
Annonssida 

 

Vinnare av sommarens fisketävling 

blev Matti Eriksson. Han fick en gädda 

som vägde 7,2 kg en natt när han var 

ute tillsammans med kompisarna.  

Tyvärr har vi inte fått in uppgifter på 

någon fångad abborre så priset får väl 

anstå till nästa år. 

Grattis Matti säger vi i projektgruppen 

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

EFS Juldagen den 25/12 kl.11.00 Gudstjänst med Mats Holmqvist och 

sång av Kågströms. 

Välkomna 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

     

 

     

Hej igen 

Vi har alla mycket som ska göras så här veckorna innan jul. Men vi ska 

försöka hinna med ett byablad till.  Det verkar inte vara nån brist på saker 

att skriva om, idéerna bara trillar in. Det händer hela tiden en mängd 

olika, för det mesta trevliga saker. Som grötfesten, julutställningen och 

arbetet kring den, julbordet och affärens årsmöte. Det pyntas och donas, 

adventsljusen lyser i fönster och ute på gårdarna. 

När charkkylen la av blev det bekymmer, det är en ganska stor utgift för 

affären. Grönsakskylen ärvde vi från Malå (tack vare Britt-Marie) Nu står 

där två nya kylar. Det var inte helt enkelt då det var lite för trångt i 

dörröppningen. Som vanligt är det frivilligarbetare som lagt ner otaliga 

timmar för att få till det. Snyggt jobbat - alla inblandade! Det känns som vi 

samtidigt gör en insats för miljön, och förhoppningsvis bör bytet till en 

modern kyl synas på elräkningen. 

 

 

        BYABLADET 

      Utgåva 7 

      December 2013 

 

                     Nu önskar vi er alla en riktigt  

                        God Jul och Gott Nytt År 

  



Hållbara sociala servicepunkter. 

Vi har ännu inte fått något besked om det finns mer pengar att söka inom 

projektet, men det bör komma inom en snar framtid. Jag är i alla fall 

väldigt optimistisk. Vi har gjort av med de pengar vi fått dvs.50 000 kr och 

det mesta har förstås gått till Pärlan. Ni kommer att få veta mer om detta då 

vi gjort rapporten och slutredovisningen. Projektgruppen kommer att 

träffas så fort vi får besked från Karin Axelsson om pengarna. 

Det verkar svårt att ha kopiatorerna i ”köket” under affären. Det är i 

dagsläget lite för fuktigt där.  Och nu då kylaggregaten tagits bort vet vi 

inte riktigt hur det blir med värmen där. Men problemen är ju till för att 

lösas. Det som nu är kvar är att göra klar anläggningen i bönhuset. Vi har 

också fått in en ide om att använda rummet under affären som ett 

hobbyrum, kanske nån vävstol ?!  Johannas ide om Picknick-korgar från 

affären innehållande t.ex fika, fiskekort och hyra av båt, låter jättebra. Nåt 

att tänka på för våren. 

Nu vilar vi (kanske) över julhelgen och sen tar vi nya tag.  

Lisbet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affären  

Att ett bekymmer sällan kommer ensamt, det stämmer för affären denna 

höst. Först var det inbrottet. Sen krånglade larmet, och så slutade den stora 

charkkylen fungera. När någonting inte fungerar rycker folk in och jobbar.  

Men när larmet la av, fanns inget annat att göra än att ringa till den som 

installerat och ett nytt larm sattes in. Sen var det dags att ta ut de gamla 

kylarna och bära in  nya. Dörrarna var lite trånga så det blev många 

timmars arbete innan allt var på plats. Det blev snyggt och vi hoppas att de 

nya kylarna ska hålla bra temperatur och dra mindre el än de gamla. Tack 

alla underbara människor som ställer upp för affären och för byn i tid och 

otid.  

 

Den 12 december var det dags för årets bolagsstämma. Lars-Erik Lönnebo 

ledde förhandlingarna och Ingrid  Holmqvist skötte protokollet. Trots att 

det enligt vår revisor ska vara rätt omöjligt så har vi även detta år ett litet 

plus i ekonomin. Budget för kommande år fastställdes, men det fanns vissa 

farhågor om hur vi ska klara den då vi redan haft rätt stora icke förutsedda 

utgifter för kylar och larm. Men vi tror att det ska gå bra tack vare vår 

fantastiska personal, folks köptrohet och alla ideella insatser. Tack Britt-

Marie för en klar och redig redovisning av affärens ekonomi.  Styrelsen 

omvaldes (utom Lisbet som valt att avgå) och består av Curt Johansson, 

Britt-Marie Persson, Torgny Lindgren, Johanna Hällström och Karin 

Berggren. Lars-Erik tackade styrelsen för det gångna året och önskade  

dem lycka till under det nu påbörjade verksamhetsåret.  

Stämman avslutades som vanligt med te/kaffe och smörgåstårta.   

