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”Välkommen med tips, inlägg
och artiklar”!

Se omslagsbild: (Foto: Anne-Christine Engman)
”SKOGSEKEN”
Växer i Lötbacken, Skog.
Ålder:
ca. 275-300 år
Höjd:		 19 meter
Kronans diameter:		 19,5 meter
Stammens diameter i brösthöjd:		 1.55 meter
Stammens omkrets i brösthöjd:
ca. 5 meter
Anses planterad av länsmannen Jonas Grönlund
i Skog i ”början av 1700-talet”.
Fridlyst den 17/6 1931 enligt §6 i naturvårdslagen,
för sin storlek, jämna krona och vackra friska grönska.
NATURMINNE.
Naturminnesbesiktning 2005, Maria von Hofsten,
Länsstyrelsen X-län
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Inledning

Från redaktionen!
Stråtjärabygdens utveckling är i flera avseenden mycket positiv! Invånarnas aktivitet
och sammanhållning är god. Många är delaktiga och aktiva i utvecklingen av en
lokal utvecklingsplan. Det blir allt fler som ansluter, fem grupper har bildats. Länsbygderådet, X-ing leder det gryende byarådet på ett föredömligt sätt.
Tempoaffärens nybildning är en stor lättnad för hela socknen, även om butiken har
en del svagheter fortfarande. Akkeboagruppen som stöder utvecklingen av affären
har ett inslag om saken i det här numret av tidningen. Det är viktigt att vi alla påpekar
för Akke vad som fungerar bra och vad som är mindre bra, samt vad vi tror måste till
för att köptroheten ska bibehållas.
Sockenstugan är i stort sett klar! Den blir så vacker att kyrkklockan dånar. Läs inslag! Stort tack till projektgruppen och i synnerhet till Inga Maria Wahlström, förutan vilken detta inte varit möjligt. Läs reportage!
Samarbetet med bland andra Bastuföreningen runt Skogsand, badplatsen och kiosken
utvecklas. Utbildningsgruppen från X-ingarbetet kommer att vara delaktiga i att organisera sommarens öppethållande av kiosken. Det finns ytterligare planer på hur vi går
vidare för att utveckla den vackra badplatsen och campingen. Till det återkommer vi.
IK Hälsingbockens ansträngningar med Allaktivitetsprojektet vid skolan går framåt.
Samarbetet med skolan och kommunen fortsätter och det finansiella stödet är redan
mycket betydande. Men det återstår en del kontakter fortfarande. Förhoppningen är
att bygget börjar nästa vår.
De illa medfarna anslagstavlorna i bygden håller på att restaureras. Vid Akkeboa är
det klart men det är fler som behöver förnyas. Väl synliga skyltar för affären och för
Torparbacken kommer att färdigställas så småningom, på platser som inte Trafikverket kan hindra.
Sist men inte minst så har bygden fått en nyinflyttad och annorlunda företagare. Det
är Pehr Trollsveden, vårt riksbekanta medium, som kommer att dra mycket folk till
seanser och kursverksamhet. Han öppnar redan den första augusti en affär på gården.
Läs mer i reportaget.
Slutligen vill redaktionen varna för de som reser omkring och stjäl allt som är värt
något, som är löst och obevakat. Två misstänkta bilar har anmälts till polisen, En vit
Mercedesbuss och en mindre vit bil.
GLAD MIDSOMMAR!
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FLYGHAVERIET
Mina första fyra skolår avverkade jag i Stråtjära småskola (granne med nuvarande Däckservice). Hösten 1954 var det dags för dåtidens ”högstadium” dvs
klass 5-7 i Kyrkskolan (där Eklunda nu ligger).
En dag när vi hade rast fick vi syn på ett flygplan och vi såg piloten lämna planet och dala ner i fallskärm åt Kallbäckshållet. Givetvis kastade vi oss på cyklarna när skoldagen var slut och trampade iväg bortåt Bodarne där det var full
aktivitet vid nedslagsplatsen med personal från F 15 och massor av vrak-delar.
Jag kommer ihåg att jag fick åka startjeep med min mors kusin flyg-tekniker
Sven-Egert Lund med cykeln på flaket tillbaka till civilisationen.
Stort för en 10-åring!
Inte visste jag då att jag själv skulle hamna i samma yrke och faktiskt även
själv jobba med några J 28 Vampire, som var den flygplantyp som havererade.
För en tid sedan hittade jag en Facebookgrupp just om J 28 Vampire. På vinst
och förlust skrev jag några rader om mitt minne och snabbt kom det svar från
kalenderbitare och flygentusiaster ur vilket jag gör en sammanfattning:
”Totalhaveri 1954-10-07 2,5 km väster Skogs kyrka öster om Söderhamn.
Märkning 15-gul Ivar.

