielberlin79@hotmail.com

Elisabet Humlesjö, 070-399 61 85
elisabet.humlesjo@gmail.com

Jimmy Hofsö, 070-52 729 14
transferan@icloud.com

Kristoffer Svensson Sellin, 070-390 34 72 
kristoffer.svenssonsellin@gmail.com

Anders Näsström, 070–571 45 81
anders.nasaker@gmail.com

Elna Melin, 070-376 48 59
elnamelin@gmail.com

Daniel Rutschman, 076-112 88 26 
danielrutschman@gmail.com

Desirée Barroso, 070-41 00 479
annadesireebarroso@hotmail.com

”Det strålar en stjärna förunderligt blid…” 



Att gå i pension är en omställning för de flesta, så 
också för Nils-Erik Nilsson. Efter 37 år i Näsåker 
som kyrkoherde och ett liv utan reglerad arbetstid 
är det nu dags. Vad tar Nils-Erik med sig från ett liv 
i kyrkans tjänst?
De flesta vet nog vem Nils-Erik, ”prästen” är, oavsett 
om man går mycket i kyrkan eller inte. Som nyinflyttad 
hit till Näsåker år 2004 fick jag reda på det rätt snabbt i 
samband med dopet av min dotter Nora. Då kom Nils-
Erik på besök hem till mig och familjen inför dopdagen 
och tror ni inte att han lyckades få mig att gå med i 
kyrkan igen, jag som gått ur många år tidigare…

Nils-Erik föddes 31 oktober 1951 i byn Kubbe i Örn-
sköldsviks kommun. Pappan var jordbrukare och gick ur 
tiden innan Nils-Erik var klar med sin prästutbildning. 
Medan vi dricker en kopp kaffe i Nils-Eriks och Evas 
hus, ”Prästgår’n” i Näsåker, frågar jag vad det var som 
gjorde att Nils-Erik valde prästyrket, för det finns inte i 
släkten har Nils-Erik precis förklarat.

– Jag tyckte det var… det kan man inte riktigt förklara, 
men jag har aldrig ångrat mig. Jag tror mamma var stolt 
i alla fall när jag blev prästvigd, säger Nils-Erik med ett 
lite underfundigt leende.

Efter fyra och ett halvt års utbildning med examen från 
Uppsala sista året, där man efter att ha examinerats till 
teologie kandidat får lära sig hantverket och det prak-
tiska, prästvigdes Nils-Erik 1975. Samma år gifte han sig 
med sin Eva, född Sporring. Under de kommande sex 
åren arbetade han i Ytterlännäs församling, men 1981 
sökte sig familjen till Näsåker, då Nils-Erik blev kyrko-
herde efter den tidigare kyrkoherden Henrik Bränström. 
Familjen var redan då fem personer stor, då Johannes, 
Kristofer och Erika hade fötts innan flytten. De tre yngsta 
barnen, Sakarias, Tomas och Linnéa är födda i Näsåker. 
Eva har också delvis arbetat inom Svenska kyrkan, då 
hon har diakoniutbildning. Hon arbetade en tid i Kram-
fors och sedan också på ett vikariat för Astrid Olsson 
under hennes utbildning till diakonissa. När barnen blev 
större läste Eva till lärare och har därefter arbetat många 
år i Resele och Näsåkers skolor.

Vi tar en påtår och Nils-Erik berättar att det på den tiden 
när han och familjen kom till Näsåker var tjänstebo-
stadstvång, det vill säga att den som tog tjänsten som 
kyrkoherde skulle bo på orten och var tvungen att ta det 
hus som anvisades. Nils-Erik var egentligen för ung för 
att bli kyrkoherde och var därför tvungen att söka dis-
pens från dåvarande ecklesiastikminister Karl Boo, på 
dåvarande ecklesiastikdepartementet. Det departemen-
tet finns inte längre efter kyrkans och statens skilsmässa 

Nils-Erik Nilsson 
– 37 år som Näsåkersbo 
i kyrkans tjänst
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Biskop Eva Nordung Byström vid 
avtackningen av Nils-Erik.



Byabladet   •   5

år 2000. Sedan 2002 har Nils-Erik 
också varit kyrkoherde för Junsele, 
Resele och Ed:s församlingar. 

Jag känner mig tvungen att fråga 
Nils-Erik om ryktet kring hans 
minne för församlingsbor stämmer. 
Det sägs att Nils-Erik kan namnen 
på samtliga i församlingen och var 
de bor. Han skrattar lite åt frågan 
och säger att det nog stämmer rätt 
så bra, men att det kanske är lite 
genant. Men han menar att han 
har en förmåga att minnas detaljer, 
och som exempel nämner han min 
dotter Noras dop som skedde för 
tretton år sedan. Jag säger att det 
måste vara en tillgång i det yrke 
som han har haft genom livet och 
det håller han med om, nästan lite 
ursäktande. 

Nils-Erik har arbetat varenda stor-
helg utom en påsk under 43 års 
tjänst, och han meddelar skrattande 
att han kommer att ta julottan även 
i år i Näsåker, ”jag trivs med det”. 
Som kyrkoherde har han haft oreg-

lerad arbetstid, och arbetslivet blir 
en integrerad del av livet i stort 
menar Nils-Erik. Sedan Gunilla 
Fluur och Marthin Jönsson började 
sina tjänster har det dock blivit lite 
mer av lediga helger emellanåt. 
Men, menar Nils-Erik, ”man är inte 
präst för att vara ledig”.

Hur man gör för att inte upp-
repa sig i sina gudstjänstpredik-
ningar? 
Nils-Erik menar att det är oundvik-
ligt att det blir lite av upprepningar, 
eftersom gudstjänsternas teman 
bygger på kyrkoåret där prediko-
texterna löper på 3-årsbasis. Det 
är snarare så att det är personlighe-
terna hos prästerna som avgör hur 
predikningarna blir, att de skiftar 
mellan personer och år.

Jag undrar vad som har varit 
det viktigaste med yrket under 
dessa år? 
– Det har varit relationerna med 
människor. Jag har alltid varit ange-

lägen att åka hem till folk när de fyllt 
jämnt eller har barn som ska döpas, 
säger Nils-Erik. Jag har också alltid 
åkt hem till folk inför begravningar 
och jag tror att jag kanske besökt de 
flesta hus i socknen. Det kanske är 
därför vi bor kvar här också, säger 
han och tittar på Eva. Det finns ju 
många människor som tycker att 
det är fint här med Nämforsen och 
skogarna och naturen, och så är det 
förstås. Men det är ju egentligen 
oviktigt om man inte har relationer 
till folk som bor här.

Bland alla uppgifter som en kyrko-
herde och präst har menar Nils-Erik 
att begravningarna har varit de där 
han känt sig göra det mest viktiga 
eller betydelsefulla arbetet. 

– Många menar ju att dop och vigs-
lar måste vara bra motvikter mot 
begravningar, och jag har inget alls 
emot vare sig dop eller vigslar. Men 
som präst tror jag man har en större 
roll vid en begravning än vid t.ex. 
dop eller vigsel.         Fortsättn nästa sida

Urklipp från när Nils-Erik blev kyrkoherde. Nora Lidgren, Paul Sundvall, Jonas Hamberg, Åke Hägglund.
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Nils-Erik letar efter ord och exempel för att beskriva hur 
han menar. Han minns till exempel en vigsel där brudens 
far kom in och klagade på att det var en vattenpöl utanför 
kyrkan som bruden riskerade att behöva gå i på vägen ut 
ur kyrkan. Hade det varit en begravning hade ingen ens 
tänkt på detta, det blir en annan sorts stämning där präs-
tens roll, bland annat som stöd, blir tydligare.

I yrkets själavårdande del ingår också att ha samtal med 
personer som inte mår bra i psyket eller som råkat ut för 
traumatiska händelser, det som kallas för ”debriefing”. 
Det handlar om att i samtal låta personer som varit med 
om en traumatisk händelse reda ut vad som hänt och tala 
om sina reaktioner, ofta med syftet att undvika psyko-
logisk skada. I den rollen har Nils-Erik varit uppskattad 
av personalen på räddningstjänsten i Näsåker efter att de 
varit med om att ta hand om människor som skadats eller 
dödats i olyckor. Vi kommer också in på vad som varit 
mest betungande i yrket.

– Att gå med dödsbud, det har varit tungt. Ibland har 
polisen ringt och velat att jag ska gå. Eller så har de ringt 
från sjukhuset. Vi hade en sjuksyster på byn som ibland 
ville att jag skulle följa med när någon avlidit nere på 

sjukhuset. Första gången det var fråga om självmord 
och jag skulle gå med dödsbudet var jag bara 24 år 
gammal. Man växer när man är med om sådana saker, 
säger Nils-Erik.