Lisbet 

 

 

Vi önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 

Åsa, Harriet och Ingegerd 

 



 

Julutställning i bönhuset 

Onsdagen den 27 november träffades ett gäng damer för att göra i ordning 

en utställning om Julen. När vi kommit överens om hur vi ville ha det 

hjälptes vi åt att placera ut ljusstakar, julkrubbor och änglaspel, bockar, 

julremsor, julgransprydnader och tomtar av alla de slag. Men allra först 

satte vi fram de fina kyrkorna som vi fått låna. Några av dem var 

hemmagjorda. Erik Alas kopia av kyrkan i Kusmark och Gudruns pappas 

kopia av landskyrkan är verkligen jättefina. Dukar av olika slag och ett 

antal vackra julbonader såväl i papper som broderade fanns också med. I 

julgranen hamnade så småningom gamla och nyare julgransbollar, flaggor 

och flaggremsor och prydnader i kristyr, När vi var klara med utställningen 

firade vi med ett ”gofika” med nybakade lussebullar och toscakaka. Vi var 

tio damer som pratade och trivdes runt fikabordet. 

Utställningen visades på grötfesten, julbordskvällen och vid ytterligare ett 

par tillfällen.  

 

 
 

 

Minimarknad på Pärlan 

 

Lördagen den 7 december ordnades en minimarknadsdag på Pärlan. 

Det fanns anisbröd, godis och knäck att köpa, liksom hemslöjd i form av 

mattor, stickade vantar, sockar och mössor, näverväskor och träslöjd m.m. 

Hembygdsföreningen bjöd på glögg och pepparkakor och minimarknaden 

pågick under affärens öppettider. Det var trevligt men ganska kallt och det 

var synd att det inte kom mer folk. Eftersom vi skulle vara utomhus var vi 

lite tveksamma om hur vi skulle göra och därför var vi kanske lite sena 

med annonseringen. Men det var trevligt och nu vet vi till ett annat år. 

 

 

 
 

Recept på Julkola 

3 dl grädde, 3 dl socker, 1 dl sirap, 2 msk kakao, 1 msk smör 

Blanda grädde, sirap, socker och kakao i en vid gryta. Koka kraftigt  tills 

massan är 120 grader eller håller för kulprovet. Rör i smöret och häll upp 

upp massan på ett smörat bakplåtspapper. Skär eller klipp kolan i lagom 

stora bitar (innan den kallnat). Lägg bitarna i papper eller folie. Lycka till! 



 

ÅRETS JULBORD 

 

Den andra lördagen i Advent dukar vi i Kågeträsk EFS upp ett julbord i 

Bönhuset i Storkågeträsk! Det har varit så sedan 2007. 

Hela byn engageras och alla bidrar villigt och glatt med mat till julbordet. 

”Det är aldrig svårt att få folk att ställa upp,” säger Marianne, som ringer 

runt och pratar med byborna. 

Och så blir det också ett riktigt fint julbord, där inget saknas. 

Inne i ”stora salen” är bänkarna vända och bord inställda. Det görs redan 

första advent, till Hembygdsföreningens grötfest. 

I år var det ett 60-tal som kom till julbordet - varav 11 barn.  

Vi sålde lotter och löste kluringar till kaffet. Man kunde även titta på den 

fina utställningen av gamla julsaker och köpa gott bröd på minimarknaden. 

Barnen fiskade i fiskdammen och tomten delade ut mandariner. 

En trappa upp övade barnen julsånger. 

De avslutade kvällen med ett litet Luciatåg, som gladde och värmde oss 

alla. 

Tack alla fantastiska människor som ställer upp och sponsrar vår julfest! 

Och tack alla som kom och åt! 

Ett alldeles speciellt tack till alla barn som var med i Lussetåget! 

Kanske ses vi nästa advent igen!! 

Birgitta 

 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julgröt 

 

Traditionen med Hembygdsföreningens julgröt lördagen före första advent 

fortsätter. När vi började med grötfesten/julmarknaden tänkte vi oss den 

som ett sätt att locka folk till affären - därav tiderna 09.30 - 12.00.   Från 

starten 1995 och fram till år 2008 lånade vi lokal uppe på i sågens kontor. 

Sedan dess håller vi till i bönhuset. Antalet gäster har varierat mycket 

under åren. Som mest har det varit ca 120 personer men det vanligaste är 

att det kommer ca 70-80 hungriga gäster. Eftersom de flesta kommer efter 

klockan tio så har vi nu beslutat att i framtiden börja servera kl.10.00. 

I bönhuset finns lokaler för alla möjliga aktiviteter och i köket finns allt 

man behöver för serveringen. Inför grötfesten samlas folk och hjälps åt att 

möblera om i stora salen och förbereda för försäljning m.m. på övre 

våningen. I år fanns där allt möjligt från mjukkakor till fårskinn att köpa. 

Dessutom kunde man titta på julutställningen.   

Det är något speciellt med den första skinkmackan och vi får alltid veta hur 

fantastiskt god skinkan är. Gröten uppskattas också, lotterierna går åt som 

smör i solsken och folk verkar trivas och må gott..  

