
VET DU OM  
 *att man kan lämna minnesgåvor till Håsjögården när 

anhöriga och vänner går ur tiden. Vi skriver ut minnesblad 

och lämnar till anhöriga. Du kan betala in på giro eller lämna 

pengar hos Berit Backlund: 

Gironummer 287-7496 Håsjö SK Märk talongen Minnesgåva. 

Skriv också ditt namn på talongen så vi vet vem vi ska skriva 

in som givare på minnesbladet. Du kan också ringa på 0696-

51145 eller 072-2215200 Berit Backlund. Man kan även 

lämna en gåva när någon fyller år.  

*att upprustninngen av Håsjögården fortsätter.  

Stora salen har fått nya gardiner. Det blev ett lyft för 

lokalen.  

*nu är rampen på plats så att man kan ta sig in på 

Håsjögården med rullstol och det blir lättare för 

rörelsehindrade att ta sig in och ut.  

*att för tunnbrödbakningens främjande kan du hyra 

föreningens bakstuga vid bron nedanför Bräckabacken hos 

Ingrid Löfstedt. Tel: 0696-51111 

*att Håsjögården erbjuder boende av vandrarhemstyp med 

självhushåll. 

*att man kan hyra lokalen för möten, middagar, osv. 
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 Solen glimmar, humlan surrar och gäddan lurar i 

vassen. Visserligen surrar även en och annan mygga och 

emellanåt öser regnet ner men vad gör väl det för nu är den 

sköna sommaren här! Det betyder sommarlov och  semester, 

möten med släkt och vänner, bad och sköna kvällar när man kan  

sitta ute och grilla. Alla har väl hört uttrycket carpe diem 

d.v.s fånga dagen, nu borde vi passa på att fånga sommaren. 

Samla sommarens alla sköna stunder för att ta fram senare.  

Håsjö SK och hembygdsförening vill ge en liten 

påminnelse om sin sommarverksamhet. Nu öppnar sommar-

caféet i Gammelstuga på Håsjögården. Den 30 juni slår 

caféet upp sina portar och har öppet alla dagar mellan 1100 

– 1600 fram till och med den 28 juli. Håsjö gamla kyrka 

har öppet samma tider. När du stiger över tröskeln till 

sommarcaféet går du samtidigt bakåt i tiden till  1920-talet. 

Kaffet kan du avnjuta i det gammalags hemtrevliga köket eller 

varför inte i salen. Skiner solen kan man sitta ute. När man 

sitter där och ser den gamla kyrkan vid stranden och med 

Singsjön som fond kan man ana en annan bild från en annan tid 

bakom bilden av det välbekanta. Området runt sommarcaféet 

och den gamla kyrkan är fullt av historia. Välkommen, sitt ner, 

njut av kaffet och låt tiden för en stund stanna upp. 

Sommaren är din, passa på att njuta !  

 

Håsjö SK o hembygdsförening g.m Berit Backlund 
 

 



Detta händer i Håsjö 
 

30 juni – 28 juli  SOMMARCAFÉ i Gammelstuga 

Håsjögården öppet varje dag kl 1100 - 1600  

Här kan man njuta av ett gott fika i en gammaldags 

trivsam miljö från tidigt 1900-tal. Här kan du också 

titta på utställningen av gamla kort från byn. Kanske 

känner du igen någon släkting. Ta gärna kontakt för 

dokumentation. Det går bra att ringa Berit på tel: 

072-2215200.  

Du kan också  ta en titt på Håsjö gamla kyrka, 

från sent 1600-tal, som är öppen samma tider och 

under samma period som caféet. En fantastisk 

byggnad att besöka med många spännande föremål. 

Det hålls även gudstjänster under sommaren.  

7 juli kl 1100, 21 juli kl 1800, 28 juli kl 1800. Varje 

lördag ringer vi in helgen med den gamla klockan 

från 1200-talet, kl 1800.  

 

OBS! 20 juli HÅSJÖTRAMPEN med 

Östansjörundan, utgår från Håsjögården  

Start kl 1100  

Du väljer mellan att cykla, springa, lunka, eller gå. 

För barn eller de som känner att det är för långt 

finns en kortare runda genom Valla. Dagen avslutas 

med succén som blivit en tradition, 

SÅPABANDYTURNERINGEN kl 1300 Turneringen 

spelas med lag om två personer på ett underlag av en 

presenning preparerad med såpa.  

Det serveras naturligtvis kolbullar, korv, fika o glass. 

Välkommen till det årliga sportevenemanget med 

Håsjö SK o hembygdsförening 

  

Annat du kan göra i Håsjö är att  

paddla kanot. Hyra kanot kan du göra hos  

Nicke Amrén. Där kan du också få information om 

lämpliga paddlingsleder.  Tel: 070-2080502 

 

Du vet väl om att vi finns på nätet 

www.hasjogarden.se 

 

Barfota, barbent, brunbränd 

Kortbyxa, fladdrande sommarkjol  

Fräknar på näsan, bada i sjön 

Guppande flöte, gäckande tusenbröder 

Vattnets kluckande mot båtens sida  

vaggar jäktad nutidssjäl till stilla sommarro 

 

En varm och skön sommar med härliga dagar med sol 

och bad tillönskas er alla av Håsjö SK och 

hembygdsförening! 