Hur känns det då att gå i pension efter ett långt 
arbetsliv i kyrkans tjänst? 
– Både vemodigt och samtidigt fritt och skönt, menar 
Nils-Erik, och ser lite eftertänksam ut. Jag har ju egent-
ligen redan arbetat på övertid i två år, så det är dags 
nu. Samtidigt har jag kvar uppdraget som kyrkobokfö-
ringsinspektör för Västernorrlands län.

Kyrkobokföringsinspektör är ett uppdrag som finns 
kvar efter tiden då kyrkan hade hand om folkbokfö-
ringen och är mer av en rådgivande funktion än egent-
lig revision säger Nils-Erik. Så sent som veckan före 
vårt samtal var Nils-Erik på inspektion i Torp och 
Borgsjö inför en biskopsvisitation. Nils-Erik har också 
varit kontraktsprost, vilket är ett uppdrag där prästen 
fungerar som biskopens utsträckta hand. 

Med tanke på alla olika uppgifter som Nils-Erik haft 
under årens lopp, med massor av dagliga kontakter 
både med kollegor och församlingsbor undrar jag hur 
det känns att bryta av det i och med pensioneringen. 
Nils-Erik menar att han förmodligen kommer att ha 
kontakt med många kollegor även i framtiden. Han 
läser också en del böcker och försöker gå promenader 
varje dag. Han och Eva har ett fritidshus i Anundsjö, 
där de var mycket när barnen var små och Nils-Eriks 
mamma fortfarande levde, då hon bodde i närheten. 
Nils-Erik verkar nu helt enkelt vara nöjd med att gå 
i pension, även om han också säger sig fundera över 
hur åren och tiden går, funderingar som förmodligen är 
alldeles naturliga när livet går in i en ny fas. Efter 37 år 
i Näsåker som kyrkoherde är det nu dags att börja med 
nästa del i livet och jag anar att Nils-Erik kommer att 
ha nytta men framförallt glädje av alla sina erfarenheter 
som kyrkoherde även i framtiden.  

Text: Christer Borg

Ådals-Lidens kyrka där Nils-Erik haft sin tjänst i 37 år.
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Bli medlem i Skoterklubben 
BG 5672-9742
150 kr enskild, 250 kr familj 

Kontaktpersoner ur styrelsen: 
Jim Sjödin, 073-835 16 31 
Henrik Nordström, 070-671 59 20 
Johan Åkerlund, 072-242 90 58 

Näsåkers skoteråkare fick ett 
glädjande besked ifrån Länssty-
relsen i somras, nämligen att de 
blivit beviljade ett bygdemedels-
bidrag.
Det har gett klubben möjligheten 
att åka till Föllinge och investera 
i en ny skoter, En Yamaha viking 
540 V 2017. Ett välbehövligt hjälp-
medel för att i vinter kunna sladda 
skoterlederna och driva klubben 
framåt. Så att även personer utan 
egen skoter kan hjälpa till. Samt 
att skoteråkarna inte behöver slita 
ut sin egen privata skoter enbart 
för att sladda finare leder till oss 
andra som vistats i skog och mark 
på lederna under vintern. 

Men även på sommaren finns det 
gott om arbete med skoterlederna, 

otaliga sträckor behöver röjas ifrån 
sly och hållas öppna. Just nu håller 
klubben på att renovera ett antal 
broar. Precis som vissa vindskydd 
behöver underhåll. Så om det finns 
fler personer som vill engagera sig 
i skoterklubben på något sätt är ni 
varmt välkomna. 

Tänk SÅ mycket snö vi hade förra 
året och hur kul det var och vad lång 
säsongen blev. Vi hoppas på en lika 
härlig säsong vintern 2018-19 både 
för motionärer som går på lederna 
och för oss inbitna skoterälskare. 

Allt gott! 
Styrelsen i Näsåkers skoteråkare 

genom Marie Lundin
Foto: Johan Åkerlund 

Näsåkers skoterälskare har laddat

Guldstjärna till Hasse Gradin och John 
Nilsson för er insats vid Västanbäcksbron.  

Omfattande grävarbeten har utförts vid 
Lidgatu gamla skjutbana. 
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#DrivkraftSollefteå  
Sollefteå kommun och företagarorganisationerna i Sollefteå kommun 
har inlett ett gemensamt samarbete, #DrivkraftSollefteå, för att stärka 
tillväxten och företagsklimatet i hela kommunen. 

Den 17 september 2018 genom-
fördes därför en stor kick-off till-
sammans med ca 200 företagare 
och kommunala chefer på fest-
platsen i Näsåker. Och naturligt-
vis var även Byabladet där.
Trots att det var lite gråmulen och 
kylig septemberdag visade Näsåker 
upp sig i praktfull höstskrud. Ett 
stort tält med värmefläktar borgade 
för att deltagarna skulle slippa frysa, 
och efter en presentation av Sollef-
teås nya portal på internet www.
gosolleftea.se av Thomas Östlund, 
näringslivschef, och Majed Safaee, 
kommunikationsansvarig, avlöste 
föredragshållarna varandra i tältet 
och på danslogen intill.

Kommunchefen Anna-Sofia Kullu-
vaara, hemmahörande i Sörmoflo, 
underströk vikten av att våga tänka i 
nya banor och ifrågasätta sådant som 
tidigare tagits för givet. Överhuvud-
taget präglades konferensen av en 

ambition att lösgöra sig från gamla 
fördomar om vad man kan och inte 
kan göra i Norrlands inland. Flera 
av föredragshållarna gav prov på 
att det gick alldeles utmärkt att gå 
emot rådande föreställningar, bara 
man är tillräckligt envis och håller 
fast vid sin vision.

Det som framfördes följde två 
huvudspår – hur man som liten 
kommun skaffar sig ett varumärke 
och vad som krävs för att  Sollefteå 
ska upplevas som en attraktiv plats 
att bo och arbeta på. Det märktes 
att ämnet engagerade deltagarna 
i det så gott som fullsatta konfe-
renstältet där inspiratörer som Jerry 
Engström från Friluftsbyn på Höga 
Kusten och Simon Jaktlund från 
Surfbukten i Östersund hamrade 
hem budskapet om att förändrings-
arbetet ofta börjar i en till synes 
omöjlig idé.

Mitt på dagen bjöds det på en delikat 

lunch som tillagats på plats av Gril-
lat i Imnäs, ytterligare ett exempel 
på en relativt nystartad verksamhet 
som har blomstrat här i den lokala 
myllan. Konferensdeltagarna lät sig 
väl smaka till smekande country-
toner spelade av duon Linda och 
Robban från Crash’n Recovery.

Hela det digra innehållet i #Driv-
kraftSollefteås ambitiösa temadag 
var för omfångsrikt för att återges 
här, men man kan se filmklipp och 
höra några av konferensdeltagarnas 
kommentarer om man går till kom-
munens  hemsida på internet, Sol-
lefteå.se, och klickar på Näringsliv 
och Drivkraft 2018. Av reaktio-
nerna att döma kommer den här 
satsningen på Sollefteå som fram-
tidskommun att leda till många, 
långa och förhoppningsvis frukt-
bara diskussioner framöver.

Jimmy Hofsö
Foto: Tommy Engström, Ådalsfoto

Jerry Engström från Friluftsbyn, Höga Kusten. 

Kommunchef Anna-Sofia Kulluvaara.



Det är natt. Jag sitter i min bil. 
Jag fryser inte. Under mig är ren-
skinnet av den ren jag var med 
och slaktade. Skinnet har beretts 
av min älskade son, Jon. Det 
släpper inga hår, jag såg blicken 
slockna och fick den sista sucken 
av den ren som sprungit fritt 
på fjällen och i skogarna. Den 
värmer nu. Den lever. Renen som 
dog. Över mig har jag en tovad 
filt. Det går ingen nöd på mig. 

Jag är så trött. Så trött. Jag stängde 
nyss av bilen. Några timmar innan 
midnatt kom jag in i den efter en 
vandring upp efter Stamsjöån. 
Tänkte åka hem till Härnön men 
orkade inte. Jag stannade och det 
känns som ett klokt beslut.

Papper och penna finns alltid med. 
Men aldrig tidigare har jag suttit i 
min bil som nu och ställt ihop några 
rader. Jag skrattar nu till och kollar 
på mig själv i backspegeln. Jag ser 
min trötthet. Och bakom det min 
nyfikenhet på detta sällsamma även-
tyr, vilket kallas för livet. Jag låter nu 
min lampa lysa mig för att framkalla 

de rynkor jag har. Tar av min basker 
och ser nu tydligare än någonsin 
tidigare hur mitt hår tunnats ut. I 
detta nu, mitt i natten, ser jag detta 
och det fyller mig med glädje. När 
jag tidigare i år fick beskedet på 
onkologen på Sundsvalls sjukhus att 
jag har obotlig cancer sa jag till läka-
ren att jag ”skrattar åt döden och ler 
åt livet”. Så gör jag nu också, denna 
natt på parkeringen vid kyrkan i 
Näsåker. Läkaren frågade om jag 
behövde något lugnande. Inte alls, 
sa jag. Det har jag aldrig behövt. Inte 
nu heller. Jag tänker nu på, medan 
min pannlampa söker sig fram på 
papperet, hur att jag i mitt arbete, 
mitt liv, ständigt och jämt möter 
de som inte finns kvar i jordelivet. 
De är döda. Men finns kvar när jag 
upptäcker deras spår i markerna. 
Kommer någon att upptäcka mig i 
framtiden...?

