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Många skickar mail till tidningen
och skriver då tidningen men så
här skall mailadressen se ut:

Tore Löfvenius

Kallelse till årsmöte för Drakabergets skoterklubb
och för att klubben ska överleva måste ni komma!
Vi behöver fler aktiva medlemmar som vill vara med och jobba för fina skoterleder,
nya aktiviteter ett rikt skoterliv i Liden och Holmområdet.
_____________

Bystugan 24 november 19.00
Pär Hansson, ordförande Drakabergets Skoterklubb, 070-3439750

tidning@telia.com
Annonspriser
Omslagsbild: Ett julbonat fönster i
Bodacke för ett par år sedan.
Fotograf: Tore Löfvenius

Nästa Lidentidning
utkommer
28/2
Manusstoppdatum 31/1
Lidens Tidning utkommer 5 ggr / år.
Du kan posta eller maila ditt bidrag,
tänk bara på att faxade original
ger ett sämre slutresultat

Köp fem annonser, betala för fyra!
Föreningar får dela på en helsida, varför vi är
tvungna redigera material om utrymmet är begränsat. De föreningar som vill ha sitt material
ograverat är välkomna att köpa en annonsplats.
Ring för kostnadskalkyl.
Baksida i färg kostar
1870:1/9 sida 43 x 59 mm stående
218:2/9 sida 86 x 59 mm stående
436:1/3 sida 130 x 59 mm liggande 545:1/2 sida 130 x 91 mm liggande 763:1/1 sida 130 x 184 mm stående 1520:Köp och Sälj ca 20 ord 40:Alla priser exkl moms

Adress till tidningen

Lidens Tidning
Bodacke 143, 860 41 Liden
Besöksadress:
Husåsvägen 9A (Gamla Posten)
E-postadress:
tidning@telia.com
Ansvarig utgivare / artiklar :Tore Löfvenius
Historiska artiklar:
Arne Johansson
E-post
arne.jarkvissle@telia.com
Annonser:
Tryckeri:

Prinfo

0692 - 10 123
070 - 277 36 40
Vardagar 13-17

5 dec

17.00 Julsånger Bygdegården

PRO Holm
25 nov Medlemsmöte
16 dec Lilla julafton

Indals PRO
17 december, Häreborg
Lilla Julafton
underhållning Carin & Evert

Gimåfors Bygdeg.
Församl.hemmet

Kovlands
Julmarknad
Ånäshallen
11 dec 2010
15 - 19

Söndagsdans

Besök den gemytliga julmarknaden
vid ishallen i Kovland
Knallar med diverse försäljning

Häreborg, Indal,
29 nov. kl 18.00–21.30
Dansband: Hudiks. Entré 100 kr.

* Luciafirande
* Skridskodisco kl 18 för barnen
* Caféet öppet med b.la. julfika
Arr: Kovlands hockey

0692 - 101 23
0692 - 210 75

0692 - 10 123
070 - 63 102 77
Accidenstryckeriet i Sundsvall

www.hareborg.se

Vad betyder det gamla uttrycket …

”Du är en besvärlig ankost!”

Vill du prenumerera?

Svar på sidan 22.

Kostnad 125:-/år. PG 15 89 07-6
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Västanå-Korsåmons
Bygdegårdsförening

Lidens Tidning
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Visste du……
…. att enligt SKI (Svenskt Kvalitetsindex)
2010, har Handelsbanken nöjdast bankkunder av de svenska storbankerna. Vi
finns dessutom nära dig i Liden.
Nyfiken på vad vi kan erbjuda dig vid ett
bankbyte? Torsdagen den 9e december
har vi kvällsöppet till kl 19. Varför inte
komma förbi om du har frågor? Vi bjuder
på fika.

Tobias

Maria

Välkommen!

Börje Albertsson
Virkesköpare

Ti l l s a m m a n s s k a p a r v i v ä r d e n p å D i n S k o g

Låt skogen skapa sitt eget
Börje Albertsson
värde!
Tel
Mobil

Lidens skola
Lördagen 22 januari 2011
kl 17.00
Pris 240:Pausfika ingår
Möjlighet att köpa kombibiljetter:
Teater + Supé på Wärdshuset kl 19.30
Pris 550:- / 2 rätter inkl. kaffe
Arr: Indalslidens SK

Biljetter köper du hos:
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0692-220 01
070-347 66 07

Ser du möjligheter att öka värdet på din skog i framtiden genom skogsvård?
Hinner du inte göra arbetet själv eller oroar du dig för kostnaderna?
Genom stora arealer och ett gott samarbete med våra skogsvårdsentreprenörer når vi hög kvalitet
och låga kostnader per hektar.
Har du tänkt på att nettot av en hektars slutavverkning oftast är större än kostnaden för markberedning och plantering av 10 hektar eller röjning av 20 hektar?
Gallring av en hektar ger på samma sätt möjlighet att röja 4-10 hektar.
Vill du räkna på din skogs möjligheter att finansiera sin egen utveckling och ge dig ett netto idag?
Kontakta din lokala virkesköpare.
Vi hjälper dig även gärna med en skogsbruksplan
för att ytterligare öka ditt grepp om din skog.