 

a 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       

Tre små troll 

 

I en grotta långt in i skogen bodde tre 

små söta troll. 

Pigg och Slö och lille Trogen 

tyckte om att spela boll. 

 

En dag sparka Pigg för hårt 

Bollen flög högt upp mot skyn 

Att finna den blev alltför svårt 

Den  hade gömt sej väl  i dyn. 

 

Pigg han sprang som en höna 

Letade i varje vrå. 

Slö satt kvar på tuvan  sköna 

och tittade helt enkelt på. 

 

Ledsen blev den lille Trogen. 

Grät så stora tårar  trilla. 

Sprang sen ut i vida skogen. 

Detta kunde sluta illa. 

 

När han sprungit en lång bit  

stannade han plötsligt. 

Hur hade han nu kommit hit ? 

Här var så kallt och ödsligt. 

 

Hur skulle han nu hitta hem 

till Pigg och Slö hans bröder? 

Han måste lägga på en rem 

Men åt vilket håll var norr och söder? 

 

 

 

 

Snart skulle det bli mörkt i skogen 

Och ingen lykta hade han. 

Så ensam var han lille Trogen  

att tårarna de bara rann. 

 

Men se där kom en liten katt  

som hade sett alltsammans. 

Ty katter ser fast det är natt, 

så dom gav sej iväg tillsammans. 

 

Trogen tätt efter katten gick  

höll henne hårt i svansen. 

Han kämpade hårt varje ögonblick  

för att hålla kvar balansen. 

 

Strax de såg ett ljus som tindra 

varmt och gott i mörka natten. 

Nu kunde inget Trogen hindra 

Han sprang så fort att efter kom 

katten. 

 

Katten slängde som en trasa 

Ty Trogen hade svansen glömt 

släppa. 

Han upptäckte det till sin stora fasa  

när han redan var framme vi husets 

täppa. 

 

Pigg och Slö satt tätt intill brasan 

Väntande på sin käre bror. 

När de fick syn på Trogen och 

”trasan”, 

En konstig trasa som fräste och svor. 

 

 

När Trogen såg hur katten led 

började han åter gråta. 

Vad hade han nu ställt till med? 

Skulle katten honom  nånsin förlåta? 

 

Men trots att svansen såg ovårdad  ut  

kunde ej katten bli förargad 

När nu sagan fick ett gott slut  

vad gjorde det då att svansen  blev 

sargad? 

 

Så det blev  stort kalas hos trollen  

Och alla vänner var bjudna på fest 

Nu sörjde ingen längre bollen  

Och katten var deras hedersgäst. 

 

Ingegerd  

(Ps  Jag skrev sagan när jag var barn  

och  den var publicerad  i Norran Ds) 



     

  

      

 

    

 

 

 

Men  Gun får nog ansvaret dela  

med oss tre affärsexpediter. 

För vi vill nog inte ha hela 

Han går hem när han äter  

och  ………. 

 

Och Patrik kan ej hålla sig stilla 

-- han är lite äventyrligt skapad. 

På jobbet han blodet syns spilla 

Så just nu är han handi-kapad. 

 

Det var allt för den här gången. 

Men det finns mera frö att så. 

Här i byn som bebos av mången 

som kan tåla ett skämt då och då 

 

Ingegerd 

 

Byn mellan Burman och 

Lundberg 

 

Ett mirakel har hänt här i byn, 

som nog ingen trott skulle ske. 

Men med skammens rodnad i hyn 

Fick nu Håkan om ursäkt be. 

 

Ty han har för det mesta rätt 

- enligt honom - för egen del. 

Men den här gången blev det 

reträtt  

Han erkände att han hade FEL. 

 

Våran hustomte på affären 

Honom ringer vi när vi behagar 

Och så fixar han alla besvären 

Ture är hos oss alla dagar. 

 

 
 

Boktipset. 

Jag har läst böckerna som Jonas Gardell skrivit som handlar om ett 

kompisgäng killar och hur det var att leva som gay på 80 – talet. 

Böckerna är lättlästa och intressanta. Han berättar om hur 

sjukdomen Aids kommer till Sverige och hur massmedia lägger 

skulden på de homosexuella. Det som gör det extra trovärdigt är att 

Jonas själv var med när hans vänner tvinade bort i sjukdomen. Han 

beskriver den skam som en av de insjuknade kände med ord som 

berör och tar en blåögd lantis som jag på en resa genom Stockholm 

som jag sent ska glömma. 

 

Läs gärna trilogin ”Torka aldrig tårar utan handskar”. Om inte annat 

för allmänbildningens skull. 

 

Jonas egna ord om boken: 

” Det hände här, i den här staden, i de här kvarteren, bland de 

människor som har sina liv här. I en stad där de flesta fortsatte att 

leva sina liv som om inget hänt började unga män insjukna, tyna 

bort och dö. 

 

Jag var en av dem som överlevde. 

 

Det här är min och mina vänners historia.” 

 

/Isabel 

 


