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Hej!

OBS!

Vi har haft ett datorhaveri vilket kan medföra att vissa prenumeranter inte får sin tidning. Om vi på något sätt får tag på dessa
kommer tidningen att skickas i efterskott.
Detta medför också att en del av föreningsnytt har försvunnit. Vi beklagar naturligtvis
detta och önskar alla läsare en riktigt God
jul och ett Gott nytt år.
Tore Löfvenius

Nästa Lidentidning
utkommer
24/2
Manusstoppdatum 29/1
Lidens Tidning utkommer 5 ggr / år.
Du kan posta eller maila ditt bidrag

www.lidenstidning.se
www.lidenbygden.com
Annonspriser

Omslagsbild:

Lidenbron och hustomten.
Foto: Tore Löfvenius
Vinnare av en trisslott för
rätt korsordslösning blev:
Catharina Selander, Bispgården
Grattis!

Adress till tidningen:

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
1970:1/9 sida 43 x 59 mm stående
238:2/9 sida 86 x 59 mm stående
456:1/3 sida 130 x 59 mm liggande 565:1/2 sida 130 x 91 mm liggande 793:1/1 sida 130 x 184 mm stående 1550:Köp och Sälj ca 20 ord 50:Alla priser exkl moms

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

tidning@telia.com
2

070 - 277 36 40

0692 - 210 75
070-2773640

Vill du prenumerera?
Kostnad 175:-/år.
BG 5176 -8414
Lidens Tidning

Föreningsnytt
Indals PRO

13 december Lilla Julafton

Föreningen Brudsjön
Natur & Fritid
Det är vi som driver Brudsjöns badplats.
Vill du hjälpa till eller undrar du något?
Kontakta oss!
http://brudsjon.webnode.se
brudsjon@hotmail.com
Ordförande Anders Lindh 070-3810419

Musik i Liden
Sommaren 2014
Skansborg
Lördagen den 15
4 Dec. kl.15.00
Gröt och skinksmörgås samt underhållning
Välkomna !!

2 rok

Lägenheter uthyres!
3 rok

3 900:- / månad

4 900:- / månad

inklusive värme
exklusive hushållsel.

inklusive värme
exklusive hushållsel.

Tvättmaskin i badrum,
balkong med kvällssol och
utsikt över Vättaberget.

Tvättmaskin i badrum,
balkong med kvällssol och
utsikt över Vättaberget.

Bredband ingår i hyran.
Parkering ingår på gården,
motorvärmarplats mot
elkostnad.

Bredband ingår i hyran.
Parkering ingår på gården,
motorvärmarplats mot
elkostnad.

Inﬂyttning enl
överenskommelse.

Lägenheterna är på övervåningen i gamla
Konsum lokaliserad mellan Vårdcentralen/
apoteket och ICA

Inﬂyttning första februari
2014.

Ring Stefan 070 - 7604950
Lidens Tidning
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God Jul och Gott Nytt År!
Har du sparande hos andra aktörer?
Välkommen för kostnadsfri rådgivning!

”Handelsbanken -med bästa genomsnittliga
fondrating enligt Morningstar, sept 2013.”

www.handelsbanken.se/liden
liden@handelsbanken.se

Maria Jakobsson/Tobias Wiklund
SwedSec Licenserade
Tel 0692-609 60

Öppettider:
Vardagar
10.00–17.00
Lördagar
10.00–13.00

Vi har julpyntet
du söker.
Glöm inte
Mellandagsrean!
www.kalarnetextil.se
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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!
God Jul och
Gott nytt år!

Tel
Mobil

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

ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG
Lidens Tidning
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JULMARKNAD I LIDEN
LÖRDAG 30 NOV KL.15-19
TOMTE, KNALLAR, KOLBULLAR, HAMBURGARE.
VÄLKOMNA!