SCA SKOG AB
Medelpads skogsförvaltning
851 88 Sundsvall
www.skog.sca.com

ICA Liden (endast revybiljett),
Bystugan Liden (både revy och supébiljetter)
Wärdshuset (endast kombibiljetter)

ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG
Lidens Tidning

Lidens Tidning
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Advent i Liden
Lördag 27/11 11.00 - 16.00
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Bystugan

Ponnyridning

Utnyttja

12.00 - 14.00 (vid Bystugan)

Ingers Klippstuga
Brima Hantverk, Guns keramik
glögg och pepparkakor

ICA Liden

Gissa vikten på skinkan
provsmakning av julmat m.m.

Eternellboden
Öppet: 10 - 13

GOD
JUL
&
GOTT
NYTT
ÅR

Kristinas Hemmatjänst

RUT avdraget

Jag städar, putsar fönster, bakar,
lagar mat, handlar, kör dig till
doktorn m.m.
till hälften, 50% av kostnaden.

Ring mig Kristina
så berättar jag mer!

”Macken”

070 - 473 78 72

Varmkorvförsäljning
m.m.

Lidens Tidning

Kovlands blommor & presenter

Sockenstugan

Försäljning av hantverk och tunnbröd
Lotteri på julmat, Fiskdamm
Kaffe med kakbuffé

060 - 915 40
Öppettider
11-18 vardagar
11-14 lördagar

Välkomna!
Tomten kommer förstås

Förbered dig inför julen!
Massor av nyheter bl.a.
Rolf Lidbergtomtar
och
fina julgrupper.
VÄLKOMMEN!
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Jenny, sportexport från Liden?
Via skidkanalen i Åre, journalistlinjen i Kalix,
praktik på Radiosporten hamnade hon 2005
på Aftonbladet.
– Det var Liden som lärde mig att se det stora
i det lilla och det var Aftonbladet som gav mig
vingar att flyga iväg till platser som Peking,
Seattle och Vancouver.
Jenny Modin är en Lidentjej som hamnat i
Stockholm på Aftonbladets redaktion via en
del andra intressanta jobb.
Vid 10 års ålder gav Jenny och hennes släkting Erika ut vad de kallade ”Lidennytt”. På
A4-papper skrev dom påhittade historier om
grannarna och smög ner exemplar i brevlådorna när mörkret fallit. Uppskattat tydligen:
grannen Signe knackade Jenny på axeln i kön
på ICA-affären: ”Den var bra den där Lidentidningen, när kommer nästa nummer?”.
I grund och botten ligger ett brinnande
idrotts/tävlingsintresse i samspel med att Jenny själv idrottat bakom att hon idag jobbar
som sportjournalist på Skandinaviens största
tidning Aftonbladet. Hon lyfter även fram en
stor målmedvetenhet och vilja.

Studion Whistler - Jenny Calling
studioprogram under OS
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och flög ner. Lillgammal som jag var insisterade jag på att betala fikat fast Fogdö ville
annat. Vi drack cocacola och åt en bakelse.
Det blev ett bra möte. Han ville berätta och
jag ville lyssna. Min journalistlärare Ragnhild, pratade om en speciell nerv i intervjun.
Den sändes på SR Norrbotten i långformat.
Och när jag månaden efter såg TV4:s Malou von Sieverts göra liknande möte med
Fogdö kände jag att min var nära på bättre.
Kan hon, kan jag. Och jag lämnade journalistlinjen med en okej känsla för att vara
redo för arbetslivet.

Bilden är från en reportageresa i oktober
förra året till just Seattle och Fredrik Ljungberg som då spelade fotboll på den amerikanska västkusten.

– Egentligen inte så vanligt att man tar bilder med idrottsstjärnor på det här sättet som
journalist, men det blir ett annat typ av möte
när du träffar en idrottare utanför idrotten.
Just Seattle flög jag ensam tur och retur på tre
dygn. Jag var konstant jetleggad men fick vara
med om en hysterisk och annorlunda idrottsupplevelse i en fotbollsmatch i Major Leauge
Soccer. Och träffa en fantastiskt go kille i fotbollsstjärnan Fredrik Ljungberg. Ett fint möte
som tillhör de mer speciella.
Den bästa intervju hon gjort är en radiodokumentär under journalistlinjen med före detta
alpinstjärnan Tomas Fogdö.
-Hade inga pengar men skrapade ihop till en
flygbiljett, bestämde träff på ett café i Uppsala
Lidens Tidning

Jobb på Vancouver airport en sen natt.

Efter det har det rullat på. I februari väntar
nästa stora mästerskap i och med längd-VM
i Holmenkollen.
– Vi kommer följa upp vårt OS-format med
ett dagligt program med våra profiler på
plats. Det ser jag fram emot. Tycker mycket
om att göra TV tillsammans med vår krönikör Lasse Anrell. En glädjespridare som har
alltid en räv bakom örat.
Susanna Kallurs fall i semifinalen på 100
meter häck i Peking-OS och Anja Pärsons
krasch i kombinationsstörtloppet i Vancouver OS är Jenny Modins hittills starkaste
idrottsögonblick som reporter på fältet:
Lidens Tidning

