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Höstnytt på Håsjöfronten!
En blomsterprakt som sällan skådats och
skogen full av bär och svamp. Äppelträd
och bärbuskar har dignat av frukt och bär
under hösten. Om sommaren ska vi väl
annars inte orda allt för mycket men efter
regn kommer solsken och ovan molnen är
himlen alltid blå.
Så här på höstkanten kan Håsjö SK och
hembygdsförening nu summera
sommarens aktiviteter och se fram emot
nya spännande arrangemang.

Håsjögårdens sommarcafé
öppnade sina portar den 1 juli.
En liten test gjordes redan en vecka
tidigare. Söndag efter midsommar öppnade
vi tillfälligt caféet med kubbspelsturnering
under eftermiddagen. Men förberedelserna
startade långt dessförinnan. Sommarcaféet
behöver städas, bröd bakas, lotterivinster
samlas in. Det ska ringas runt för att samla
cafévärdar och ordnas schema. En hel del
smådetaljer måste ordnas så att allt kan
flyta så smidigt som möjligt när portarna
slås upp. Som vanligt har allt gått smidigt
och bra tack vare er som alltid gör en insats
för caféet. Årets caféverksamhet
inbringade en summa av 20 043,01 kr.
Uthyrning av rum för övernattning på
Håsjögården har också det gett en fint
tillskott i kassan. Som vanligt bjöds
cafévärdarna in en kväll i september till en
liten cafémiddag som tack för hjälpen.
Vi är en liten by med ett
begränsat antal innevånare men vi hjälps åt
och delar på uppgifterna. Även de som inte
bor här men som känner för byn. Var och
en bidrar med sitt kunnande efter tid och
förmåga. Det är värdefullt. Och du som
sitter och grunnar på någon bra ide som
kunde berika verksamheten, ta kontakt
med styrelsen.

HÅSJÖTRAMPEN lördag 21juli
gick av stapeln under en av sommarens
vackraste dagar. I den traditionella
Östansjörundan cyklar, springer, lunkar
eller går tävlingsdeltagarna ca 10 km. De
allra yngsta tog en runda runt Valla.
Såpabandy, årets nyhet och mest
publikdragande spelades av ungdomar.
Det tillgår så att man spänner ut en
presenning som täcks med såpa. Och på
detta underlag spelar deltagarna. Åtta lag
meddelade sitt intresse och med två
deltagare i vardera blev det sexton
deltagare sammanlagt. Det är nog ingen
överdrift att påstå att tävlingen uppskattades av både deltagare som åskådare.
Den bidrog stort till den allmänna
munterheten bland publiken. Roligt med
lite förnyelse och ett större deltagande av
ungdom i arrangemangen. En trevlig dag
med aktiviteter för hela familjen. Under
dagen kunde man också njuta av mästerligt
stekta kolbullar samt korv eller fika i
sommarcaféet. Lite väl 7000 kronor gav
dagen.
Vinprovningen sista helgen i september
blev lyckad, detta enligt belåtna deltagare.
22 personer hade hörsammat inbjudan.
Kocken Johan Bergvall stod för både mat
och dryck som kittlade smaklökarna hos de
församlade. Kanske man kan önska sig en
ny kulinarisk afton så småningom?
Pubkvällen, 26 oktober, den senaste
begivenheten för att samla Håsjöborna
under samma tak drog 25 pers.
Underhållning i form av ”Så ska det låta”.
En trevlig kväll med mycket skratt och inte
minst sång där var och en sjöng efter sitt
näbb.
Julbord är planerat till lördag
1 december. Mer om detta kommer i era
brevlådor och på affischer.

Andra aktiviteter.
På Håsjögården spelas bridge under
sommarhalvåret. Från den lokala
bridgeklubben har Håsjö SK och
hembygdsförening fått ett bidrag på
6232 kr. Pengarna överlämnades av Sonja
Olinder. Med gåvan följde en hälsning från
Göran Åsander om att pengarna skulle
användas till upprustning av bakstugan.
Ett varmt tack till bridgen för detta bidrag.
En annan aktivitet är den lokala
bokklubben som har sina sammankomster
på Håsjögården. Medlemmarna samlas en
gång i månaden för bokbyte och en stunds
fika och gemenskap. Glädjande är att
gruppen fått fler deltagare på sistone
.
Sommarjobbare. Under sommaren har
Emilia Amrén och Tove Sandelin sommarjobbat för Håsjö SK och hembygdsförening. De har bland annat målat
utemöblerna som står på gräsmattorna nere
vid Håsjögården, jobbat i caféet, städat
badplatsen och inne på Håsjögården. Bra
jobbat, tack för i sommar tjejer!
Sopplunch. En ny aktivitet ska prövas då
det blir sopplunch på Håsjögården onsdag
31 okt mellan kl 1200-1400 . På försök
kommer det att bli en sopplunch per
månad. Tider och dagar kommer att
annonseras per brevlådor och på affischer.
Årsmöte med föreningen kommer att
hållas i mitten av februari.
Minnesgåva. Visste du, att man kan lämna
ett bidrag till Håsjögården som minnesgåva när någon vän eller bekant inte längre
finns ibland oss. Ring 0696-51145 så
sänder vi ett minnesblad till anhöriga.
Håsjögården uppdateras vartefter. Förra
året installerades bergvärme som nu
fungerar alldeles utmärkt. Det medför nu
billigare elräkningar.
En annan finess är kodlåset som gör att vi
inte behöver hålla koll på en massa nycklar
längre. Enklare både för dem som hyr och
de som hyr ut.
Vandrarhemsverksamheten har också fått
en viss uppfräschning i form av nya
sängar. Ingen behöver nu längre känna
träsmak i ryggen efter en natt.

När jag nu lägger sista handen över detta
lokala informationsblad har hösten
övergått i vinter. Snön ligger vit över
skogar och fält. Man kan tycka vad man
vill om detta. En del gruvar sig för
snöskottning och kyla. Själv tycker jag att
det lägger sig som ett lugn när snön och
frosten kommer. Snön gör dessutom att det
faktiskt blir ljusare ute även under den
mörka tiden på dygnet. Och så har vi ju
haft ett fantastiskt månsken några nätter
när det inte varit molnigt och snöat, för att
inte tala om en gnistrande klar
stjärnhimmel. Det finns guldkorn i
vardagen.
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