Jag försöker att sova. Lyckas inte. 
I min bil finns alltid några böcker. 
Måste läsa. Men vad? Ska jag 
läsa Kerstin Ekman ”Herrarna i 
skogen”, Bruce Chatwins ”Vad gör 
jag här”? Eller Alain de Bottons 

”Om konsten att resa”? Helvete 
också! Dessa rika och sällsynt kun-
skapsspäckade böcker blir nog för 
mycket, känner jag nu.

Det känns nu så svårt att säga exakt 
när min trötthet infann sig. Som när 
årstider går in och över varandra. 
Nu känns det som när temperaturen 
föll, eller när snön tinade och blev 
till vatten, som när lövlösa träd fyll-
des med skira blad. Jag minns nu 
när jag var ett barn och låg i spark-
lådan när mamma var ute med mig. 
Det är mitt första tydliga minne. Det 
är snön som faller. Jag ser min äls-
kade mamma skratta. Mitt ansikte 
tar emot snöflingorna. Jag hör nu, 
så många år därefter, mitt skratt för 
första gången. Jag blev tidigt hem-
mastadd i världen. Gränsen mellan 
inomhus och utomhus suddades ut. 
Just nu. Just nu undrar jag vart jag 
är på väg. Det känns som mina ord 
inte längre räcker till....

Text och foto: Bernt Ove Viklund

När orden inte längre räcker till...

Byabladet   •   9
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Vinterns aktiviteter har börjat 
och vävstugan var som vanligt 
först ut med sina träffar på tors-
dagar, handarbetsgruppen är 
också igång. Vi har haft en stu-
diecirkel i ”Äldre i trafiken” där 
sju deltagare har träffats och 
pratat bland annat trafikmoral 
och nya vägmärken. Som cirkel-
ledare fungerade Bo Strandlund. 
Boulegänget har flyttat inomhus 
till skolans gymnastiksal, månda-
gar klockan 15.00 är det som gäller. 
Bowlingspelarna har 65+ på tisda-
gar, Halligan, tidigare korpen, på 
tisdag eller onsdagskväll och Riks-
serien udda veckor, en rikstäckande 
tävling där varje lag spelar på sin 
hemmabana och mejlar in resul-
tatet. Damerna spelar med 4-man-

nalag och herrarna 6-mannalag. Så 
det är ett pussel att få ihop bilar och 
tider till Junsele.

Årets tårtkalas ägde rum onsdag 
sjunde november när PRO-Ådals-
Liden - Resele bjöd de boende på 
Lissgården på tårta. Tårtuppskärare 
var Gudrun Svensson och Anita 
Sjödén som även bistod ordinarie 
personal vid serveringen av kaffe 
och tårta. För underhållningen 
stod Torsten Sillberg och Stefan 
Strandqvist på dragspel. De bjöd 
på många kända låtar från förr, som 
Livet i Finnskogarna, Ett litet rött 
paket och några traditionella låtar. 
Efter cirka två timmar av tårtä-
tande, kaffedrickande, musik och 
trevlig samvaro återgick var och 
en hem till sitt. Ett trevligt avbrott 

i novembermörkret kan man tycka.

Vad som väntar är att vävstugan 
finns på Lissgårdens julmarknad 
sjunde december och på Hem-
bygdsgårdens julmarknad nionde 
december med diverse handarbeten 
och lotteri med vävt och stickat i 
pris. Finalen blir som vanligt Lucia 
med julmat i församlingshemmet 
fredagen 14 december.

Om någon nybliven pensionär 
tycker att någon av våra aktiviteter 
verkar intressant så kom gärna och 
prova på. Eller om ni har egna öns-
kemål så hör gärna av er, det kanske 
finns flera som också har saknat just 
den verksamheten.

Text & foto: Jan-Bertil Johansson

PROs höstaktiviteter
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I vår gamla folktro beskrivs 
tomten ofta som en liten, grå-
klädd gubbe med skägg och luva. 
Han visar sig inte gärna för folk, 
men arbetar alltid för gårdens 
och djurens bästa. 
Det gäller att visa respekt och inte 
reta upp honom i onödan, då kan det 
gå illa. Den som anar att det finns en 
tomte på gården gör klokt i att ställa 
ut en tallrik mat då och då, gärna 
gröt med en stor klick smör i så han 
känner sig uppskattad och omtyckt.

Även här i Västra-området finns 
en del berättelser om tomten, och 
speciellt på en gård hade man sett 
honom vid ett flertal tillfällen. Förr i 
tiden höll man husförhör i gårdarna 
och en höstdag när husförhöret 
var avklarat ville husbonden gärna 

förevisa sin fina och välskötta gård 
för prästen. Det blev rundvandring 
och så småningom kom man fram 
till ett härbre där säden förvarades. 
Prästen öppnade själv dörren, men 
stannade hastigt till och drog snabbt 
igen den med orden: – Jag har sett 
nog!  Där inne såg han nämligen 
tomten som belåtet låg och vält-
rade sig i kornet, och hans enda öga 
satt mitt i pannan. Vem det var som 
drog lycka till gården gick inte att 
ta miste på.

Vid ett annat tillfälle på samma 
gård skulle det rustas till bröllop. 
En dotter i huset tänkte gifta sig och 
den blivande mågen var en mycket 
förnäm herre i fina kläder och vita 
handskar. Husbonden var stolt och 
nöjd. Det var däremot inte tomten, 

han tyckte inte alls att mågen pas-
sade för gården. Uppretad och arg 
klättrade tomten upp på hustaket 
och kräktes genom skorstenen med 
påföljd att all bröllopsmat blev 
förstörd. Husbonden förstod vem 
som hade ställt till det hela och den 
stolthet han hade känt inför sin bli-
vande måg svalnade av ordentligt 
efter den händelsen.

Gårdstomten tycker inte om föränd-
ringar och nymodigheter sägs det. 
Kanske det är orsaken till att vi inte 
får se honom så ofta nu för tiden. 
Eller är det vi som glömmer bort 
den där smörklicken i grötfatet?

GöLe
Göran Stenmark och Lena Eriksson

Tomten
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Avslutning för fyra fotbollslag
Sista september hade fotbollssektionen i ÅSK avslut-
ning för sina barn- och ungdomsgrupper. Det bjöds 
på korv och hamburgare samt dricka till alla spelarna. 
Det är fyra grupper som tränats under året, årskul-
lar 2013, 2011-2012, 2009-2010 och 2006-2007. De 
tre äldsta grupperna har också spelat matcher i turne-
ringen Kvartesen nere i Sollefteå på Risön. 

- Alla har varit jätteduktiga, och det har varit roligt att 
träna dem säger Tessan Karlsson, en av tränarna.

Samtliga deltagare fick medalj som bevis på att de varit 
duktiga och deltagit. De som ”gjorde det”, det vill säga 
tränade ungdomarna, och som gärna fortsätter nästa 
år är: Tessan Karlsson, Anneli Olsson, Macke Eriksson, 
Conny Hellström, Anton Sjödin och Micke Johansson.

Christer Borg
Foto: Jenny Schwieler Staaf

Lo och Edvin är nöjda fotbollskollegor.Det bjöds både på varmkorv och fint väder. 
Algot myser i höstsolen.

Tessan Karlsson delade ut de åtråvärda 
medaljerna.

Mira, Algot och Vilde är nöjda och glada över en härlig fotbolls-
avslutning.

Det var strykande åtgång på förfriskningarna, här är det Milton som 
fyller på depåerna.

John, Lo, Edvin och Elias beundrar sina nya medaljer.
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Under innevarande år har en märklig hän-
delse utspelat sig i Ådals-Lidens Hembygds-
förenings lokaler, närmare bestämt i den s.k. 
Pelle Molin-stugan på ifrågavarande fören-
ings tomt i Näsåker. En tavla av ovan sagde 
konstnär och stugnamngivare, Sidensvansar, 
fick s.a.s. vingar men lyckades icke premiär-
turen med mindre än att tavlan i det närmaste 
föllo lodrätt i golvet, varvid ramen på några 
ställen sprack. 
Byabladets korrespondent Hr. Borg har hos en 
av föreningens ansvariga, 1:e tavelintendent Hr. 
Eriksson, ställt frågor kring det inträffade varvid 
nedanstående målande beskrivning orerats per 
trådlös telefon, s.k. mobil.