Gångtid total 397 tim. Antal flygningar 575 st.
Motor typ RM1A nr 4389. Gångtid 44 timmar efter SM, totalt 236 timmar.
Ff: fältflygare 2.graden Gustav Sigvard Ljungberg.
Kort sammanfattning över händelseförloppet, övningens natur, haveriplats,
personalskador etc.
”Under återflygning från attack har flyplanet på lägsta höjd fått motorstopp.
Efter stigning till ca 1000 m har fältflygare lämnat flygplanet med fallskärm.
Fältflygare och flygplan har tagit mark 2,5 km väster Skogs kyrka.Fältflygare
oskadad, flygplanet totalhavererat. Planet värderades vid tillfället till 257250:-”
Med detta hälsar jag alla välkomna till F 15 Flygmuseum där det bland mycket
annat finns just en J 28 Vampire att beskåda!

Text: Hans Sundgren
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Vårmarknad i bygdegården

Så fort dörrarna slogs upp på Bygdegården vällde det in folk och lokalen fylldes med
förväntansfulla köpare från bygden. Majvädret var osedvanligt vackert och stämningen i topp. Allt var således optimalt och det mesta av de lokalodlade produkterna
såldes redan under den första timmen.

Redan i vestibulen möts vi av Anki Windisch (namnet har anor från Österrike) som säljer
sin dotters hemodlade örter, tomater, gurka och majs. Allt har en strykande åtgång.
Hennes dotter Anntonia sitter i rummet intill i sin salong och har god uppsikt över
moderns förehavanden. Själv har hon haft fullt upp med kunder som blivit fina i
håret.

Marilyn Monroe hänger på väggen i salongen som en förebild för ett välondulerat bombnedslag.
Lite ledighet väntar Anntonia som stänger för semester.
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Gun Arvidsson från Holmsveden säljer bland
annat hembakat paltbröd och äppelmust. Hon
är nöjd med försäljningen. (Vi köper med oss
paltbröd, som ju undertecknad gärna äter med
fläsk och vitsås.) De vackra trasmattorna i bakgrunden är exempel på mattor som Gun vävt
sedan 1960-talet.

De här tre tjejerna utgör den nybildade
föreningen MOD. Namnet är en förkortning av; Mat, Odling och Djurhållning. Deras ansträngningar handlar om
hållbart och etiskt försvarbart utnyttjande av naturens resurser och bygger
bland annat på ekologisk, lokal odling.
Det är Veronika Skytt, Sara Karlsson
och Ros-Mari Eriksson. De har redan
sålt det mesta av sina produkter.

Det var fullt av besökare och aktiviteter under
vårmarkanden.

Kort sagt; Vårmarknaden i år var en succe!
Välkommen åter nästa år!
Yvonne Englund från Utegårdens
lanthandel har sålt bra av sin hemgjorda
Text: B-Å Wadell
lingonsylt och sina ägg från gården. KaFoto: Monica Auder Wadell
vita Norder från Tönnfors Fiskodling
ger smakprov på den rökta regnbågsforellen. Utomordentligt god! Den
går i fortsättningen att också köpa på
Utegårdens Lanthandel.
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”Eva i Hagen”

Runt gamla prästgården på Kyrkvägen i
Skogs socken ligger några hus med gemensam fastighetsbeteckning, men olika
nummer förstås. Prästbordet är beteckningen. I ett av dem bor Olov Engman
med familj – som vi porträtterat tidigare – och i ett annat bor numera Eva
Strömberg. Begreppet Prästbordet,
eller prästbol som den också kallades
har mycket gammalt ursprung och avser
den mark som tilldelades prästgården
för kyrkoherdens försörjning. Begreppen
är många hundra år gamla och har inte
längre någon praktisk betydelse, men lever kvar ändå.

Lite om bostället Prästhästhagens historia
Kolaren tillika dikesarbetaren Jan Erik Johansson kom till Löten i Skogs socken
1875 från Högbo, med sin hustru Karin Andersdotter. Paret hade ett barn med sig
vid ankomsten, ett barn född i Järbo. Under tiden i Löten födde Karin ytterligare sex
barn. År 1891 flyttade familjen till Strand och ett år senare till bostället Prästhästhagen. Hos det som kom att kallas Jan Eriks i Prästhästhagen föddes tre barn till,
varav Per och hans syster Karin var bland de yngsta. Av den fattiga familjens många
barn var det flera som avled unga och en del lämnades bort av olika anledningar.
Karin Andersdotter avled 1936 efter att ha varit änka i 11 år. Hon efterlämnade ett
antal barn varav sonen Per och dottern Karin blev bofasta. Karin den yngre var den
sista i familjen på bostället. Hon avled 77 år gammal år 1970. Brodern Per hade då
varit död i 15 år.
Per i Hagen
Per Johansson kom allmänt att kallas för Per i Hagen. Några säger att han var en
klurig gubbe som inte lät sig imponeras så lätt, en illmarig typ som hade lätt för
dräpande repliker. Vid ett tillfälle på postkontoret var det någon som uttryckte sin
beundran för fröken Sverige och hennes skönhet, varvid han replikerade, ”hon skiter väl och går på to, hon med”. Andra säger att han var en ”kuckelgubbe” vad som
nu menas med det. Per i Hagens syster gick, konsekvent nog, under beteckningen
Karin i Hagen.
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Skaffade sig hästar
Eva Strömberg flyttade in på bostället Prästhästhagen 1993 och ådrog sig därmed
tilltalsnamnet Eva i Hagen. Som van hästtjej skaffade hon hästar - som sig bör när
man bor på Prästhästbostället - först Tula och senare Timotej, en Iris Cob eller Tinker, som blev känd för sitt lugna temperament.
Med Timotej körde Eva folk i många olika sammanhang, bland annat brudpar
och funktionshandikappade ungdomar. Prästen i socknen åkte med till mässan vid
Kyrkudden under den första medeltidsdagen i Skog/Stråtjära. Den högt älskade
Timotej insjuknade hastigt och gick bort förra året. Men nu bor det åter två hästar
på gården. Ibland ser man Eva med ”gubbe” komma körande med häst och trilla
genom byn och där bak sitter deras tre hundar.