Sannas tårfyllda vandring genom mixade zonen – ögonblicksbilder hon aldrig glömmer.
Liksom Anja Pärsons sanslösa saga. Det bronset efter den kraschen i Vancouver-OS.
I framtiden hoppas Jenny på att få uppleva fler
berättelser i klass med Sannas och Anjas fast
då helst med lyckosam utgång:
Jenny menar att vi snart skriver 2011 och
fortfarande inte har kvinnliga sportkommentatorer som släpps fram på de större idrottshänlelserna.
– Jag hoppas bli en av de första. Jag har en
nyfikenhet på vad som föder framgång och
vill uppleva fler magiska, tårfyllda och ibland
smärtsamma idrottsögonblick på fältet. Att
få uppleva fler berättelser ute i hetluften var
anledningen till att jag tackade nej till ett programledarerbjudande från TV4 förra hösten.
Däremot ett kommentatorserbjudande och
jag säger som kronprinsessan Viktoria: JA! JA!
JA!
Jenny har sedan 2006 bevakat följande stora
sportevenemang:
Vancouver-OS 2010
Peking-OS 2008
Fotbolls-VM Tyskland 2006
Fotbolls-EM Schweiz/Österrike 2008
Friidrotts-VM Berlin 2009
Ishockey-VM 2008-2010

Peter Forsberg vid ankomsten
till Vancouver

Fortsättning nästa sida
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Jenny bor numera i Stockholm så jag passade på att ställa några mer eller mindre begåvade frågor till henne.
Jag gillar:
Sushi eller köttbit?
Kött. Uppvuxen på älg. Jag säger som min
pappa om sushi: ”Kattmat”.
Vin, öl eller hemkört?
Morfars hemkörda svartvinbärsbrännvin till
jul. Annars vin.
Fredagsmys eller krogen?
Fredagsmys på krogen kanske...
Bil eller tåg?
Bil. Älskar att köra bil. Ibland lite för
fort…
Götgatan eller Sveavägen?
Skitgator båda två. Däremot Norr mälarstrand
Vallsjön eller Mälaren?
Sveriges vackraste insjö eller en lätt förorenad stadskanal? Lätt val – Vallsjön.

Fredrik Ljungberg eller Foppa?
Omöjligt att välja. Foppa är Foppa. Makalös
man. Men Ljungberg har sötare hund.
Anja Pärson eller Lindsey Vonn?
Anja Pärson. Fantastisk karriär. Rankar henne
högt bland svenska idrottspersoner genom tiderna.
Tommy Åström eller Lasse Granqvist?
Två av Sveriges bästa kommentatorer. Jag gillar båda väldigt mycket.
Hovet eller Globen?
Hovet. Mer intim arena. Bättre tryck.
ICA Pelle eller ICA Stig?
Självklart ICA Pelle. ICA Stig är en copycat.
Giljotinmuseum eller Leksaksmuseet?
Giljotinmuseet. Eija-Ritta är min vän och
gamla granne.
Slutligen önskar Jenny alla Lidenbor en riktigt
god jul och gott nytt år.

Järkvissle Ekokött
Vi har ett ekologiskt jordbruk som är kravgodkänt.
Vi har dikor och föder upp kalvar
till 1 1/2 - 2 års ålder.
Du kan beställa ungnöt styckat
och klart, hel, halv, kvart, åttondel
Örjan Rudin o Pia Nägele
Järkvissle 213 860 41 Liden
0692 – 210 72 070 – 534 93 83
www.jarkvissle.se

LIDEN

Tore Löfvenius

Lions
Indal-Liden-Holm
”Hjälp oss Hjälpa”
0692 - 103 87
060 - 92 352

Öppettider
Mån - Fre
10 - 19
Lör
10 - 16
Sön
12 - 16
0692 - 100 26

God Jul &
Gott Nytt år
Vi är ombud för

önskar
Pelle, Carola,
Gun och Jannice

Paket
utlämning

Med bred och mångårig erfarenhet
tillhandahåller vi genomtänkta lösningar som minimerar kundens totalkostnader på kort och lång sikt.
Micke tel: 070 - 209 38 66
Mail: l i d e n m i c k e @ t e l i a . c o m

Jennys nuvarande arbetskamrater:
Stående fr.vä: Thomas Roos, Jenny Modin och Simon Bank.
Sittande fr.vä: Robert Laul och Lasse Anrell. Foto: Tore Löfvenius.
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Snart dags för premiär för Häre Salonger!

Företagshuset

Så var det snart dags igen. Häre Salonger har premiär den 4 december och intensiva repetitioner pågår i
denna stund. Ensemblen är taggade till tänderna och redo att leva upp till fjolårets succé. Låt oss presentera
något nytt, något gammalt, något lånat och något blått:

Liden

Nytt: Travrestaurangen levererar mat och dryck
Det är med stor glädje vi meddelar att Travrestaurangen dukar upp årets julbord. Det är allmänt känt att
de levererar mat och service av hög klass. Dessutom innebär det att du i år kan köpa såväl öl och vin som
alkoholfria drycker i baren.

Gammalt: Kära återseenden från förra året
Jens Nilsson regisserar och guidar ensemblen mot nya framgångar i år. Tillsammans har vi skrivit manus
till Häre Salonger 2010. En av karaktärerna du möter även i år är Åke Grahn, en liten man med mycket
stora planer. Och städerskan sopar golvet med skrattsalvor som vanligt, men ska hon någonsin träffa en
man? Älgarna har kilat vidare men återuppstår och dansar i ny skepnad.