Tavlan Sidensvansar hade av föreningen bara 
något år innan denna händelse som innefat-
tar både gravitations- och metallurgimysterier 
inlämnats för restaurering på länsmuseet i Här-
nösand. Den hade under åren från 1888 då den 
målades fram till datum för restaurering s.a.s 
nötts av tidens tand, även om direkta skador i 
form av gnag inte kunde skönjas. Vid hemkomst 
hängdes den upp på därför avsedd spik i Pelle 
Molin-stugan. Till yttermera visso har den sam-
manlagda tyngden av tavla och ram gjort att 
skjuvkraften i spiken medfört att densamma gick 
av, varvid tavlan med ram och allt föllo till golvet. 
Skadades då ramen på ett par ställen, varför tavla 
och ram separerats och ramen återträtt resan till-
baka till länsmuseet och restaureringskunniga. 

Man kan därmed säga att vår förening gjort en 
s.k. tavla, även om originaltavlan äro betydligt 
roligare att prata om. På grund av de upprepade 
turerna till museet har ett s.k. ramavtal med dessa 
diskuterats, men vill inte föreningen i skrivande 
stund hänga upp sig på sådant.

Inom ramen för detta ärende kan sägas att Ådals-
Lidens Hembygdsförening räknar med att ori-
ginaltavlan, icke den sekundära händelseutlösta 
tavlan, återigen ska kunna förevisas för Näsåkers 
befolkning och tillresta s.k. turister under kom-
mande säsong, detta i ett skick som närmast kan 
kallas nytt. Man meddelar att detta är spiksäkert.

- Vid bläckhornet, Hr C Borg

Hembygdsföreningen gjorde en tavla
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Kortfakta om Pelle Molin
Per ”Pelle” Petrus Molin föd-
des 8 juli 1864 i Multrå för-
samling. Han var författare, 
konstnär och journalist. Han 
dog i Bodö, Norge 26 april 
1896 31 år gammal. Efter 
studier i bland annat Stock-
holm och Härnösand flyttade 
han till sin mors hemtrakter i 
Näsåker. Den vackra naturen 
och den nära kontakten med 
vardagen gav honom inspi-

ration till ett flertal litterära produkter samt betydande 
konstverk. De flesta av Pelle Molins berättelser skrevs, eller 
påbörjades, i Näsåker. Det verk han är mest känd för, no-
vellsamlingen Ådalens poesi, utkom 1897 efter hans död.
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Musik på byn

Som vanligt kommer det bjudas på en hel del musik 
och andra upptåg under den närmaste tiden i Näsåker. 
Närmast i tid ligger dansföreställningen Windows på 
Ingelas Café torsdag 13 december klockan 18:00.
Det är Norrdans traditionella skyltfönsterföreställning 
med underhållande och korta koreografier för en liten 
yta och för alla smaker skapade och dansade av Norr-
dans dansare. Det här är en avskalad och avslappnad 

möjlighet för både små och stora barn samt vuxna att 
bekanta sig med dansens olika uttrycksformer och stilar. 
Garanterat uppskattat! Arrangör är Club Sebastian.

Den 15 december klockan 18:30 är det då dags för en 
förtrollande adventskonsert i Ådals-Lidens kyrka med 
Crescendokören och sångerskorna Bölja & Härdelin. 
Mer om konserten som heter ”En stjärna på himlen 
fram” och de som bjuder på den kan du läsa på annan 
plats i tidningen.

Norska gruppen Valkyrien Allstars med Tuva Livs-
datter Syvertsen, Erik Sollid, Magnus Larsen Jr. Och 
Martin Viktor Langlie bjuder på musik som tycks vara 
en blandning av folkmusik, rock och country på hotell 
Nämforsen lördag 9 februari 2019. En recension från 
norska Morgonbladet lyder: Det låter både rufsete og 
raffinert, både deilig teatralsk og dypt personlig. Kan 
rekommenderas med andra ord! Arrangör är Urkult.

23 februari nästa år kommer trion Baskery att spela på 
hotell Nämforsen. Gruppen består av Greta, Sunniva 
och Stella Bondesson som tidigare tillsammans med sin 
pappa JanÅke bildade rockabillygruppen Slaptones. På 
webbsidan baskeryband.com kan man lyssna på lite av 
deras musik. Urkult är arrangör.

Studiebesök på Själanders

Torsdagen den 8 november firade Trucken på Själanders 
två år. Då passade vi på att hälsa på hos åkeriet och fick 
en egen rundvandring innan allmänheten kom.

Vi började ute och barnen fick provåka en skylift, sedan 
gick vi in i tvätthallen där barnen fick provsitta både en 
lastbil och en traktor. Vi gick sedan genom verkstaden 
där några av barnens pappor jobbar. Väl ute igen bjöd 
Lottie och Fanny oss alla på korv och saft.

Tack för en mycket spännande och minnesvärd dag!
Barn och personal på Trollemo förskola
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Skolbygget fortsätter
Som vi tidigare skrivit om har Ådalslidens Hem-
bygdsförening en ”ny” skola på gång, mitt emot 
Pelle Molin-stugan. Bygget finansieras med så kall-
lade bygdemedel och just nu väntar föreningen på 
svar om de får de 200 000 kronor som sökts senast. 
Projektet är uppdelat i flera mindre projekt, och så här 
långt är kök och toalett klara. Golvvärme ser till att 
hålla värmen i de delarna och hembygdsföreningen har 
nu köket som sin möteslokal vid styrelsemöten.

Inne i själva skollokalen är golvet på plats, nu ska inner-
väggar upp och tapeter ska klistras. Föreningen hoppas 
att hela projektet ska vara klart under 2019 och då väntar 
förhoppningsvis högtidlig invigning. Om allt går som det 

ska med tidstypiska kläder, dvs. från 1940-1950-talen.

Hembygdsföreningen passar också på att meddela att 
bagarstugan på hembygdsgården i det närmaste är klar 
nu efter renoveringen efter branden som sånär hade 
gjort oss utan bagarstuga. Till julmarknaden räknar för-
eningen att den ska kunna användas igen och köksred-
skap och kastruller har köpts in. 

På annan plats kan ni läsa om tavlan som fick vingar, 
så det är ju skönt att få visa att det oftast går bra för 
hembygdsföreningen. 

Christer Borg
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Nu äntligen! Den 12 oktober bjöd jag in till öppet hus 
i min nya smedja. Har flyttat hela min gamla smedja 
på Skogsnäs till ny fin ombyggd carport på Uppströms 
gård. 

Denna varma härliga höstdag kom många, för att äta 
soppa, dricka kaffe och såklart umgås i stora yurtan  på 
gården. Innan soppan visade jag Smedjan och berät-
tade om den och mitt tidigare smidesliv, som börjar 
bli ganska långt, 28 år. Fille, Daniel L, Daniel R, Max, 
Thomas och ett gäng från Smidesakademien i Kramfors 
har varit med mig i byggandet  och fraktandet och bax-
andet för att få allt på plats. 

Är så glad för denna viktiga fina oas och arbetsplats.

Kommer snart att starta kurser för dom som vill känna 
på att smida. Och välkomna att bara hälsa på i smedjan 
när det ryker i skorstenen, eller ring, 070 376 48 59.

Elna Melin
Foto: Amanda Wiberg och Marie Aleman

Öppet Hus i Elnas Smedja på Uppströms

Starke Arvid
Arvid Linde, 17 år som sedan 2 år 
tävlar i styrkelyft, gick segrande ur 
sin klass i DM som gick av stapeln i 
Kubbe den 10 november.
Vid denna tävling tog han person-
liga rekord i alla tre grenar, bänk-
press 120 kg, marklyft 175 kg och 
benböj 170 kg.
Arvid tävlar för Sollefteå kraftsport-
klubb, men tränar till vardags på 
Kraftkällar’n i Näsåker.
Stort grattis och grymt jobbat Arvid!

Helén Linde



De ungas jaktdag i Fängsjön 

Varje år anordnas en speciell dag 
då barn och unga får följa med 
och prova på att sitta med vid 
harjakt. Arrangemanget ordnas 
av Jägarförbundet i Ådals-liden/
Resele. Uppslutningen och stäm-
ningen var fin även i år, lördagen 
den 6 oktober.
– Jag tror att vi hållit på i 10 år, fun-
derar Urban Sjödén, som är en av 

Jägarförbundets representanter från 
Ådals-liden denna klara höstdag. 
Några andra nickar men tillägger 
att det fanns ett avbrott någonstans 
i mitten, då dagen inte blivit av. 
Annars är det här något som enga-
gerar bygdens jägare, främst då de 
som har barn eller barnbarn som är 
nyfikna på skogen och jaktens konst. 
10 barn och ungdomar, från två år 
och upp till 17, och ungefär lika 
många vuxna, var samlade för att 
få ett prov på hur det kan gå till på 
harpass. Alla samlades klockan 9.00 
vid vindskyddet bortanför Fängsjö 
by, och posterade sedan ut sig lite 
varstans i skogen och längst vägarna. 
Eldar gjordes upp och hundar släpp-
tes iväg. Barnen följde deras vägar 
genom hundpejlarnas displayer. Då 
och då hördes skall, och hoppet steg 
om att få vara med om att få se en 

framdriven hare komma springandes 
med hunden i hälarna. Men, som så 
många av de föregående åren, så var 
lyckan smal även denna dag. Enstaka 
av alla deltagare hade fått upp något 
spår, och inget sköts. Men vad gör 
det, tyckte jägarna, det är ju upple-
velsen av skogen och gemenskapen 
som är det viktigaste. 