Den stora svarta hästen heter Mopes och är också en Tinker. Tinker var de hästar som irländska
romerna använde när de reste omkring. I andra länder kallades de också för Gypsy horse. Den
andra är en nordsvensk och heter Knappen.

Eva är född och uppvuxen i Norrala.
Hon arbetade tidigare på den gamle
Hugo Sellins trädgård, intill det som
numera är Liedl i Söderhamn. Vilket
återspeglas i hennes intresse för odling. Senare och innan hon gick i pension för något år sedan arbetade hon i
hemtjänsten.
Lilla My och tomatplantor i växthuset som Eva
själv har byggt.
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Öppnade loppis
Evas far som ursprungligen var sjökapten startade restaurang Kajutan i Kungsgården. Ett känt och välbesökt etablissemang. Han var intresserad av återbruk av
gamla saker och var något av en samlare av originella ting. Något som också gått
i arv. Eva skapade nämligen en loppis där hon nu bor, med sin man, två hästar,
höns och en påfågel. Loppisen öppnade i början av 2000-talet med många olika
och spännande prylar. Hon kommer att ha öppet när hon har tid. De väl synliga
skyltarna vid vägen informerar om när det är öppet.

Text: B-Å Wadell
Foto: Anne-Christine Engman
Research: Kent Westlund

På loppisen hittar man massor med prylar...

Mormor och My poserar.

...b la kan man fynda fina tavlor.

Portarna har öppnat för loppissugna.
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Nu möbleras
Sockenstugan i Skog!
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Äntligen syns morgonrodnaden!
Projektgruppen som svurit och hyllat, slitit och släpat, tiggt och vädjat för att rädda
Sockenstugan från förgängelsen, börjar andas ut. Bygdens äldsta offentliga byggnad
är snart klar att åter brukas. Nu återstår köksutrustning, färdigställande av toaletten,
inredningsdetaljer såsom bord och stolar och smärre justeringar, sedan är det klart!

Gravera in namnen
Det expansiva och mångkunniga, sociala företaget GlösBolagret är inblandade, igen.
Senast anlitades de för att baka tårtor till invigningen av Akkeboa, vår livsmedelsbutik. Nu har de färdigställt utvalda och passande stolar till stora rummet på uppdrag
av projektgruppen. Det återstår att gravera in namnen på dem som varit med och
köpt ett exemplar för femhundra kronor. Det finns fortfarande några stolar kvar för
den som är intresserad av att bli förevigad i Sockenstugan! Bankgirot är 705-4158
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GlösBolagret är ett icke vinstdrivande, arbetsintegrerat socialt företag.
Jon Törnros är en av de ägare som
2015 tog över det gamla anrika familjeföretaget Glösbo Möbler. En verksamhet som drivits i de gamla ägarnas
familj i generationer. Jon var inte obekant med det gamla företaget heller,
då hans egen far slipade möbler där
på 70-talet. Det hade tillverkats möbler i Glösbo i över hundra år innan
Jon & Co tog över.

Flexibilitet och nyfikenhet
Idag förekommer en viss nytillverkning och en del köps in, men det mesta som finns i lokalerna är återbrukat.
Mer än 50 procent av verksamheten
är beställningsarbete, specialdesign
för tex träskåp och specialmöbler
med stålunderrede som Jon själv svetsar, med decimetertjocka träskivor av
Regnsjöfura. Flexibiliteten och nyfikenheten är stor och inget tycks omöjligt. Även den utmärkta lunchmenyn
med alla tillbehör görs från grunden
i köket. Det är nio anställda med full
lön och fem som antingen arbetstränar
eller praktiserar - vilket oftast landar i
en anställning. De flesta är invandrade
och på förmiddagarna är det svenskundervisning. En verksamhet som
började i samarbete med Arbetsförmedlingen men som senare fortsatte
för att det gav så mycket mervärde.
Det handlar om integration i praktisk
vardagskontext.

Jon agerar skyltdocka :-)

En byrå som nyligen skänktes till GlösBolagret. Det
visade sig senare vid närmare påseende, i en gravyr
på baksidan, att den var tillverkad av Glösbo Möbler
för ungefär hundra år sedan. Snacka om återbruk.