Lånat: En sång om livet och döden
Vi har bland annat fått låna rättigheterna till en störtskön låt. Utan att avslöja för mycket om texten säger
vi att det enda vi vet här i livet är att vi kommer att dö. Så är det bara. I detta sammanhang kan vi passa på
att fråga oss om ensemblen överlever kvällen.

Blått: Eller grönt kanske?
Vår gröngöling, vårt nytillskott i ensemblen maskar i tredje akten och ett missförstånd ger Hulken nya
dimensioner. Häre Salongers stora sångtalanger gör många av oss gröna av avund när de visar prov på
röstresurser som är få förunnade. Vi ger grönt ljus för Lidens skoterklubb som härjar i Indal och surtant
nummer ett snackar grönområden.

Till sist: Minnen från i fjol
För dig som behöver hjälp att minnas: Förra årets show blev en succé. Välkommen in på vår webb, www.
vaduvill.nu, och se filmklipp från i fjol.
/Kulturföreningen Vaduvill genom Maria Åman

Boda Grävtjänst

Jan Backlund

0692 - 400 84

Rör & Svets

070 - 326 07 74

JULBORD, SHOW OCH EN
STOR PORTION HUMOR
HÄREBORG, INDAL

Modins Byggservice

4 DEC. KL 18 • 17 DEC. KL 19 • 18 DEC. KL 18 • MATINÉ 5 DEC. KL 15.
Show och julbord 395:-. Dryck tillkommer. Matiné 150:- (barn upp till 16 år 90:-).
Biljetter: Pizzeria Polo i Indal, Ica Liden, Ica Kovland, Entré Sundsvall.
Mat och dryck: Travrestaurangen. Arr: Vaduvill, www.vaduvill.nu.
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Besöksadress: Lidenvägen 89

Lidens Tidning

0692 - 104 28
070 - 685 43 97

Lidens Tidning

Lidenfoten
070 610 64 37
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Ballastmaterial

Ett stort varmt tack!
Ett stort varmt tack till er alla som sponsrat Lidens
Hembygdsförening genom att skänka priser till Företagarnas lotteri. Under de tre år som lotteriet funnits har det inbringat 90 850 kronor och pengarna
har använts till att rusta upp samtliga byggnader på
Vättaberget. Här följer vår redovisning.

på klockargården och bagarstugan samt fönsterbågar och foder på hembygdsgården. Hans Funk har
målat baksidan på toalettbyggnaden.
Ett stort varmt tack vill vi också rikta till er alla som
köpt och sålt lotter och därmed verkat för att ge
hembygdsföreningen ekonomiska förutsättningar
för att rusta upp byggnaderna på Vättaberget.

i Liden, Indal, Holm och Bredsjöområdet
NCM i samarbete med SVEVIA,
Vi vänder oss till dig som är
behov utav ballastmaterial till

Upprustning av grusvägar, Garageinfarter
Utfyllnadsmaterial, Med mera

Ingrid Lindbergsson och
Britt-Marie Nilsson

År 2008

påbörjades underhåll av ett flertal
byggnader. Förutom medlemmarna i styrelsen har
Ivan Jonsson, Göran Åsell, Gunnel Pettersson och
Ralf Dahlin deltagit. Sven Lindgren, genom Timrå
Måleri AB, målade dörrar på hembygdsgården och
toalettbyggnaden samt pelarna vid entrén. Mikael
Eriksson, genom Erikssons Bygg och Konsulting,
lade nytt tak på smedjan. Smedjan fick också en
grundlig rengöring genom att Barbro och Lennart
Lindberg sopade väggar och tak. Förutom smedjan
målades bagarstugan, klockargården och scenen.
Därutöver har bakugnen i bagarstugan, den öppna
spisen och betjäningsdisken i hembygdsgården målats samt bänkar har renoverats och oljats.

År 2009 byttes fönsterbågar på toppstugan av
Stig Åström och Hans Funk. Toppstugan skrapades och målades av Britt-Marie Nilsson och undertecknad. Halmboden på logen målades av Bengt
Åmansson och Hans Funk.

År 2010

lade Pär Hansson, genom Pär Hanssons Bygg, nytt plåttak på scenen och bagarstugan.
Britt Marie Nilsson och undertecknad målade
fönsterbågarna, fodren, knutarna och vindskivorna
14

Hans Funk

Många timmars ideellt arbete är nedlagda och har
givit möjlighet till värdefull gemenskap, trivsel och
samvaro. Både personliga och materiella resurser
har kommit till nytta vilken gynnar oss i bygden,
besökare från andra trakter och bilden av Liden
med dess kultur och historia. Sammantaget gör
detta att vi kan vara än mer stolta över vår vackra
hembygd.

Kontakta NCM angående leverans och pris:
Mats Norberg: 070 - 534 00 04
Andreas Norberg: 073 - 036 74 75

Till sist önskar vi er alla en riktigt god jul och ett
gott nytt år.

Lidens hembygdsförening
Ingrid Lindbergsson, kassör

Lidens Tidning

Lidens Tidning
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LÄNGE LEVE LANDSTINGSLOJAL LIDENLÄKARE

Bertil Sjöberg som ung provinsialläkare i Liden, juli 1975.
Foto: Maria Pachaly.

Bertil Sjöberg på 40-årsdagen som
distriktsläkare i Liden tisdagen den 5
oktober 2010. Foto: Tore Löfvenius.