Efter några timmar samlades alla åter 
och nu fanns det rykande hett kaffe, 
varmkorv, bullar och varm choklad 
att njuta av. Man utbytte dagens erfa-
renheter och alla var överens om att 
man haft det bra i skogen. Efter fikat 
fick de barn som ville, prova på att 
skjuta salongsgevär mot måltavlor 
en bit bort, under noggrann uppsikt 
av Jim Sjödin och Tommy Selin.

Anneli Björklund

Höstvandring till Bastuvallen och 
vidare utmed älven. Så fint det blivit 
vid bastun! Slyn växer upp fort, men 
någon har just varit där och röjt. Vi 
möter sen Anders ”Arga  Bonden” 
Näsström med motorsåg. Och 
längre fram möter vi korna, de idogt 
betande, som också håller landska-
pet öppet. Tack! 

Elisabet Humlesjö
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Handla lokalt i jul
På Näsåkers Facebooksida finns 
en uppmaning att handla lokalt. 
Skälen att göra det är många 
givetvis. Vi kan väl titta på några 
av kommentarerna till bilden på 
Facebook:
”Så rätt, blir så ledsen när jag ser 
att butik efter butik slår igen. Det 
blir till sist en död stad, vilket väl 
ingen vill”.

”Har alltid handlat så mycket det 
går här!

”Tänker att det tar tid och pengar 
om man ska byta varor på annan 
plats. Mycket enkelt här och jätte-
bra service”.

”Och så får man ju nästan 30% 
rabatt eftersom pengarna går till-
baks till sin egen kommun och sen 
tillbaka till dig i form av snöröjning 
skolor, och massor med annat gott 
som gör vår vardag bättre!”

Tittar vi lite på detta med ekonomin 
så innebär lokalt handlande att dina 

pengar stannar lokalt. Det innebär 
fler arbetstillfällen, mer pengar 
till vård, skola och omsorg, bättre 
vägar, en levande ort och en bra 
miljö att bo och leva i. De lokala 
butikerna gör din ort attraktiv med 
sina unika sortiment. Du hjälper 
därmed till att alla får bättre val-
möjligheter och större mångfald.

Men kanske viktigast är att de 
lokala butikerna utgör en viktig 
mötesplats och en viktig arbetsgi-
vare som stärker känslan av samhö-
righet med din ort och din region. 
Butikerna drivs av lokala entrepre-
nörer, vilket kan betyda att det är 
din granne eller släkt och vänner 
eller bekanta som utvecklar din 
ort, skapar närhet, personlighet och 
gemenskap.

Och vad skulle Näsåker vara utan 
sina butiker? Mycket mindre att-
raktivt att flytta till, vilket i sin tur 
leder till minskat underlag för skola 
och förskola. Mycket av landsbyg-

dens problem (dock inte alla) hand-
lar om att en by eller ort hamnar i 
en ond spiral av nedläggningar och 
minskande service. Men i fallet 
med att handla julklappar har var 
och en makt att göra något åt detta 
genom att i första hand handla 
lokalt. Varför inte ge bort en hår-
klippning hos frisör i julklapp som 
presentkort? Eller lite bilvårdspro-
dukter eller kanske hemmalagad 
god mat där du köpt råvarorna av 
lokala producenter och våra mat-
affärer? Kanske en konsertbiljett 
till något av musikevenemangen 
som vi skriver om i detta nummer 
av Byabladet. Vi uppmanar dig att 
gynna lokala butiker och entre-
prenörer, därför att du då också 
gynnar du dig själv i långa loppet. 

God Jul!
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REDAKTIONENS

favoriter
På Salongen för hår och själ plockar vi på oss 
flytande handtvål med behaglig doft i fyra olika 
varianter och REF schampo och conditioner.
Balsam som reder ut och gör håret mer lätthant-
erligt i julbrådskan.Från Essy’s hantverk: 

Ali Baba-byxa med 
plats för rörelse om du 
dansar, tränar, yoga 
eller mediterar. Fint 
med en matchande 
axelremsväska till.

På Macken hittar du rökta godsaker från 
Gradins Rökeri, som rökt lax och sidfläsk, 
även tunnbröd från Lilla Butiken, ett måste 
på julbordet!

Ingen jul utan Ritzéns körven, och glöm inte senapen till! Ta vilken 
smak som passar dig bäst – för layoutaren i Skåne finns det bara en.
Mandariner, clementiner eller satsumas, gott framför Kalle Anka...

Tänd ett ljus och låt det brinna... COOP Näsåker har det som behövs 
för att få till den rätta tindrande julkänslan.

Trött i julhandeln? Ta en välbehövlig go’fika 
på Ingelas Café. Klassiska sju kakor hjälper 
när blodsockret fallit. Mums!

Glöm inte att ta en sväng 
förbi second hand-butiker 
och loppisarna i och runt 
Näsåker. Kläder, böcker, 
porslin, husgeråd, tavlor mm.
Utbudet brukar vara stort 
och varierat...



20   •   Byabladet

Härliga ljusa Näsåker!
Tänk om alla i byn skulle göra samma sak, samma dag och på samma tid? 

Om vi alla skulle kosta på oss två marschaller 
var, vart vi än bor i Näsåkersområdet. 

Vi tänder dem vid vår vägkant julmarknadens 
och luciakröningens söndag den 9 dec kl 15.

Vi tror att det skulle skapa en unik magi och bli 
extremt effektfullt för en sådan liten och un-
derbar ort som vi bor i. 

Vi ser framför oss ett otroligt vackert Näsåker 
när vår tid är som mörkast. 

Tro, hopp och kärlek för framtiden! 

Byabladets redaktion

Soppa i bagarstugan
13 oktober bjöd Ådalslidens Hembygdsförening på 
Öppet hus i Bagarstugan på hembygdsgården.

Tillställningen är traditionsenlig men det som bröt av 
mot traditionen detta år var att köttsoppan med klimp 
hade bytts ut mot gulaschsoppa, tillagad av Putte Kihl. 
Ingen av de som kom och lät sig väl smaka hade något 

emot det, utan alla var nöjda med den goda maten. 
Marianne Eriksson stod för äppelkakan till efterrätt. Det 
blev en trevlig tillställning där Kjell Landberg och Putte 
dessutom bjöd på lite musikalisk underhållning för de 
runt trettio personer som kom. 

Christer Borg



Byabladet   •   21Arrangörer: Hembygdsföreningen, Brandmannaklubben, Lions, Lilla Butiken, Byalaget och 2till2. 

 

Julmarknad i Näsåker 
Söndag den 9 december 

14:00 – 17:00 

Hembygdsgården och Brandmannamuseet 

 

Knallar     Tunnbrödsbakning     Kolbullar   

Café     Lotteri     Tävlingar     Häst med vagn 

Tomten delar ut godispåsar kl 16:00 
 

Välkomna! 
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SOLATUM HUS&HEM 
  önskar
   God jul & 
    Gott nytt år!

Julen 1951 är blott ett minne. De 
var nog icke någon vanlig jul-
stämning när man låg och hörde 
hur regnet skvalpade på taket på 
julnatten, och vid färden till julot-
tan flöt vatten efter vägarna som 
en vårdag.
Men när man kom på kyrkvallen så 
började en julstämning att kännas. 
Vaktmästare Lidgren hade sin vana 
trogen, satt upp de fyra stora gry-
torna som med ett flammande sken 
upplyste kyrkområdet samt den 
stora elektriska julgran, som kyrk-
kassör Mähler låtit uppsätta utan-
för kyrkogården. Och ännu bättre 
julstämning fick man vid inträdet i 
kyrkan, där strålade både de elek-
triska och levande ljusen så vänligt 
emot en, så man nästan bländades 
av dess sken. Även detta år hade 
den minnesgoda fru Heidi Elfström 
från Gävle skänkt alla julljusen till 
kyrkan. Trots det dåliga väglaget var 
kyrkan i det närmaste fullsatt av en 
stilla lyssnande skara, och när Wal-
lins härliga julpsalm, Var hälsad 
sköna morgonstund, tonade över 