Stolarna som ska till Sockenstugan.
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En söndag en gång i månaden, året
om utom juni, juli och augusti serveras Afternoon tea på GlösBolagret.
Mycket populärt och välbesökt.
Boka i tid!
Jon och hans partner arrenderar också Träslottet i Arbrå. I sommar kommer de att ha tio personer anställda
där för sommarens matlagning och
servering.

Lämna till GlösBolagret
Om du har en möbel hemma som
du tröttnat på eller som du av någon
anledning irriterat dig på, för att det
kanske inte riktigt stämmer in, lämna
in den på GlösBolagret! Du får en ny
och ändå gammal bekant pjäs tillbaka. Hembygdsföreningen lämnar till
exempel just nu in ett gammalt vackert träskåp som ursprungligen kom
från Jon-Jons hus i Kallbäck.
Sockenstugan en oas
Skåpet ska, efter restaurering och
passande infärgning, också stå i
Sockenstugan. De vackra rummen,
tillsammans med stolarna och ett
vackert slagbord från Asta, Erik-Anders snickeri i Söderala, kommer att
erbjuda en oas, ett vattenhål för kulturell aktivitet och föreningsliv mitt i
centrum av Skogs socken.
Text: B-Å Wadell
Foto: Anne-Christine Engman

Sandra Sjöström sköter köket.

Barnens egen hörna.

Ahmad Hasan Kano klär om möbler.
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Akkeboa

Invigningen av Tempo, vår nya lanthandel, skedde med
buller och bång, med goda tårtor från Glösbolagret och
blommor från företag och enskilda. Mats Hyll spelade
Rockabilly så det hördes över hela bygden. Det var
verkligen en trevlig dag med mycket folk. Vi bybor är
så tacksamma att Akke har öppnat affären!

Sedan hoppas vi och tror att kunderna har
förståelse för att det inte kan vara perfekt
från början. Vi i stödgruppen har fått viss
insyn i hur oändligt mycket det är att göra
och mycket som skall klaffa. Vissa varor
har en beställningstid på upp till en månad!
Vi kan också uppskatta att Akke inte tar
i för mycket från början, det kan vara en
garanti att affären ska bära sig - han har
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hittills inte fått några bidrag. Att affären räknas som Servicepunkt innebär
att han får ett ekonomiskt bidrag men
det har inte landat ännu och Länsstyrelsen har inte kommit till handläggning
av ärendet. Det är en lång väntan så det
lär dröja om och när han får sina pengar, men vi pressar på.
Vi kan känna att det behövs mera personal i butiken, men det är dock ett krux,
eftersom det bara är över sommaren det
är nödvändigt. Att hitta branschkunnig
personal för tre/fyra månader är inte det
lättaste.
Köptroheten är oändligt viktig i en så
liten verksamhet och det är i inledningsskedet som en stödgrupp till Akkeboa behövs. Prata gärna med honom
och ge både ris och ros. Om det är något
ni saknar i affären - be honom ta hem.
Det arbete han lägger ner är enormt.
(Den översta bilden är en selfie av och med Bitti Alvin Lehmann, Näringslivsenheten, Söderhamns kommun och vår lanthandlare, nya Akke!)
/X-ings Stödgrupp för Akkeboa
Foto: Marie Nymark

Gamla Acke - still going
strong
Stannade till och fick mig en härlig pratstund hos Acke och Ulla Hagberg. Mina
gamla arbetsgivare från 70-talet - Service
Center, Stråtjära. Ulla fyller 90 år i sept.
och Acke fyller 88 i juni. Ackes kusin
Sixten Strandlund, nyss fyllda 97 år kom
också knallande.
Text och foto:
Anne-Christine Engman
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Ord & Uttryck

Hu le ä te å tale
Ord och Uttryck, ur dialekter från Skogs socken, samlade av Arne Jonsson i Löten. I nästa nummer av Stråtjära Allehanda kommer fler ord och
uttryck att publiceras.
Förklaringar som vägleder vid uttalet, fetstil
ö = ö som i glögg eller född
a = a som i Alf eller kanna
l = tjockt l
k = i vissa ord ska k läsas som k

J
Jaamen			jaså
Jamsa			tugga
Jalp			hjälp
Jarstör			spett
Jackan, jecken		

gick han t.ex. hem, ut, bort, in osv.