MARKNADEN INLEDS MED STÄMNINGSFYLLD JULMUSIK I KYRKAN MED
HASSE ÅMANSSON MED FLERA
6
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Julbord
från 1:a advent

Luncher
vardagar 11-14

Middag

efter överenskommelse

Hotell/Pensionat
Året runt

www.vardshusetidyllen.se
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0692 - 103 40

4

wardshusetliden@live.se
www.wardshusetliden.se

Lidens Tidning
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Husåsvägen 2, 86041 Liden
Till klippstugan kan du komma och slappna av i en skön
miljö och få en skön ansiktsbehandling där alltid plockning
av bryn ingår. Färgning ingår, naturligtvis färga fransar
och få öronljusbehandling.
Kanske en Hot stones massage med varma lavastenar,
energimassage för den trötte eller en
uppiggande lerinpackning?
Jag skräddarsyr din behandling efter önskemål.
Du kan också få råd och hjälp med
hårvård, klipp, färg etc.

Julklappstips:
Presentkort brukar uppskattas
Jag önskar er alla riktigt sköna helger hälsar Inger.

Ring och boka eller titta in.
Varmt välkommen!
0692 - 104 08, 070 - 262 59 53
klippstugan@wastfelt.net
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VETERANER I HÄLSANS TECKEN

Hälsans veteraner. Fr. vä: Bertil Sjöberg, Sigrid Näslund, Ingrid Eriksson, Britt Karlsson och Pia Nägele. Foto 2013: Tore Löfvenius.
Ännu en Hälsans veteran. Margit Åslin t.hö. P.g.a. förhinder kunde
Margit inte närvara vid Öppet Hus, så Lidens Tidning åkte till Matfors för att fota och intervjua. Foto 2013: Tore Löfvenius.

Tisdagen den 27 augusti 2013 höll Lidens Hälsocentral Öppet Hus för att uppmärksamma att verksamheten hade pågått i 30 år i de nuvarande lokalerna. Flytten från den gamla läkarstationen (gula villan byggd
1915 och som nu rymmer Eternellboden) verkställdes måndagen den 7 mars 1983. Några av dem som
hade arbetat i den gamla läkarstationen och följde med till den nuvarande anläggningen bjöds särskilt in
till 30-års jubiléet.
Margit Åslin, läkarsekreterare, är född 1931 i Liden. Hon arbetade tidigare periodvis från 1949 som apotekstekniker vid apoteket i Liden. År 1969 började hon på gamla läkarstationen och hann med 14 år där.
Margit erhöll pension år 1995 och ﬂyttade till Matfors år 2000.
Sigrid Näslund, undersköterska, är född 1934 i Säter. Hon ﬂyttade till Liden 1959 och började arbeta på
gamla läkarstationen 1961. Sigrid arbetade i hela 22 år före ﬂytten till de nya lokalerna. Hon avgick med
pension år 1997.
Bertil Sjöberg, läkare, är född 1940 på Frösön och uppväxt i Sörbygden. Han ﬂyttade till Liden 1970. Ber10
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til var verksam i 13 år på gamla läkarstationen och har varit Liden trogen i hela 43 år! Han är fortfarande
”still going strong” och arbetar nu på halvtid.
Ingrid Eriksson, städerska, är född 1947 i Stugun. Hon ﬂyttade till Liden 1980. Ingrid började städa
kvällstid på gamla läkarstationen. Hon har sedan arbetat dagtid fram till pensioneringen 2012. Ingrid
arbetar även viss deltid idag.
Britt Karlsson, verksamhetschef, är född 1949 i Norsjö i Västerbotten. Hon ﬂyttade till Indal 1977 och
arbetade i 5 år på den gamla läkarstationen. Britt är fortfarande verksam och är den ytterst ansvariga för att
verksamheten fungerar vid Lidens Hälsocentral.
Pia Nägele, arbetsterapeut, född 1955 i Umeå och uppväxt i Härnösand. Hon ﬂyttade till Järkvissle 1983.
Pia hann precis börja arbeta på nya vårdcentralen innan förste sonen föddes. Pia är idag verksam på sin
halvtidstjänst och hjälper många med utrustning för att underlätta vardagen. /Arne Johansson
Ur tidningen Sonden i februari 1979 och april 1983.
Bertil Sjöberg
undersöker sin
första patient
i de nya lokalerna (OBS
tulpanerna!).
Britt Karlsson,
mottagningssköterska, och
Margit Åslin,
läkarsekreterare,
i journalgarderoben
De sista patienterna vid läkarstationen, Evert Holmstedt och
Gunhild Höglund, föräras med
blommor av distriktsläkaren Bertil
Sjöberg och mottagningsbiträdet
Sigrid Näslund. Sigrid berättar att
hon tog sin första sänka på just
Evert. Det var 20 år sedan.