templet, då kände man att den rätta 
gamla julstämningen kommit över 
en. Sångkören under kantor Lund-
bergs ledning, den uppbyggliga pre-
dikan av kyrkoherde Sjöström hörde 
till den andliga spisen som man njöt 
av att höra. Offervilligheten till sjö-
mansvården var stor i det att håvarna 
levererade 196 kr.
När man sitter och frammanar bilder 
ur minnet, hur det var i juletid för 
sextio år sedan så kan man få se vilka 
stora förändringar som uppstått i ena 
och andra hänseendet, den tiden satt 
gubbarna i hundskinnspälsar i den 
oeldade kyrkan, och vi barn satt och 
såg hur andedräkten steg som pelare 
ur våra munnar, när vi andades emot 
ljusen i den kalla kyrkan, så där är 
skillnaden stor, förr en 20–25 grader 
kallt, nu i samma kyrka, så får det 
vara så kallt som helst ute, så har 
man dock en 20 grader och däröver 
inne i kyrkan. Men de gamla kunde 
konsten att kläda sig.
 Det var inga tövintrar på 1890-talet, 
åtminstone vid jul och nyårstiden var 

det alltid kallt, men som sagt, kvin-
norna klädde sig icke som nutidens 
damer, i tunna silkesstrumpor så man 
kan se ådrorna på deras ben genom 
strumpornas tunna tyg. Nej, det var 
grova hemstickade ullstrumpor som 
de drog på benen, och vid kyrkfärder 
kunde de även ta på sig ett dylikt par 
utanpå. Och det var i klädväg ej så 
litet de tog på sig, minst tre under-
kjolar av halvylle och så den svarta 
ylleklänningen över det hela. När de 
då fick på sig kappan och den tjocka 
ylleschalen omkring axlarna och 
lappskor på fötterna, då liknade de 
en i hö uppstoppad tunnsäck i grov-
lek, men frysa behövde de ej.

Ett tidningsurklipp från Nord-Sverige om 
Julen 1951 och hur det var förr av signa-

turen J.K. – Johannes Kallin
Artikel lånad från hembygd.adalsliden.se

Julbrev från Ådalsliden
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Årets bästa jordiska 
julkort?!

Ni har väl märkt att de flesta julkort kommer via cyber-
space nuförtiden? De dagar då man kunde julpynta billigt 
med hjälp av häftmassa och det som landade i brevlå-
dan är förbi - och ”jordiskt levererade” hälsningar hör till 
ovanligheterna.
Julpyssel med mat, bak och dekorationer brukar uppta rätt 
stor del av mångas tid. Kvällarna blir sena och familjens 
hund kanske rentav får en och annan midnattspromenad.

Har du lust att erbjuda lite ”hjärngympa” kan du låta jycken 
hjälpa till med julkort - eller fina etiketter till paketen.

Hur gör vi?
Steg 1: Lär hunden trampa på en ”tass-target”. (Target bety-
der ”mål”. Du kan använda exempelvis en musmatta eller 
burklock.) Börja med att presentera ”targeten” för hunden. 
Visa att du har den, lägg targeten på golvet - förstärk visat 
intresse genom att berömma och belöna. Eftersom du vill 
få upp intresset för ”targeten” är det finurligt att placera 
belöningen på denna.

Steg 2: När hunden räknat ut vad du önskar är det dags 
att ge ett namn på beteendet. Själv tycker jag ”Trampa!” 
är enkelt och logiskt. Se till att hunden kan ”Trampa!” på 
targeten, även i olika rum.

Steg 3: Tillverka en ”stämpeldyna” med hjälp av tex. ett upp-
och-ned-vänt lock till glassburk där du fäst en skumgum-
miduk/tvättlapp.

Kolla så hunden är med på noterna och förstår att ”Trampa!” 
gäller även här.

Steg 4: Applicera giftfri vattenfärg på din stämpeldyna. 
Uppmana hunden att trampa. Placera ett stort papper bred-
vid stämpeldynan och visa vägen så att hunden kliver ner 
där. Beröm och ha roligt tillsammans – kom ihåg att det är 
en lek!

Klipp ut de bästa tassavtrycken. Om det finns kreativa barn 
eller vuxna i närheten kan korten ”pimpas” med målning, 
tex, glitter – ja, vad som helst. Det finns garanterat bara ett 
exemplar av varje konstverk. 

Vi på HUNDraelvan tillönskar er alla en fridfull julhelg & allt 
det bästa inför 2019.

Åsa Bergh
Duga, Jamma och Lira

Näsåkers Badhus, Bibliotek och MedborgarkontorNäsåkers Badhus, Bibliotek och Medborgarkontor

Jultider Badhuset
Bibblan
/Medborgarkontoret

Söndag 9/12 Stängt 13-18

24-26/12 är huset stängt

Torsdag 27/12 Morgonsim 
flyttat till 9-11:30

9-16

Fredag 28/12 16-21 9-16

Lördag 29/12 14-17 Stängt

30/12-1/1 är huset stängt
2/1 och framåt gäller ordinarie öppettider

Badhuset: 0622-68 30 20, 073-275 18 43
Medborgarkontoret/biblioteket: 0622-68 30 00 • Storgatan 4, Näsåker

Tack för det gångna året – God Jul och Gott nytt år önskar vi Er alla.
Pekka, Anna, Jennie och Helen
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Luciafirande i Näsåker
–    S ö n d a g  9  d e ce m b e r    –

Tack till Ådals-Lidens församling, Lissgården och Moléns Taxi för medverkan i arrangemanget. 
Intäkterna från Luciaröstning och kröning tillfaller ungdomsgården Näsåker.

Varmt välkommen att fira det traditionella 
Luciafirandet. Luciatåget börjar med ett 
besök på Lissgården 16:30. 

Kröning av Näsåkers Lucia i kyrka 
klockan 18. 

Välkommen att köpa Lions 
kolbullar på Julmarknaden 
vid Hembygdsgården

Adventskonsert med Bölja & Härdelin och Crescendokören

Crescendokören, som leds av Putte Kihl, bjuder på 
adventskonsert den 15 december tillsammans med 
Bölja & Härdelin. 
Kören startade 2008 och firar alltså 10-årsjubileum i 
år. Den består av cirka trettiotalet glada sångare, blan-
dat kvinnor och män. Repertoaren består av allt mellan 

1500-talsmusik till modernt. Kören uppträder mestadels 
i kyrkan men har framträtt på hotell Nämforsen i Näs-
åker och har också en del samarbete med andra körer 
från Junsele, Resele och Ed.

– Jag leder världens roligaste kör, och du vet att cres-
cendo dels kan betyda en ökning av volym, men också 
att ”det tar sig mot slutet”, säger Putte med ett skratt.

Ibland är de förstärkta med kompband med trummor, bas, 
keyboard och klarinett. På adventskonserten kommer 
de framföra musik tillsammans med folksångerskorna 
Johanna Bölja och Emma Härdelin. De två har arbetat 
tillsammans i många år och senast gjorde de ett program 
kallat ”Uti friska gräset” som de framförde både i kyrkor 
och bygdegårdar.

Nu har de bestämt sig för att bjuda på traditionella 
advents- och julvisor, och hos oss gör man det under 
programnamnet ”En stjärna på himlen fram” och alltså 
tillsammans med Crescendokören. 

Klockan 18.30 den 15 december i Ådals-Lidens kyrka 
i Näsåker kan ni njuta denna vackra och stämningsfulla 
konsert, missa inte det!

Christer Borg
Foto lånad från nätet
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Urhuset Näsåker

Ljusrummet är öppet 
 Dags för ljusterapi igen, 

bra för sinnet!
Kom och prova på 1/12, kl 10-13
Massage • Healing • Ortobionomi

Här kan du använda din 
friskvårdspeng - ring och boka tid

070-212 42 25 
Försäljning av linnement, 
presentkort tavlor mm.

God Jul och Gott Nytt År
önskar Nina Pudja

Ritzéns Livs AB
 Öppet: Mån-Fred: 9-18 • Lörd: 9-15 • Sön: 12-15
     Storgatan 19, Näsåker. Telefon 0622–101 08

• Egentillverkad korv
• Försäljning av frimärken     
• Post och Paket 
• Schenker privatpaket
• DHL
• Apoteksombud

 Hemkörning av varor:

 Onsdagar: Åsmon – Holafors
 Fredagar: Resele – Näsåker

Här kan du köpa

grushinkar
70:-/st

ICA Nära Ritzéns Livs
 och Stureplan

önskar 
Hustomten

Marit 073-815 00 89

GOD JUL
&

GOTT NYTT ÅR!

Lia Bil- & Däckservice AB

Hamptjärnsvägen 18, Näsåker • 070 640 54 02

Vi säljer och monterar de flesta 
däck- fabrikat på marknaden till 
mycket konkurrenskraftiga priser. 

Behöver du biltillbehör? 
Vi säljer olika produkter för att 
din bil ska må bra. 

Välkommen!

God Jul &
Gott Nytt År!

Nu har vi ny oljeleverantör 
TOTAL Nordic – högkvalitativa oljor till rätt pris!