Jestanes			förvånat utrop
Jett			givit
Jisses			jösses
Jitta			idas
Jol			jord, mul
Jolagd			

liens del som sitter i orvet och har böjts

			

att passa mot marken

Jollig			enfaldig
Jåmig			tafatt
Jånns, jånses		

nyss varit

Jälla			kastrera, snöpa
Jämmerligen		

ynklig, ömkansvärd

Jämraligen		

uselt, illa, dåligt

Jänter			

flickor, stintor

Järnstöttning		

nyare modell än träsparkstöttning

Jäsiken			lindrig svordom
16

Ord & Uttryck

K

Kampen			Hästen
Karter			kartor
Kattkrut			

nikt, matlummerns frömjöl, mycket bra att pudra med

Kask			

sup, kaffe med sprit i

Kasta			

missfall då djur föder för tidigt

Kejer, kjejer		

kedjor

Kesa, kjesa		

kalvar eller kor, som gör glädjesprång

Kjesamagen		

löpmagen hos kalv

Klona			hacka, kolningsredskap
Klafsa			glappa
Klän			kläder
Knata			gå
Knepet			knepigt
Knosa			

knölväxt på träd, vrit

Knött			knott
Knöven			

i dålig kondition

Knövlig			krasslig, skraltig
Koa			kon
Koblinka		

en tändsticka bröts till ett v och sattes mot ögonlocket

			

rätades ut och fastnade

Kopparorm		

ormslå

Krankar			mygg
Krasslig			sjuk, dålig
Kressna			döpa, namna
Kroner			kronor
Kräk			boskap, djur
Kröpp			kropp
Krylla			vimla
Kräsen			laggran, matled
Kuckla			

fiffla, trolla, konstigheter
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Fortsättning på K följer

Nyinflyttad

Vi har fått en
häxmästare
till bygden!

Vi möter Pehr Trollsveden Abrahamsson på Nyåkers kursgård i Stråtjära. Han sitter tillbakalutad i en bekväm fåtölj med benen på en fotpall, omgiven av sina egenproducerade Tarotkort, drömfångare, mandala och kristaller. Hans mamma Nanna som är på besök från Vännäs
bjuder på kaffe och gott bröd.
Pehr är född 1970 i Boden som den yngste av tre syskon. Hans bror mördades när Pehr var 18 år och är nu i himlen, säger Pehr. Men den fem år äldre
systern Karin lever, bor i Vännäs och har tre barn. Hon är också medial och
har kraften, som han uttrycker det. Han blev det andliga mediet Trollsveden
med hela svenska folket efter programmet ”Livet på andra sidan” på TV3
2012. Man finner reportage om Pehr Trollsveden i tidningen Nära – en tidskrift för andlighet och välbefinnande – och i Inspire ”Din hälsoguide för
kropp och sinne” kan man läsa om hur Trollsveden lär ut konsten att se djurens chakra och således kommunicera med dem. Han har varit med i Yvonne
Rydings blogg www. sarapärleros (ni vet Miss Universum 1984) och bland
annat talat om att genom regression få kontakt med sina tidigare liv. Och
mycket mer!

Spådde folk i radio
Redan för tjugo år sedan spådde Pehr folk i direktsända radioprogram. Han
har därefter varit med i många olika sammanhang och haft storseanser över
hela landet. Bland mycket annat har han fyllt Bollnäs kulturhus och Sandvikens, Gällivares och Kirunas Folkets hus med människor som sökt kontakt
med sina avlidna anhöriga. När det varit som mest har det handlat om 40 - 50
storseanser per år. Det är mycket slitsamt och tär på kropp och själ.
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Trollsvedens egen tarotkortlek.
Till höger står ett par ametistgrottor från Brasilien.

I ett av fönstren hänger en Mandala.

Pehr Trollsveden har skrivit flera böcker som handlar om olika aspekter av
andlighet, varav storsäljaren ”Lilla Pendelboken” är en, ”Meditera till inre
harmoni” en annan.
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Pehr med kristallkula.

Redan som treåring såg Pehr spöken och kunde uppleva hur folk gick i trappan, trots att ingen fysisk person var där. På den tiden skrämde det honom,
men förmågorna har kommit att prägla Pehrs fortsatta liv på ett genomgripande sätt. Han har varit medial och andlig i hela sitt liv och sett andar, eller
änglar varthän han gått.

Det ligger i släkten
Det mediala och synska ligger i släkten, långt tillbaka på spinnsidan (mödernet). Mormodern Ingeborg var en av de starkaste härvidlag. Hon var kunnig
på det mesta i den andliga och mediala världen, men var framförallt synsk.
När Pehr sov över hos sin kusin i Västerås 1997 kom hans mormor in i rummet på natten och vinkade farväl till honom. På morgonen ringde han hem till
sin mor i Norrbotten, där mormodern levt hela sitt liv, för att fråga hur mormor hade det. Han fick då veta att hon avlidit under natten. Pehr insåg att hans
mormor bara ville meddela sig med honom, att de skulle ses på andra sidan.
Mormoderns syster Aina kunde trolla, hon var häxa och var bland annat känd
för att i en handvändning trolla bort vårtor.
De flesta som söker sig till Pehr Trollsveden har redan själva en fallenhet
för det andliga, men Pehr är mycket noga med att inte arbeta medialt med
folk som är psykiskt instabila. ”Har man en medial förmåga måste man kunna
balansera och hantera det. Det är ju inte meningen att man ska förvärra människors allmäntillstånd så att de blir psykotiska”, säger han. Det handlar om
hälsomagi i första hand, aldrig ”svart magi” för Pehr, ”magi är egentligen
20

I butiken säljer han böcker, tarotkort, drömfångare mm.

också healing och det bygger på goda vibrationer”. För att kunna utöva svart magi
måste man vara svart i hjärtat och det är det inte frågan om här, betonar han.