Primärvården byggs ut
och decentraliseras för
ökad tillgänglighet. Bilden
är från invigningen av nya
vårdcentralen i Liden.

Lidens Tidning
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LIDENS BLOMSTERFOND
GER GLÄDJE I LIDEN
Varje invånare i Lidens församling som fyller
80 år, 85 år, 90 år, 91 år osv. blir, om man
så önskar, uppvaktad personligen av Lidens
Blomsterfond med en vacker gratulationsbukett på högtidsdagen. Initiativet är mycket
uppskattat. Lidens Tidning var med och fotade vid fyra uppvaktningar under 2013.
Lidens Blomsterfond, som bildades år 1941,
sprider glädje på många sätt. Förutom kaﬀe
till sockenstugan, prenumeration på dagstidning till Rutsgården, ekonomiskt stöd till
ﬂera bygdegårdar m.m. har bidrag givits till
kyrkogården i Liden och kyrkans vackra bårtäcke. Gåvor har även givits till Rutsgården,
Solgården och Ängebo.

Erna Parlund, Liden, 93 år.

Blomsterfondens Huvudombud
och Byombuden arbetar i det närmaste ideellt. Stora uppoﬀringar
görs för att absolut minimera risken för missförstånd eller felaktigheter. Av erhållna gåvor används
endast 25 % till administration. I
en så pass liten insamlingsstiftelse
som Lidens Blomsterfond är administrationsprocenten överraskande låg.
Valter Nordin, Klärke, 99 år (Lidens äldste).

Huvudombud för Lidens Blomsterfond är och
har i närmare 35 år varit Kerstin Åhström, Liden. Kerstin, som är född i Vike i Holm, har
nyligen fyllt 80 år. Efter 6-årig folkskola, arbete i jordbruket på hemgården och servitris
på Österström i 15 år, gifte hon sig och ﬂyttade till Liden år 1961. Hemmafrusysslan ﬁck
snart konkurrens av olika föreningsuppdrag.
12

Kerstin blev aktiv i Lidens Blomsterfond den
1 februari 1977. Efter makens bortgång 1982
ökade föreningsengagemangen. Hon har varit
ordförande i kyrkorådet i många år, ordförande i Lidens Hembygdsförening i nästan 10 år,
engagerad i Lidenbygdens framtid och skötseln av vandrarhemmet i Liden samt ett stort
antal andra förtroendeuppdrag. Hon är idag
ordförande i Lidens PRO (vald 2009).
Lidens Tidning

Britta Lindgren, Flygge, 94 år.

Vän av ordning undrar givetvis om Kerstin
uppvaktades med blommor på sin 80 årsdag,
som blomsterfondens tradition bjuder. Nej så
blev inte fallet! Men Lidens Tidning kunde
inte stillatigande åse detta, utan bestämde sig
för att med ett reportage gratulera ett extraordinärt energiknippe.
Text & Foto: Arne Johansson

Gerda Bergström, Liden, 93 år.

Insamlingsstiftelsen Lidens Blomsterfond
För att hedra en avliden persons minne ﬁnns
i Lidens församling en lokal fond under namnet Insamlingsstiftelsen Lidens Blomsterfond,
i dagligt tal kallad Blomsterfonden. En gåva
kan sättas in på Plusgiro 11 455 - 3. Kontakt
kan även tas direkt med Byombuden eller Huvudombudet Kerstin Åhström,
tfn. 0692 – 100 27.