J U L K L A P P S T I P S

    Ge bort en prenumeration
på Byabladet
Sätt in 200 kronor för fyra 

nummer (ett år) på 

BG 5015-6207
Glöm inte att skriva namn 

och adress på den som 
Byabladet ska skickas till
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Minns i november den ljuva september
I den enorma trädstammen har en rönn växt fram. Paradisäpplen i massor, 
fontänen porlar så fint, vackra blommor och en del höstfärger börjar komma. 
Ja, vilken underbart skön brittsommarsöndag. Tack för naturen så nära oss.

Astrid Edler Eriksson, Näsåker 2 september 2018

Notiser från förr...
Söderhamns Tidning 1893.06.28

Mot svärjande
Vid ett sågverk invid Ångermanälfven 
träffade ett arbetslag den ovanliga, 
med berömdvärda öfverenskommel-
sen att under en veckas tid böta 25 
öre för hvarje svordom. De härigenom 
insamlade medlen skulle användas till 
något gemensamt nöje under midsom-
marhelgen. Det voro lämpligt, om 
samma öfverenskommelse utsträcktes 
för hela året, då den ju kunde blifva 
ett medel att göra slut på det vidriga 
sväjadet.

Söderhamns Tidning 1894.01.29

En hare som tuggar snus
Handelsförståndare Nicolaus Nilsson 
i Selsjön har i sin handelslokal en hare 
som är så tam att han tar mat ur hän-
derna på folk. Hvetebröd och socker 
är han mycket förtjust i men håller och 
till godo med snus och tobak. 

Norrköpings Tidningar 1892.09.16

Snö och oväder i Norrland
Ett rasande oväder drog den 26 augusti 
öfver Ådals-Liden, enligt hvad deri-
från skrifves till Hernösandsposten. 

Man kan ej erindra sig motstycke i 
mannaminne. Bländande blixtar, döf-
vande åskknallar, tjutande storm och 
ishårda hagel.
Tio minuter efter ovädrets slut hitta-
des hagel eller rättare sagdt isstycken, 
som mätte 1 ½ tum i längd. På flera 
ställen inslogos fönsterrutor af haglen.
Kornåkrarne ledo betydligt på de stäl-
len der hagelskuren drog fram.
Strax före ovädrets början var det 24 
grader varmt i skuggan; varmare än 
det varit någonsin förut i sommar der 
på orten.
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 TryckerieT i SollefTeå     Tfn 0620-156 30     
Bruksvägen 18, 881 41 Sollefteå      www.alinea.se

Vi tackar Byalaget för fortsatt förtroende!

Behöver du 
också trycksaker? 

Vi trycker allt från kuvert 
och lösblad till magasin. 

Ring oss!

Telefon/fax: 101 78
Verkstad, Åsmon: 301 13

Mobil: 0731 82 19 45, 070 685 57 59
Näsåker

Allt inom VVS
och värmepumpar

 Telefon 070 692 23 98

À la carte • Pizza • Grill
Kebab • Sallader
Öl- och vinrättigheter

Månd-tors: 11-20 • Fred: 11-21 • Lörd: 12-21 • Sönd: 12-20

Paul Lundins Minnesfond
Julklappstips! Boken Stormän, fattigfolk

och särlingar av Paul Lundin

Säljs på Ritzéns 100:-/st
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thermia.se/inverter

Du vet redan att du kan spara mycket pengar på att installera  
en bergvärmepump. Utmaningen är att göra affären så bra 
som möjligt, genom att välja rätt märke och rätt modell. Vi 
är säkra på att nya Thermia Diplomat Inverter kommer till- 
godose dina behov. Kontakta oss så berättar vi allt du behöver  
veta om framtidens energisystem.

PIONJÄREN INOM  
VÄRMEPUMPAR

* Med styrning: Då värmepumpen är  
installerad i ett värmesystem som styrs  
via värmepumpens reglerdator.   
Utan styrning: Då värmepumpen ej är kopplad  
till ett värmesystem, samt utan att räkna med  
funktionen hos den inbyggda reglerdatorn. 

A+++

Med styrning*

A++

Utan styrning*
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J-Ps smarriga Banoffee Pie 
150 g Digestivekex

1 tsk mald kardemumma

2 msk kakaopulver

75 g smält smör

1 burk Törsleff’s karamelliserad mjölk

2 dl vispgrädde

50 g riven blockchoklad 

Mixa kex, kardemumma, kakao och det varma 
smälta smöret i en mixer.
Tryck ut degen i en form med löstagbar kant, 
ca 20 cm i diameter.
Grädda kakbotten  i 8-10 min, 175 graders 
ugnsvärme och låt den sedan kallna i kylen.
Rör karamelliserade mjölken slät och bred den 
försiktigt ut på kakbotten.
Skiva bananerna och fördela dem jämnt över 
mjölken.
Vispa grädden och bred den över bananerna.
Toppa den med riven blockchoklad.

– nu kan ni mumsa och njuta av en riktigt god 
kaka!
Önskar er alla en riktigt fridfull julhelg och 
ett Gott Nytt År!

Foto: Phan
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Medicinsk Qi-gong, 
Hatha Yoga, Yinyoga 
allt detta för vuxna, seniorer 

och barn.
OBS! Även privatlektioner!

Nyhet! Hormonyoga 
– sinnligt, kvinnligt & mjukt

Klassisk massage &
Bindvävsmassage

Välkommen till
Jeanette Flodin

Diplomerad i samtliga
070 227 85 62

Telefon: 0620 - 175 75
Centrumplan 7 • Sollefteå
Ramsele: 073 821 75 75

www.nipoptik.se

Hos oss får
du kompetens,

valfrihet
och omtanke

Välkommen!

Entreprenadmaskiner
Mark- och vägarbeten
Snöröjning mm

För predikoturer, se
annonser i TÅ torsdagar eller 

www.svenskakyrkan.se
/adalslidenspastorat

Pastorsexp tfn 0622-100 21

Välkommen till
advents- och 

julgudstjänsterna 
i våra församlingar

www.salongenshemsida.se • Storgatan 12, Näsåker • 0622-102 02

Välkomna in! Shoppa 
dina julgåvor hos mig

Salongens 10-års jubileumsfest får 
vänta tills vi är på plats i vår nya och 
upprustade lokal på Lärkvägen 2B.
Jag ser det som en chans att utveckla 
mitt företagande och hoppas att ni vill 
följa med mig på det nya äventyret 
som börjar.

Nyöppning och Öppet hus under våren 2019!

Tusen tack för de tio åren som gått på Storgatan, ni har verkligen 
gett mig chansen att få jobba med det som jag älskar.  

God Jul och Gott Nytt År! Marie

Ingelas Café
Storgatan 23, Näsåker • 0622-105 10

Köp småkakor hos oss! 4:-styck
Gäller 3–21/12

Jullandgång 

110:-styck
Görs på beställning. Gäller 5–21/12 

Semesterstängt 

22/12–6/1
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Namn:________________________________________________   Adress:________________________________________________________________________

Byakrysset 4 • 2018

Skicka lösningen senast den 10/3 till Birgit Lidström, Porfyrvägen 32A, 269 41 Östra Karup. Första rätt dragna 
lösningen vinner en Trisslott. Märk kuvertet ”Byakrysset”. Glöm inte namn och adress. Lycka till!

EN GRAN AV DEN TYP SOM
FINNS I SVERIGE KAN UPPNÅ
EN HÖJD PÅ CIRKA 60 METER

OCH BLI ÖVER 400 ÅR. DEN
TILLHÖR DIVISIONEN BARR-
TRÄD OCH DENNA FAMILJ...

GRANEN ÄR NAKENFRÖIG.
ÄMNENA SITTER PÅ KOTTTAR.
DEN HAR VARE SIG MÄRKE EL-

LER STIFT. POLLINERINGEN SKER
MED HJÄLP AV VINDEN. FRÖ-

ÄMNENA SITTER PÅ KOTTENS...  
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HÖNS-
FÅGEL
UTAN
KAM

GÖR EN DEL
STUNDOM ORÅD

SÄNDER
ÖVER
HELA

ITALIEN
FAMILJEN I SOUND

OF MUSIC, VON...
ÄTS
OCH

DRICKS
DET PÅ

SÄLLAN
SEDD

KORT
FÖR TYP

AV REGE-
MENTE

HAR EN
SYNÅL
ALLTID

FRODE
ELLER
WAER-
LAND

HAR ETT
DELTA

SAGO-
PETER

ATT
BLANDA

I MJÖL
I EN SÅS

JUNI-
PERUS

COMMU-
NIS

TILLVER-
KAR TV

OMGER
EN HÖG
LEDARE

FRAKTAR

FÖDDE
SARA
SENT

KAPAD

SOM
VIDARE-

FÖRT

LANKA

SURR-
AR SOM
MYGGA

DEKOKT
PLATS

FÖR
VILA

KOLIK

KURORT
I BEL-
GIEN

EMEDAN
KALLAS EN SOM

TAR MINST BETALT
STYR EN
TRUMP

ROPAR
GÄLLT

INGEN
ORD-
NING
ASIAT

LÄSER
MÅNGA
I GÄVLE

KÖR
NITNING

KÖTT-
STUV-
NING

SUDDAT
ETT

SKYDD 
I HAMN

STOJ
ÄR FÖR

VÅRA
BÄSTA

RYKT
ÄR VÄL
EN MED

ÖLMAGE PÅ
 T

Ä
BY RÅTTA
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GRÄSANDEN ÄR EN STOR OCH
KRAFTIG AND SOM BLIR 55 - 60 CM.