Ser människors livslinje
Pehr ser människors livslinje och vilka långsiktiga förutsättningar de har. Det betyder inte att han spår i händer. Han får mediala bilder i mötet som skapar insikter
om personen det gäller. Han kan också hjälpa till att hitta borttappade och stulna
saker med hjälp av fjärrskådning, men framförallt är han bra på att hitta husdjur
som kommit bort.
Under den närmaste framtiden kommer Pehr Trollsveden i huvudsak att koncentrera sig på verksamhet hemma på Nyåkers kursgård i Stråtjära. Det kommer att
handla om kurser i andlig utveckling, återupplevelse av barndom och tidigare liv,
healing, om kristaller som renar auran, att tala med djur, reikihealing (en japansk
healingteknik) och regelrätta utbildningar som i bästa fall leder till mediumcertifikat för de som kommer att arbeta med det. För öppettider se facebooksidan eller
ring för tidsbokning. Pehr kommer att vara tillgänglig för hembesök, dels för seanser men också för utdrivning av osaliga andar i hemsökta hus.
Öppnar butik på gården
Den första augusti öppnar Nyåkers kursgård en butik på gården för försäljning av
egentillverkade tarotkort, Trollsvedens och
andras böcker om andlighet, presentkort,
änglar, mandala och drömfångare, ayurevediska produkter, tvålar, egenproducerade
CD-skivor, kristaller och mycket annat.
Nyåkers kursgård finns på facebook. På
hemsidan www.trollsveden.nu hittar du mer
information.

Här kommer butiken att öppnas!

Text: B-Å Wadell
Foto: Anne-Christine Engman
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VÄLKOMMEN TILL HEMBYGDSDAG
PÅ TORPARBACKEN I STRAND!
lördagen den 14 juli kl. 12:00
Fritt
i
-men nträde !
med
fin vi
chan
s
n
”grin st på frivi till
dslan
llig
t”!

Kom och ät lunch!
fiskburgare och kolbullar
samt kaffeservering!
13.00 UNDERHÅLLNING
FRÅN SCENEN
Britt-Marie Jonsson, dragspel och durspel
Tommy Hansson, fiol och
dragspel

DET HÄNDER PÅ OMRÅDET:
✿ Utställare, hantverkare och

försäljare av lokalproducerat

✿ Kokning av slamfärg (”röd-

färg”)

✿ Smeder i smedjan
✿ Tunnbrödsbakning i Manells

stuga!

✿ Handarbete i hembygds-

gården, samt utställning av
gamla förkläden

✿ Prova-på aktiviteter för bar-

nen, t. ex. schablontryck och
tovning.

PS. Ni som har flaggstång i Skog; den här dagen hissar vi flaggan i topp
för vår bygds festdag, Hembygdsdagen!
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Hembygdsdräkter
Hembygdsföreningen är ju samlare och bevarare av äldre generationers
bruksföremål.
Medlemmar från föreningen har i flera år arbetat med sortering och tidsbestämning av skänkta klädesplagg härstammande från slutet av
1800-talet och in på 1900. Den mycket intressanta samlingen finns att
beskåda under hembygdsdagen den 14 juli. Har du inte tillfälle så finns
möjlighet att kontakta Doris Olsson eller Ingrid Östergård för visning.
Text: Olle Frisk

Omslagsbild på boken

Karin och Margit i hembygdsdräkt

En nyutkommen, både vacker och läsvärd, bok om DRÄKTERNAS
HÄLSINGLAND av Håkan Liby.
Håll utkik efter den i bokhandeln. Rekommenderas.
Text: Margit och Inga-Maria
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Tidningens födelse
Den tredje februari 1995 startade ett gäng entusiaster den första tidningen med namnet
Stråtjära Allehanda. För övrigt samma år som IK Hälsingbocken invigde sin nya styrketräningslokal på ”Myra”. Denna eminenta tidning har alltså funnits i 23 år! En ansenlig tid.
Det första numret var ett åttasidigt svartvitt alster med frejdig och rolig framtoning, som
kom ut fyra gånger per år. Det är en del som hänt med tidningen sedan dess och allt är inte
bara positivt. Flera inslag och uppslag har gått förlorade och är värda att återuppliva. En
sida för köp och sälj till exempel, samt en familjesida med nyfödda och avlidna. Vi återkommer med fler inslag om hur gamla nummer sett ut. Vi har således äntligen börjat bygga
upp ett arkiv där alla nummer av tidningen finns.
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Sommar i kyrkan!
LÖRDAG 23/6
kl 11.00 Kyrkorna i Skog inbjuder till friluftsgudstjänst, Skogs kyrkoruin,Skogs kyrkokör,
medtag kaffekorg.

TISDAG 10/7
kl 19.00 ”Sommarkonsert med Borgmästarbrasset” i Mo kyrka Anders Wimark, Mats
Siggstedt trumpet, Markus Källman horn,
Olov Wimark och Kristoffer Siggstedt trombon.