UR BENGT HAMMARBERGS VYKORTSSAMLINGAR

År 1913 stod den första bron över Indalsälven i Liden färdig. Bron hade en rejält tilltagen fri höjd så att
ångaren Liden kunde passera obehindrat. När Bergeforsens kraftverk dämde upp älven krävdes en ny
bro. Den var klar år 1955 och är den nuvarande bron över Indalsälven i Liden. Av fotot att döma kan
man förledas tro att bron vid invigningen jubilerade med finska fanor. Men så var inte fallet. Vid tiden
för fotograferingen användes ortokromatisk film, som var känslig för vissa färger och därmed förvanskade den svartvita bilden. Vykortets utgivare var Svenska Litografiska AB i Stockholm. Fotot är taget i
riktning mot den ”norra sidan”. Text: Arne Johansson
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Boda Grävtjänst
0692 - 400 84

Jan Backlund
Rör & Svets

070 - 326 07 74

Modins Byggservice
0692 - 104 28
070 - 685 43 97
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Besöksadress:
Lidenvägen 89

Lidens Tidning

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
jarkvissle.ekogardar.se

LIDEN

Lions

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

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

”Hjälp oss Hjälpa”

Till försäljning:

60L Björkvedsäckar,
Fågelholkar

070-3221768
0692-10058

LIDENS
BLOMSTERFOND
0692—100 27
Din gåva
ger glädje i Liden
Plusgiro 11 455–3

POST

Vi är ombud för

Pelle, Carola,
Gun, Jannice och Annie

Husåsvägen 14
Medicinsk fotvård
Fotvårdsprodukter
Benvaxning
Jag finns även i Bispgården och Indal

Helena 070
Lidens Tidning

- 610 64 37
15

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Fem år med

Danne och Linda som raggare

16

Eva, Chrille, Anna och Eva

Superdoktor Eva klipper till.

Välkammad Ch

Lidens Tidning

Från rookies till
Revy-SM på fem år.
Det började med ett Elvismedley på Häreborg i Indal. Fem
år senare stod de på scenen under Revy-SM i Skövde. Och
������������������������������������������������������
årets show den 6 december.
2009 Ett gäng glada amatörer med Jens Nilsson
som regissör skapade Häre Salonger.
2010 Kulturföreningen Vaduvill bildades med syfte
att driva Häre Salonger och arrangera kulturaktviteter.
Härefestivalen, clownkurs och teaterar arrangerades.
2011 Vaduvill fortsatte att utöver Häre Salonger arrang��������������������������������������������������������
Kävsta Camping. Även choklad- och vinprovning för
�������������������������������������������������
Dag den 12 juni.
2012���������������������������������������������������
��������������������������������������������
2013 Vaduvill samarbetade med Hembygdsföreningen
�����������������������������������������������������
i Revy-SM tävlade de med sketchen Åke Gran.

����������������������

2009 – 2013

hrille som präst.

Lidens Tidning

Bingo, Ann-Chatrine!

Jens ger regi och glädje.

Eva och Chrille i Elvismedley.
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TEMPO INDAL

Julskyltning
söndag 1 dec.
15-17

Provsmakning i butiken
Tävlingar
Tomten kommer

www.cateringindal.se
ÖPPETTIDER:
MÅN-FRE 10-19
LÖRDAGAR 10-17
SÖNDAGAR 11-17

INDAL
Fältvägen 3, 860 40 Indal, Tfn 060-920 30 www.tempo.se
Öppet: Måndag-fredag 10-19, lördag 10-17, söndag 11-17

VÄLKOMMEN

Hur säkrar vi välfärden på landsbygden?
Öppet möte på Indals Hembygdsgård,

måndagen den 2 december 2013
kl 19.00. Fika

Riksdagsman Susanne
Eberstein medverkar.