Nestorn i Lidens läkarkår genom alla tider
är vår nuvarande distriktsläkare på Lidens
Vårdcentral, Bertil Sjöberg. Tidigare i år
fyllde han 70 år och är i högsta grad ”still
going strong”.

givetvis skett i maskopi med personalen,
så klockan 10.00 blev det kaffe och smarrig tårta (inte så lämpligt ur hälsosynpunkt,
men vart 40: e år får väl godkännas).

Lidens Tidning överrumplade Bertil tisdagen den 5 oktober 2010. Exakt på dagen
hade han då varit distriktsläkare i Liden i
hela 40 år! Överraskningsmomentet hade

Turbulensen kring landstinget i Västernorrland och dess ledning märks tack och lov inte
mycket av här i Liden. Bertil är den fasta klippa som många vårdcentraler önskar sig. Bertil
finns här tryggt och säkert. Vilken förmån det
är och har varit för Lidenborna m.fl. Trygghet
och förtroende är viktigt när man känner att
allt inte är som det ska med hälsan.
Hur orkar man ta emot ca 1.500 patienter per
år i 40 år? Grovt räknat blir det 60-70.000 patienter! Bertils svar är kort och enkelt: Trivseln
på jobbet! En fantastisk personal! Hela 50 %

Det var inte bara läkarstudier för Bertil
Sjöberg i Uppsala. Här är en bild från
1966 och Valborgsmässobalen på Uppsala slott med flickvännen och blivande
hustrun Synnöve. Foto: Hartman.

har arbetat i Liden minst 20 år! Respekten
från patienter och sjukhusets kliniker är
mycket viktig och stimulerande. För Bertil
har aldrig all information om hälsotillståndet för bygdens boende varit någon tung
börda att bära. Han har därför aldrig känt

Det var således den 5 oktober 1970 som
Bertil startade som vikarierande distriktsläkare i den nuvarande läkarvillan (byggd
1915), som då även inhyste läkarmottagningen (idag Eternellboden). År 1983 flyt-

De sista patienterna vid den gamla läkarstationen i Liden år 1983. Evert Holmstedt
och Gunhild Höglund, föräras med blommor av distriktsläkaren Bertil Sjöberg och
mottagningsbiträdet Sigrid Näslund. Ur informationsbladet SONDEN, april 1983.
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tade verksamheten till nuvarande vårdcentralen i Liden. Bertils välkända informalitet tog
sig tidigt uttryck i en avhängd vit läkarrock.
Generationer av Liden-, Holm- och Indalsbor
m.fl. har passerat framför Bertils granskande
ögon och fått hjälp med alla möjliga åkommor. Han bedömer att det är den tredje generationen som vaccineras just nu!

Lidens Tidning

Tårtkalas på Lidens vårdcentral för Bertil Sjöberg på 40-årsdagen som distriktsläkare.
Foto: Tore Löfvenius.

Lidens Tidning

Forts. nästa sida
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sig besvärad i mötet med folk på ICA, macken
eller i övrigt ute på byn.
Att Bertil har humor är väl känt. Han har
dessutom ett genuint intresse av korsord och
ordtävlingar. Utmana honom med något
”klassiskt” korsord vid nästa läkarbesök!
De stora folkhälsoförändringarna under Bertils tid är i koncentrat att: antalet diabetiker
har ökat, kroppsvikten har ökat hos många
och rökningen har minskat generellt (oklart
hur det är med snusandet).
Ofrånkomligt ställer jag den obligatoriska frågan: Hur länge till som distriktsläkare i Liden?
Bertils korta svar: ”Tills det kommer en fastanställd läkare till Liden.” Man tackar!
Arne Johansson, Järkvissle

Provinsialläkare i Liden
Travenfeldt
Tirén Otto
Kinnmark Ernst
Brodelius Henrik
Olsson Robert
Brolin Valdemar
Stake Torsten
Lindén Per-Åke
Meldgård-Sörensen
Marqvardsen Ole
Sjöberg Bertil

Före 1903
1903-1913
1914-1921
1922-1928
1928-1934
1934-1944
1944-1955
1956-1960
1961-1965
1965-1969
1970-

Källa: Informationsbladet SONDEN, april 1983.

Julklappstips!
Unik CD-skiva från Liden
Säljs genom Lidens Kyrkokör
och på Bystugan för 120:-

Värdshusets Matsalar
Boka Representationsoch Högtidsmiddagar

Tack Bengt Hammarberg, Indal , för lånet av Julkorten.

TRE KYRKOKÖRER –
EN REPERTOAR
Under hösten har Lidens Kyrkokör, Indalskören och Holms Kyrkokör haft en
och samma körledare, nämligen kantorn Fredrik Nestorsson Pettersson.
Han dirigerar vanligtvis körerna i Indal
och Holm, men har ryckt in i Liden för
att upprätthålla verksamheten i glappet
mellan Anne-Lise Lindberg Sjödin (som
går i pension) och hennes efterträdare
(rekrytering pågår). Körerna sjunger nu
en gemensam repertoar. Det bjuds på
flera tillfällen att lyssna till de enskilda
kyrkokörernas sång under hösten, bland
annat i gudstjänsterna vid första advent.
Kronan på verket blir adventskonserterna, med de tre kyrkokörerna tillsammans, i Indal (lördag 11/12 kl.18.00),
i Holm (söndag 12/12 kl.18.00) och i
Liden (söndag 18/12 kl.18.00).
Arne Johansson, Järkvissle