SÖNDAG 24/6
kl 13.00 Friluftsgudstjänst, Mo kyrkoruin,
kyrkbyn, Mo hembygdsföreningen inbjuder
till kyrkkaffe, medtag stol (vid regn i kyrkan).

TISDAG 17/7
kl 19.00 Sommarkonsert i Skogs kyrka ”Nordiska toner”, Per-Erik Olsson violin, Maria
Kihlgren piano.

LÖRDAG 30/6
kl 19.00 Sommarkonsert i Mo kyrka med
orsa spelmän, obs! inträde.

SÖNDAG 22/7
kl 14.00 Friluftsgudstjänst Erik Andersgården, Söderala.

SÖNDAG 1/7
kl 11.00 Friluftsgudstjänst,Lynäskyrkan, Lynäs.

TISDAG 24/7
kl 19.00 Sommarkonsert i Bergviks kyrka,
”Psalmer och jazz ifrån film” Sofie Norling
och Daniel Svensson.

SÖNDAG 1/7
kl 13.00 Friluftsgudstjänst Hembygdsgården
Söderala, Hembygdsföreningen inbjuder till
kyrkkaffe.

SÖNDAG 29/7
kl 11.00 Friluftsgudstjänst i Maråker, Ljusne.

TISDAG 3/7
kl 19.00 Sommarkonsert i Ljusne kyrka, ”sommarsoul 2.0” med Andreas Lek och Carina
Toner Jansson.

SÖNDAG 29/7
kl 16.00 Friluftsgudstjänst, kyrkbacken
Bergviks kyrka.

TISDAG- 3-28/7
kl 11-16 Vägkyrka, Mo Kyrka, visning av kyrkan, muséet, andakt, lördag samtal, utställning
av skolplanscher med religiösa motiv, enkelt
kyrkkaffe, Elisaveth Lundwall.

TISDAG 31/7
kl 19.00 Sommarkonsert i Söderala kyrka,
”Traditionsenligt” med Martina Sahlin och
Jonas Eklund.
SÖNDAG 5/8
kl 13.00 Friluftsgudstjänst Hebygdsgården
Söderala, Hembygdsföreningen inbjuder till
kyrkkaffe.

SÖNDAG 8/7
kl 11.00 Friluftsgudstjänst Kyrkparken,
Ljusne kyrka Avslutning Jungfruveckan, kaffe
och tårta.

ONSDAG 8/8
kl 18.00 Kyrkogårdsvandring, Bergvik,
Tomas Cedendahl.

SÖNDAG 8/7
kl 14.00 Friluftsgudstjänst, Torparbacken i
Skog, medtag kaffekorg.

SÖNDAG 12/8
18.00 Loggudstjänst, Olssons loge i Hamnäs,
medtag kaffekorg.

OBS! Övriga medverkande solister,
se veckoannonser för resp
evenemang och gudstjänster
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Insändare
Mitt medborgarförslag som behandlades i FM 24 jan 2017 handlade om att hela Söderhamns kommun skall leva. Förslaget blev antaget men var är åtgärderna i den andan?
Medborgarförslaget som behandlas i dag den 26 mars 2018 kan ses som en uppföljning
och test på Fullmäktiges lust att leva upp till devisen, hela kommunen skall leva. Konkret föreslås ombyggnad av Ekebo till bostäder alt Trygghetsboende.
Föreslås även att två lägenhetshus som brann ner på området trekanten i Stråtjära för
några år sedan skall återuppföras. Hyresmarknaden är relativt stabil i Stråtjära. Nuvarande kommunalråd tillsammans med övriga partiers företrädare lovade enstämmigt att
skolan Stråtjära skulle vara kvar vid en storträff i Holmsveden, den behövs för bygden
och närhet för eleverna. Dessutom går hårt trafikerade vägen 83 an genom vår bygd
med 9 bussförbindelser söderut och norrut per dygn och X-trafiks bussar syns ofta i
vårt område.
Sammanfattningsvis är det en ort som bör kunna fortleva.
Och återuppbyggnaden av tvåfamiljshuset skulle ge en ytterligare möjlighet att få nyinflyttade skattebetalare till kommundelen som synes bör sammanväxa med Holmsveden och deras järnväg. Återuppförande av hyreshuset är inte ett bidrag utan en investering som skall ge insatta medel tillbaka på sikt, likadant som om bygget sker i staden.
Stad och omgivande landsbygd och bygder omkring staden behöver varandra, Vi kan
notera att regeringens landsbygdsproposition som utgavs i veckan ger hopp för landsbygden i Sverige. Jag ser att Söderhamns kommun är utvald för åtgärder.
Åter till uppförande av hyreshuset i Stråtjära. Faxeholmen säger att när huset brann ner
hade det så hög självrisk i försäkringen att endast liten ersättning gavs.
Det torde inte finnas enklare beslutsvägar för byggande än att återuppföra detta hus.
Platsen är avsedd för bostäder, bergvärme finns intill, gator färdiga, bredband finns.
Jag hemställde att medborgarförslaget skulle bemötas positivt och med framtidstro.
Men så blev det inte i omröstningen i fullmäktige 26 mars 2018.
Socialdemokraterna röstade samtliga mot förslaget, likaså Liberalerna, Moderater na
och Sverigedemokraterna. Centern gav 7 röster ja till föslaget om byggande av två
hyreslägenheter i Stråtjära. Likaså 2 av vänsterns ledamöter samt en från pensionärspartiet
resultat 39 nej, 10 ja. Så var det med omtanken om landsbygden.
Olle Frisk

KRYSSET!

