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

anhöriga och vänner går ur tiden. OBS! Ring och tala om att 

du sätter in pengar via giro, vem det gäller och ditt namn så 

att vi hinner skriva ut och lämna in minnesbladet till pastors-

expeditionen eller till anhöriga i god tid före begravnings-

dagen. Om det ska skickas med post är detta ännu viktigare. 

Märk talongen Minnesgåva. Håsjö SK Konto nr: 287-7496. 

Du kan också lämna din gåva hos Berit Backlund. 

Tel: 0696-51145 eller 072-2215200.  

Man kan även lämna en gåva när någon fyller år.  

 *att för tunnbrödbakningens främjande kan du hyra 

föreningens bakstuga vid bron nedanför Bräckabacken.  

Bokning av bakstuga hos Ingrid Löfstedt. Tel: 0696-51111 

*att Håsjögården erbjuder övernattning av vandrarhemstyp 

med självhushåll. Här sover man numer i bekväma sängar. 

Tillgång till kök och TV-rum. 

*att man kan hyra Håsjögården för möten, fester, middagar, 

kurser, cirklar osv. 

*att Håsjötrampet och Såpabandyn gav 10 000 kr i netto 

trots ett ihärdigt strilande regn.  

*att det har skett en upprustning av elen på Håsjögårdens 

övervåning.  

*att årets sommarjobbare för föreningen har varit Emilia 

Leijon Amrén. Hon har jobbat i caféet, städat badstranden 

och Håsjögården, målat bänkar och en hel del annat. Bra 

jobbat, Emilia!  
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   Ärade bybor och övriga intresserade! Efter en 

fin höst med många soldagar och vackra färger har nu de 

mörka kvällarna och höstrusket gjort sitt intåg. Vintern 

knackar på dörren. Men vad gör väl det, nu lyser lampor i våra 

fönster, och ljuslyktor sprider sitt sken vid köksborden. Livet 

går in i en vilsammare fas, våra sommarsysslor är avslutade. 

Höstmörkret gör att vi stannar mer inomhus och kanske    

kommer vi varann lite närmare. Det finns tid att fundera över 

tillvaron och kanske utbyta tankar och idéer. Man kan läsa 

böcker och lyssna på musik. Det här är också en tid att ta till 

vara. Och man kan delta i föreningens utbud av verksamhet 

under hösten. Som en liten rapport från sommaren kan vi 

meddela att caféet har haft många besökare och att Håsjö-

trampen och Såpabandyn på nytt blev en succé. Värt att 

notera är blandningen av åldrar där alla verkade trivas. Det är 

viktigt med verksamhet där människor möts och gör något 

tillsammans. Vad händer annars  på byn? Ibland hör man någon 

pessimist säga att här händer det ingenting men det finns ju 

fakiskt en del företag på byn, som exempel; hästgårdar, åkare, 

skogsmaskinsföretag, veterinär, bonde, bärodlare och det 

senaste, fotvårdare. Vad mer? Och så har vi Håsjögården med 

sin verksamhet. Har sett att det flyttat in en ung familj i byn, 

så roligt! Och vi är en levande by för här finns barn och 

ungdomar. Så nog händer det en hel del. Och var och en av oss 

kan bidra efter förmåga, det är vad man kallar resurser.  

Håsjö SK o hembygdsförening g.m Berit Backlund 



 

Detta händer på Håsjögården  
 

Tisdag 5 nov kl 1830  är du som jobbat i Håsjögårdens 

sommarcafé välkommen på Cafémiddag. 
 

Onsdag 6 nov kl 1900 blir det filmafton. Filmerna den här 

gången är inspelade i Sörbygden och Fanbyn och ingår i ett 

projekt i samarbete med ABF och berörda byar de har även 

ett visst stöd från Bräcke kommun. Studiecirklar i de 

berörda  byarna har arbetat fram manus till filmerna. De 

syftar till att skildra livskvaliteten i bygden och vill locka till 

inflyttning och öka kunskapen om vår kommun. Andrew 

Herbert har filmat och redigerat. De första filmerna 

visades 9 okt. och handlade om Hällesjö och Bodsjö. De är väl 

värda att ses. Det blir fika i pausen. 
 

Lördag 16 nov kl 1800 blir det Champagneprovning med 

Johan Bergvall. Förutom champagneprovningen blir det en 

lektion i champagnetillverkning. Provning av fyra bubblande 

viner. God mat med ett glas champagne. Kostnad 350 kr.  

Anmälan till Birgitta Luthman 511 44, 073-254 44 66, 

mail;gittag@telia.com och Nicke Amrén 070-208 05 02, 

Mail; nicke.amren@zonline.se Anmälan bindande senast 

söndag den 10 nov. Om du anmält dig och inte kan komma; 

försök hitta en ersättare. 
 

Tisdag 19 nov kl 1200 bjuds det på Sopplunch. Tanken är 

att vi ska ses och ha trevligt under lite enklare former. En 

tallrik soppa, macka och en kopp kaffe med tid för samtal 

och trevligt umgänge.  

 

  

 

Lördag 30 nov kl 1800 kommer vi att upprepa fjolårets succe 

med julbord. Vi kommer också att  bjuda på lite underhållning 

i någon form. Kom ihåg att anmäla dig i god tid!  

Kostnad 200 kr. Anmälan till Berit Backlund 072-221 52 00 

eller Nicke Amrén 070-208 05 20 Anmälan är bindande. 
 

Därmed är årets muntrationer slut men vi kommer igen nästa 

år. Då blir det nämligen årsmöte 21 feb. 2014 kl 1900. 

Underhållning av trubadur. Om detta kommer det att 

annonseras vidare. 
 

I övrigt kan nämnas att inbetalning av medlemsavgifter via 

giro inte har fungerat värst bra.  
 

Du vet väl om att vi finns på nätet www.hasjogarden.se 

Här kan du få information om Håsjögården.  

Vad det kostar att hyra lokal eller övernattning, om du vill se 

kyrkan, vem du tar kontakt med och hur du hittar hit. Det 

finns också länkar med annan information om Håsjö.  

 

Du får gärna komma med tips om verksamhet till styrelsen. 

Väl mött på våra möten och sammankomster! Till sist, det är 

alla vi bybor gemensamt som gör Håsjö till en plats där det 

känns gott att leva. Det ska vi fortsätta med. 
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