DEN HAR ETT VINGSPANN PÅ UPP TILL
95 CM. DEN ADULTA HANEN HAR I
HÄCKNINGSDRÄKT SKIMRANDE ...

GRÄSANDEN ÄR ALLÄTARE OCH
FÖDAN VARIERAR MYCKET. EN STOR
DEL AV FÖDAN BESTÅR AV VÄXTMA-

TERIAL, MEN MERPARTEN BESTÅR AV
KRÄFTDJUR, MASKAR OCH ANDRA ...

”SNOD-
DAS”

NORD-
GREN M

PLAGG
SOM ÄR

I ETT
STYCKE

HADE
MAKT
FÖRR I
TIDEN

DEN ÄR
MED I

”UTI VÅR
HAGE”

ÄR
MYCKET

GOTT
ETT BRA

ÄR
MYCKET

GOTT
ETT BRA

SAKNAR
INTE

SÄLL-
SKAP R

PETRÉ,
SKÅDE-

SPEL-
ERSKA

G Ö S T A B E T Y G
SOLDAT

I MO-
BERG-

ROMAN R A S K ETT
OSTEN-
GEBIT R E G I

S K R A L
DÄRFÖR
FÖR EN
ROM-
ARE E R G O

G O R E M A R
HAR

ALEX-
ANDER
LUKAS

A R N
LITEN
RUND
FILÉ-

SKIVA J L I P A R
A Ö R N A

SLOTT
MED
LEK-

SAKER T I D Ö
ETT LY-
SANDE
ÄMNE N E O N E S T
LÖSER

LÄTT
FETT T R I

LIGGER
KANSKE

I UPP-
SALA S L K P Ä R L A

MYCKET
BARNS-

LIGT H S A M T I D S R O M A N
LITTE-
RÄR

DYSTER-
KVIST Ö

ÄR MYCK-
ET SVÅR
SITUA-

TION

J U V E N I L T A U T E N T I S K
DET ÄR

ETT
VIKTIGT
”GRÄS” V E T E T

HAR
DET

SOM
VERKAR E F F E K T R O A R

K U R T T O N A T A R M A R I
D I E G O

GLIDIT
ELLER

SLÄPAT
I SÖDER A S A T O R T D S

& F
BOLEYN
GROUND A R E N A

RATAR
METARE R E N S

OKLART
SVAR N J AKORT-

NUMMER
FÖR-

HÄNGE
ÄR PO-
SITIVT

H I N D I
STAT TI-
DIGARE D D R

LAX-
VATTEN
I SKOTT-

LAND N J O U REN HA-
LOGEN

B A E R S J U
PER-

FEKTA I D E A L A
KORT
FÖR

ROUND
TABLE R TNYHETS-

BYRÅ
SAM-
LAR

PEDA-
GOGER L R STÄLL-

DE IN
SEGEL S K O T A D E KAN EN

FLICKA
KALLAS M Ö

ROLLING
STONES

OCH
NIRVANA B A

SNÖVIT
MEN EJ

KOL-
SVART S A G A

IBLAND
I AD-
LIGA

NAMN D E P Å E G E N H A N D

Namn:________________________________________________   Adress:________________________________________________________________________

Byakrysset 3 • 2018

Skicka lösningen senast den 26/8 till Birgit Lidström, Porfyrvägen 32A, 269 41 Östra Karup. Första rätt dragna 
lösningen vinner en Trisslott. Märk kuvertet ”Byakrysset”. Glöm inte namn och adress. Lycka till!

ANTALET
DÖDS-

SYNDER
YTTRADE

UNDER-
GÅNG

LUKTAR
GOTT

FÖR-
NÖJER

FRU
I USA

LÄTT
FÄRGAT
EN RAU-

SING

TALLIUM

SJUK-
DOMS-
FARA

RIDDARE
TITTA

IGENOM
SNABBT

GRÅTER

GRUND
HAVS-

VIK

SOM
ARVODE

SLUT-
ORD

TYP AV EXTRA
TJÄNSTGÖRING

BLIR EN
STAD I

KALIFOR-
NIEN
MED

ETT SAN

COBAIN

STORT
SPRÅK I
INDIEN

SNAPS
DEN

GÅR I
PARIS

SÅN ÄR
VÄND
UTÅT

ÄKTA

FREDS-
PRIS-

TAGARE

EJ BRA

SOM ERNST IDLA
EN PE-
TER I

SAGAN

KLÄTT-
RAT UPP
PÅ BÅT

500
FÖRR
I ROM

BRUKAR
EN DEL
BÄREN

KALLAS
GATA I
ARLES

 EN STAD VID FINSKA VIKEN 

INTYGA

UTSPE-
LAR SIG
I NUTID

LEMMAR
IBLAND
I GATU-

ADRESS

BOXA-
REN MAX

SIST I
BREVET

BOND-
DOKTOR

Lösning på Byakrysset 3 • 2018

Vinnare är Asta Hoflin, Hammarstrand som vinner en 
Trisslott. Grattis!

16 insända lösningar. 

Prenumeration
Alla hushåll i Näsåker får
Byabladet. Övriga i Sverige
kan prenumerera. För endast 
200 kr/år får du fyra full-
matade nummer direkt hem 
i din brevlåda oavsett var du 
bor i Sverige.

Byabladet kommer ut med ett vår-, sommar- 
höst- och vinternummer.

Sätt in pengarna på BG 5015-6207 så skickar 
vi tidningen!
Glöm inte att skriva namn och adress på den 
som Byabladet ska skickas till.
            

Har du nåt att berätta
                      – skriv till Byabladet!
                                        adress hittar du på sidan 2.

BYALAGET

N
Ä

SÅ K E R S  S A M V E R K AN

Byabladet

Nr 3 2018 • Årgång 19

Manusinlämning för julnumret senast 11 november

Astrid och Jan Olsson firar 50 år som gifta den 30 november. 
Gratulationer från 

Jan-Petter och Phan med familj 
Magdalena och Andreas 

Håkan och Erika med familj

Guldbröllop

Glada Byarutan

Har du någon rolig historia som du vill bidra med? 
Maila mig, birgit.lidstrom@yahoo.se

– I min ungdom var min man och jag lite pryda av oss. Vi 
brukade släcka ljuset när vi skulle klä av oss, sa gumman.
– Hur gör ni nu då, på ålderns höst?
– Nu räcker det att vi tar av oss glasögonen…

Stadsbon försökte inleda samtal med lantbrukaren, men 
det går lite knackigt. Så får han en idé och pekar på 
rader med gröna blad.
– Det var värst vad potatisen växer bra i år.
– Hm, ja, det där är förstås sallad.
– Ja, jag menar, det var värst vad potatissalladen växer 
bra!

– Sist ni var här gjorde ni mig 
så glad för då var ni nykter, 
sa damen till den besökande 
herren. Men idag gör ni mig 
ledsen.
– Ja frun, idag är det min tur 
att vara glad.

Två pojkar skröt om sina fäder. Den ene sa_
– Min pappa åker från Stockholm till Södertälje på en 
kvart i vår nar sportbil!
– Ha, skrattade den andre. Min pappa slutar jobbet 
klockan fyra, men han är hemma redan klockan tre!

Inskickade av Edvard Lagnestrand
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ODR Samhällsinformation

        
Hos oss hittar du marknadens enda Svanen-
märkta värmepumpar. EU-certifierad utbildning 
inom värmepumpsinstallationer.

Sture: 070 649 39 81 • Illern: 070 284 91 11

–  Livsmedel, mer KRAV och veg
–  Biltillbehör, kem och olja
 även 20–25 liters dunkar
–  Kioskvaror, glass, korv och fika
–  Tvätthall
–  Presenter och presentkort
–  Gasol från Primagaz
– Batteribyten klockor

Öppet alla dagar till minst 21.00, ofta längre. Viss flex. Ring gärna och kolla.
Tel. 0622-101 70 • www.sturesror.com

Alla lördagar extrapris på lördagsgodis – 6.90 hg  (ord pris 8.90 hg) 

Kaffe, te, choklad, caffe latte, espresso, cappuccino, wiener melange: 10:- /koppen

Delicatoboll (originalet) mazariner, wienerbröd, bullar: 10:- /st

Vi säljer fiskekort! 
Stort utbud av 
fisketillbehör
 

Vi har hyllorna fulla med bra att ha grejor 
för hus, hem och bil!

Nytt! Vi har fått hem rökta godsaker från Gradins Rökeri, 
som rökt sidfläsk och lax, även tunnbröd från Lilla Butiken