Skicka in din lösning på krysset till: Kerstin Sellin, Haparandavägen 203, 857 31
Sundsvall, senast den 4 sept. 2018. Den först öppnade, rätta lösningen vinner en trisslott. Vinnare till krysset nr 1 - 2018 blev Janne Häggqvist, Söderala Grattis!
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Krysset
ÄTTLING

➤

➤

KALLAS
ULF

KAN ÖGON

KVÄLL

➤

➤

STILIG

BUSKE

JA I
NORR

FÅR MAN
EKA

▲
RADIO

NUNA

➤

HAT

FLICKA

SPELAR
SKIVOR
KAN
VATTEN
SLÄCKA

SNEDSPRÅNG
KORT
STATION

MIN

Ö-VIKS
BLASKA

VINST

ARIAN

SNÅL

UPPÅT
VÄGGARNA

➤

➤

SPANSKT
JA

▲

S
T
A
N
K

▲

PLAGG
&
NAMN

SÅ SNART?

ANVÄNDES
PÅ SVARTA
TAVLAN

ANTI

KVICK

S
K
Ä
R
A

PÅ RING

MYCKET
BRA

STRÖM

KAN
MAN HA

BROTTSLIG
LÖGN

BÖRJAR
RAMSA

BO STRÖM

ANTAL
STOLAR I
AKADEMIN

➤

FARLIGT
VIRUS

BÖRJAN

KS

KLOCKA

VANLIG
FÅGEL

➤

Namn:
Adress:
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Annonser

Välkommen till
Skogs Bygdegårdsförening
Här kan du hyra till din träff
Vi ordnar med kaffet om du vill.
Varm sommar önskas, vi ses på filmkvällar
i höst!
Ring: 0270-420084

Idrottsgården i Holmsveden går bra att hyra!
Här finns möblemang och porslin för upp till 200 personer, en fin scen
och härlig akustik.
Priser 2018 per dag:
Lokal, sällskap mellan 1 - 49 st
Lokal, sällskap mellan 50 - 99 st
Lokal, sällskap fler än 100 st		
Barnkalas (1-10 pers) inklusive kök
Kök, matlagning samt porslin		
Kök, enbart porslin/diskmaskin		

200 kr
400 kr
6 kr/person
200 kr
300 kr
200 kr

Lämna lokalen i fint och städat skick/HAIK
Kontakt: Ulrika Hedlind, 070-33 96 588 eller Edit Hedlund, 0270-42 11 50
Läs mer och villkor på: www.skogsbacken.se/foreningsliv/holmsvedens-aik
Stöd HAIK och Ungdomsgården (UG) ekonomiskt på bg. 5395-5182
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Annonser

Öppettider
Måndag-tisdag 9-17
Onsdag		
13-20
Torsdag		
9-17
Fredag		
9-14

Semesterstängt
vecka 30, 31 & 32
Tillbaka 13/8
Trevlig sommar!

Välkommen in!
0270-420020
Kallbäcksvägen 6A Stråtjära

Annonser
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Annonser
Annonser

Kolla dina förråd!
Har du i dina gömmor gamla
gräsklippare, snöslungor, motorsågar, trimmer, buskröjare, högtryckstvätt mm. som kan lagas
av skickliga människor i Litauen?
De lagar och säljer och får på så
vis en liten extra inkomst.
Ring mej så kommer jag och
hämtar och vidarebefordrar
till Litauen.

Erik Olsson Bodarne
Tel 070-631 69 56
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och Gott Nytt År!

”Nu finns årets julboxar att köpa till nära och kära!
Det är julboxar från märken som: Maria Nila, Grazette,
Wella SP & Fudge”

Annonser
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Annonser

Annonser
Annonser

Allt inom Städ!
God Jul och Gott Nytt År
tillönskas alla kunder
Innehar F-skattsedel
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Annonser
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Annonser

Annonser

Norrtullsgatan 8,
Söderhamn
0270-42 65 85
www.dina.se
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Annonser
Annonser

God Jul och Gott Nytt År
tillönskas alla kunder
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Annonser
Annonser

Annonser

Letar ni bostad?
Vi hyr ut lägenheter och lokaler i Söderhamn.

För mer information ring 0270-149 10
eller maila oss på info@helsingehus.se
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Annonser

Annonser
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Glad sommar önskar

Foto: Anne-Christine Engman

redaktionen!

Stråtjära Allehanda
Tfn: 070-758 25 35
E-post: bengan66@icloud.com
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