Julbord
Torsdag 25/11 – 22|12
Lunch- och kvällsdukning

Julmarknad
Lördag 11 december
Bokning Åstön 060-480 00
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Huvudbyggnaden uppges vara försäkrad för
24.000 kr., vilket icke på långt när täcker värdet. Även de andra byggnaderna jämte lösöret
var försäkrat men även detta mycket lågt. Skadorna i sin helhet kunna värderas till minst
100.000 kr.
Den brunna gården, som var en av de största i
Liden, innehades av fru Alma Sillerström, vilken tidigare drivit pensionatsrörelse. Gården
var uppförd av timmer i två våningar och inrymde ett 20-tal rum”.

Söndagen den 7 mars 1943, på eftermiddagen, tog en epok slut i Järkvissle. Sillerströms
pensionat och tidigare gästgiveri brann ned
till grunden.

den stora Sillerströmska gården i Järkvitsle,
Liden. Likaså nedbrunno de sammanbyggda
stall-, ladugårds- och förvaringsbyggnaderna.
Kreaturen lyckades man få ut och rädda men
allt lösöre i gården jämte redskap och inventaNils-Erik Näsman, Högland/Järkvissle var 8 rier i de andra byggnaderna förstördes. Likaleår den dagen och gick i 2: a klass i ”Järkvitsle” des gick en del gröda förlorad.
skola. Ännu idag minns han branden:
Elden började i andra våningen strax efter kl.
”Jag bodde på Högland, på andra sidan In- 16. På några minuter var hela huset övertänt
dalsälven. Det var nästan 2,5 km fågelvägen och folk, som kom tillstädes kunde ingenting
till Sillerströms Pensionat. Jag såg händelsen annat göra än att försöka få ut kreaturen, engenom köksfönstret på Högland och bran- ligt uppgift två hästar och fem kor. Lidens
den ökade i styrka allteftersom fler byggna- nybildade brandkår kom också till brandplatder antändes.
sen, men kunde inte uträtta mycket, då elden
gripit omkring sig med rasande fart och brist
Dagen efter, på måndagen, gjorde klass 1 & på vatten förefanns. Det var också lönlöst att
2 sparkutflykt till brandplatsen. ”Sparktå- försöka få ut något av lösöret ur den bringet” anfördes av vår lärarinna Anna Larsson. nande gården och allt gick, som nämnts, förJag har inget exakt minne av hur det såg ut lorat. Från huvudbyggnaden kastade sig elden
på brandplatsen men förödelsen var nästan över till de närbelägna ekonomibyggnaderna,
total. Endast ett litet stall fanns kvar av alla vilka också inom kort stodo i lågor. På mindre
byggnader, inklusive den stora huvudbygg- än två timmar hade elden fullbordat sitt förnaden”.
störelseverk och av den forna ståtliga gården
fanns då endast skorstensmurarna kvar.
Branden var en stor händelse i bygderna,
trots rådande världskrig, och Sundsvalls Tid- Hur elden uppkommit är ännu obekant, men
ning publicerade dagen efter ett initierat re- det är möjligt att polisutredningen kan bringa
portage:
klarhet i denna sak.
”En våldsam brand ödelade i går eftermiddag
20
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Huvudbyggnaden hade uppförts på 1880-talet, och var en imponerande skapelse för sin
tid och plats. Många resenärer hade trakterats
och övernattat här under flera decennier. När

gästgiveriets tid var över i början av 1900-talet
förändrades inte verksamheten något nämnvärt, utan traditionell pensionatsrörelse tog
vid. Efter branden saknades övernattningsmöjligheter i bygden. Det var först år 1948,
när Utsiktens Turistgård i Sillre stod klar
ovanför landsvägen, som det åter fanns rum
för resande. Om än i begränsad omfattning.
Något år efter branden uppfördes en enplansvilla på tomten. Kontrasten mot det stora
huset blev iögonfallande. Det enda som idag
minner om svunna tider är resterna av huvudbyggnadens stensatta grund.
Arne Johansson
Järkvissle

Sillerströms Pensionat i Järkvissle. Bilden har lånats ut av Gun Olsson, Bodacke/Liden.
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Macken mitt Liden
i byn
F.D.Posthuset Liden

Däckförsäljning - Verkstadsservice
Gasol - Fiskekort
Ett parti nästan nya Nokian Hakka 4

GOD JUL
GOTT NYTT ÅR

2 900 kr - 4 st monterat & klart

Köp 4 nya vinterdäck av oss så får du ta frugan med dig till
dagens lunch på Wärdshuset mitt emot, som vi bjuder på.

FOTVÅRD

Öppettider:
Mån-fre 8-19
Lör 10-16, Sön 11-18

Jag hälsar alla välkomna till Solgården
i Indal & Rondellen i Bispgården där jag
hädanefter finns någon dag varje vecka
Jag erbjuder medicinsk fotvård, nageltrångsbehandling,
avlastningar, benmassage, fotspa, benvaxning m.m.

Julklappstips:
Presentkort på
klippning eller
behandling

Helena Östman
070 - 610 64 37
Lidenfoten
Lidenvägen 89, Liden

Husåsvägen 2, 86041 Liden
Känner du för att göra om dig
i vintermörkret och inför julen,
ring och boka tid för en ny frisyr, färg eller slingor.
Varför inte en skön ansiktsbehandling eller massage?

Svar till fråga sidan 3

”Du är en besvärlig ankost!”
LIDENS
BLOMSTERFOND
0692—100 27
Din gåva
ger glädje i Liden
Plusgiro 11 455–3
22

0692- 100 16
rpfordonsservice.se

Det är ett gammalt sätt att säga att någon är odygdig eller
i dag att någon är jobbig. Yngve Åman i Åsen minns att
hans mormor i mitten av 1950-talet ofta sa detta till honom. Yngve var då i 10-årsåldern och tveklöst en
besvärlig ankost. Tack Yngve Åman i Åsen för ordtipset.
/AJ

0692 - 104 08
070 - 262 59 53

Inger Wästfelt

klippstugan@wastfelt.net
Lidens Tidning
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NÄR DET BEGAV SIG …

Tack Bengt Hammarberg, Indal , för lånet av Julkortet.

Öppettider:
Vardagar
10.00–17.00
Lördagar
10.00–13.00

Indalsälven var en gång laxfiskets eldorado. På bilden ett fullmatat notdrag i Sunnås på 1940-talet. Bergeforsens kraftstation togs i bruk 1955 och sedan var laxfisket ovanför kraftverksdammen
ett minne blott. Laxnotlaget från vänster: Alfred Åslin, oidentifierad fiskare, Arvid Jonsson, Karl
Backlund och Ture Hallgren. Tack Birgitta & Sven Söderqvist, Sunnås, för minnena och fotot! /AJ.

Vi har julpyntet
du söker.
Glöm inte
titta in i
tomterummet!
www.kalarnetextil.se

24
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490 års erfarenhet samlas
”Väl rustad för kyla och snö
i väntan på kommande tö?”
Gör en stöökresa….
pettider
Våra öp
30
0930-17
Mån-Fre 30-1400
09
Lördag

Centralgatan 16
HAMMARSTRAND

Urban Andersson

På bilden från vänster: Barbro Wiklund (Blomqvist), Margareta Malm, Gun Olsson (Svelander), Kerstin Åslin, Anita Mickels (Redin), Birgit Åslin och Birgitta Janson (Lindholm)

För omkring fem år sedan tog Barbro W initiativet
att någon gång under året, samla några bandomsvänner som växt upp i Liden, till en träff. Det resulterade i ett glatt gäng, alla numera runt sjuttio
år, som sedan dess träffats årstidsvis, två boende i
Liden, två från Hammarstrand, en från Bispgården
Doris Fryklund (Engström) ej med på bild, och tre
från Sundsvall.
Lidenträffen börjar med att man möts utanför kyrkporten klockan elva på förmiddagen. Därefter följs
man åt runt kyrkogården där föräldrarna vilar. Det
pyntas efter årstiden, senast nu i oktober blev det
ljung och granris. Ljudnivån är alltid något hög på
den allvarsamma platsen men det är oundvikligt. I
detta gäng dyker alltid någon rolig historia upp om
någons förälder och skratten ekar över nejden.
Efter timmen på kyrkogården promenerar alla iväg
till det intilliggande Värdshuset Liden, som sedan
två år tillbaka drivs av krögarparet Eva Sofi och
Anders Stenström, som även är utbildad sommelier
(vinexpert) och arrangerar vinprovningar.
För “tjejgänget” betyder det mycket att få komma
in till värmen och gästfriheten i Wärdshuset. Man
upplever en lycka över att det fortfarande finns ett
trevligt matställe att gå till i Liden, när så mycket
annat till allas stora sorg och besvikelse har avvecklats i byn.

tel 0696-10069
www.stooks.se

TAXI

Wärdshuset, från början Lidens Pensionat och
i folkmun “Panget”, har alltid betytt någonting
alldeles speciellt när man växt upp i Liden. Det
började med snälla tant Alma, som efter många år
lämnade över till lika snälla tant Svea. De gav barnen läsk och bullar och gjorde inte någon skillnad
på vems unge det var som kom springande uppför
trapporna till köket.
“Panget”, bytte ägare och fick på senare år namnet
Bykrogen, fortsättningsvis mycket uppskattad av
matgästerna.
Nu har det unga, relativt nygifta Värdshusparet firat 2-årsjubileum med den äran. Det är bara att
önska att det ska återstå många år för sjuttioåringarna och övriga gäster att få njuta av den omväxlande, fantasifulla och vällagade maten vid många
olika tillfällen. Här känner sig det glada gänget
mycket nöjda efter dagens lunch och som en extra
guldkant, händer det att man beställer in en utsökt
god och tillika vacker dessert.
När den trevliga dagen avslutas med kaffe, mycket
prat och många glada skratt bär det av till Macken
där det köps trisslotter.
Ingen har haft turen att vinna pengar men “byjäntan” som har en stor bit av sina hjärtan i Liden,
förlorar inte hoppet i första taget.

Liden och Holm
Färdtjänst och sjukresor

Telefon : 070 - 257 50 25

Birgitta J
26
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Nu spelas det boule i Indal

7JIBSEFUNFTUBJHBSOPDICSPEFSJ
HBSOTPSUFSPDIDBPMJLB
CSPEFSJFS SJUBEFEVLBSNN
7ÊMLPNOBUJMM-VOETUSÚNTMBEVHÌSEJ#KÊSNF
½QQFUUJEFS5JTEBH'SFEBH
-ÚSEBH)FMHEBHBSTUÊOHU
"OQBTTBUGÚSSÚSFMTFIJOESBEF5FM
Broderier:
3, få det billigaste gratis
¯LWÊHKöp
LNPWBOGÚS,PWMBOE
UBH
Gäller
nov och dec
WÊOTUFSWJETLZMU'PSUTÊUUDBNFUFS

Den: 14/8 - 2010
Foto:Bojan Söderberg

Våren 2009 var vi 10-14 medlemmar i PRO Indal som började att prova på boulespelandet.
Vi höll till på idrottsplatsens parkering där vi ritade upp banor i gruset. Vädret var fint så vi
kunde spela långt in i oktober innan kyla och mörker tvingade oss att ta vinteruppehåll. I januari kom vi så på iden, att kanske skulle vi kunna bygga egna riktiga banor.
På vårkanten 2010 tog vi kontakt med Parkföreningen i Indal och en överenskommelse gjordes:
PRO Indal står för byggandet av banorna och parkförvaltningen upplåter plats i Indalsparken.
När så ansökta bidrag hos Sundsvalls kommun var beviljade satte arbetet igång den 23 maj.
Vi lejde Jan Persson att gräva ur för fyra banor, 4x15 m vardera bana. Bröderna Nilsson fick i
uppdrag att leverera grus och stenmjöl. Vi var ett gäng glada boulespelare som skottade, sopade,
kärrade och krattade grus. En vibrator hyrdes från Cramo så att banorna skulle bli riktigt hoppackade. Avslutningsvis saltades, vattnades och vältes banorna. Och den 7 juni kunde vi så spela
premiärmatchen.
Vi håller fortfarande på med en del arbeten runtomkring banorna vilket vi tror blir färdigt till
sommaren 2011.
Alla är välkomna att spela boule i parken. Vi eldsjälar som dragit igång allt, vi spelar varje måndag kl 12.00 och onsdagar kl 18.00 om vädret tillåter.
Välkomna att utmana oss på en match eller kom och spela eller öva att kasta klot med oss. Går
ni själv till parken för att spela, ta då med egna bouleklot, och var snäll att lämna banorna i det
skick ni fann dem. Tack på förhand hälsar
Pro Indals boulespelare genom Ann-Christine Boström.
28
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Gifte sig Lars-åke Svelander och Annica Rossander sig i Lidens Nya Kyrka kl 15.00
Prästen som vigde paret heter Jermun Solem och talade på ett lättsamt och fint sätt så
vi alla beundrade honom så mycket,ett stort plus till prästen Jermun.
Efter akten i kyrkan så var vi inbjudna till Vättaberget på en helt underbar bröllopsmiddag.
Bröllopsmiddagen bestod av tre rätters middag. Det blev många tal och en del roliga historier.
Vi var runt 65pers. Och efter middag,tal och sång,så fortsatte bröllopet med Mycket fotograferande och dans med brudparet.
Att få delta på ett bröllop i denna vackra omgivning uppe i Liden på Vättaberget är en upplevelse i sig själv.
Jea Gustafsson
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STÖRST I SVERIGE PÅ SPECIALSORTIMENT

Skogsägare,
sälj ditt virke till oss!
Vår industri i Kälarne, Octowood och Rundvirke Poles förädlar
ditt virke lokalt.

• Gallra din skog nu! Vi kvalitetsgallrar och förädlar din
massaved till Octostolpar.
• Tänker du slutavverka tall? Vi har stort behov av el- och
telestolpar samt stamblock.
Stefan Maina
Tel 0696-68 11 49
stefan.maina@rundvirkeskog.se
www.rundvirkeskog.se

Välkommen att
kontakta mig!

Oscarson Skog AB har bytt telefon nummer och mail adress .
Markberedaren är som vanligt igång, all markberedning mäts med GPS för
att ingen överdebiterng sker och för att få exakta kartor. Hör av er nya och
gamla kunder även när det gäller avverkning röjning och plantering.
Med vänlig hälsning

Jan Oscarson

Oscarson Skog AB
Stampuddsvägen 7
863 33 Sundsbruk

Tel 0104010951 / 0104010976
Mail oscarsonskog@gmail.com
Web www.oscarsonskog.se

NTC är nu återförsäljare till Olsson i Ellös
kontakta vår säljare Torbjörn Staaf för snabb leverans!
tel. 060-52 52 64

www.ntcab.com Tel 060 - 52 52 64
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Funderar du på att avverka eller har du behov av
gallring eller röjning? Är det dags att plantera eller
behöver du en genomgång av din skogsekonomi?
Norrskog har sedan 40 år tillbaka hjälpt sina medlemmar med
allt detta. Vi finns dessutom till hands när det är dags för generationsväxling och vi erbjuder kostnadsfri rådgivning. Vilka
behoven än är, finns Norrskog där, för Din skull.
Kontakta oss om du vill veta mer!

Joakim Björnehall
Indalens SBO
060-16 72 76

Gun-Marie Johansson
Indalens SBO
0692-102 34
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