Socialdemokraterna i Indal och Liden
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Holm Fiber Ekonomiska förening
Välkommen att påverka utvecklingen i landsbygden och fram för allt i din hemby.
Vi vill presentera det arbete som pågår att se till att vår hembygd får tillgång till det livsviktiga
bredbandsnätet för att vår hembygd ska kunna fortsätta att leva och utvecklas i framtiden. Låt
oss vara med att ge våra barn och barnbarn och även andra en möjlighet att leva och bo i vår
vackra hembygd.
I början av oktober 2013 bildades Holm Fiber Ekonomiska förening som driver projektet. Arbetet är inriktat på att erbjuda byar fastigheter och andra verksamheten runt Holmsjön i östra
Jämtland och västra Medelpad att ingå i projektet. Styrelsen består av personer som i stort sett
har knytning till alla de byar som är målgrupp för arbetet.
Vi har nu passerat starten och det som nu pågår är ett samtal med några systemleverantörer där
vi i styrelsen ska bestämma oss för vem som ska få förtroendet att genomföra projektet. Projektet
går även ut på att hos bl a Länsstyrelsen och Jordbruksverket ansöka om bidrag för att utveckla
vår landsbygd.
Vi erbjuder er alla som bor eller har andra typer av fastigheter eller verksamheter runt Holmsjön
att vara med i projektet. Föreningen består av alla de fastigheter som har anmält sitt intresse och
betalar medlemsavgift och årsavgift till föreningen. Medlemsavgiften är på 100:- och årsavgiften
är 100:- dvs sammanlagt 200:-. För närvarande har vi 115 fastighetsägare i föreningen så uppslutningen är god och vi är positiva inför framtiden med arbetet.
OBS! När ni går med i föreningen förbinder ni er inte att vara med och slutföra projektet utan
när ni inte längre vill vara med och vill går ur så återfår ni medlemsavgiften men inte årsavgiften
för den är de medel som vi använder oss av i planerings och projekteringsarbetet. Det enda ni
riskerar med att vara med är 100:-.
Vårt erbjudande är att alla ska kunna vara med. När arbetet kommit så långt att vi kan erbjuda
en lösning kommer alla i föreningen att samlas och då erbjudas ett förslag på lösning både gällande ekonomiskt upplägg samt själva genomförandet av arbetet. I det läget tar varje medlem ett
beslut om att antingen vara med och få bredband installerat eller avböja och kliva av föreningen
och återfå sin medlemsavgift.
Prata med grannar vänner fritidshusägare m m och se till att alla får möjlighet att vara med.
Vi kommer att kontinuerligt lägga ut information bl a på vår Facebook sida och andra forum
som är aktuella. Vi vill att ni sprider och delar den här informationen. Vill ni komma i kontakt
med oss kan ni skriva på vår mail-adress holmﬁber@gmail.com eller ring
Stefan Maina 0703033166 eller Bo Lindroos 0706965340.
Styrelsen
Holm Fiber Ekonomisk Förening
Lidens Tidning
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Anna-Greta Agge, född 1933 och gift med konstnären Curt Agge, blev 1982 tillfrågad att vara
”kocka” en vecka på Gimåfors Bygdegård för en grupp botanister med Rolf Lidberg i spetsen.
Här följer hennes egen berättelse. AJ

ROLF LIDBERG OCH NÄSSELSOPPAN 1982 I GIMÅFORS
Rolf Lidberg och ett 10-tal botanister kom en söndageftermiddag i juli 1982 till bygdegården i
Gimåfors för att under en vecka söka växter - till den planerade boken – Medelpads ﬂora.
Det hade börjat med att Rolf Lidberg frågade om jag kunde laga mat en vecka på bygdegården.
Jag sa ja. Rolf och Håkan Lindström anlände. Jag hade redan gjort matlista och provianteringslista. Allt godkändes utom müslin, som de skulle göra själva. Sparrissoppan på torsdagen skulle
vara nässlor. Jag vägrade plocka nässlor, men Håkan sa han skulle plocka och förvälla dem. Han
kom med 5 liter nässlor kokta och hackade. Jag bad min mamma komma för att koka. Det blev
nästan 25 liter.
Inkvarteringen var enkel. De unga killarna låg utomhus under några buskar. De andra låg på
golvet i bygdegården på liggunderlag.
Frukosten bestod av ﬁl, müsli, kaﬀe, te och bröd. Själva bredde de smörgåsar och tog med
termosar med kaﬀe eller te och vattenﬂaskor. Var och en ﬁck sitt inventeringsområde och åkte
iväg över dagen.
Kl. 18.00 skulle middagen alltid serveras. Jag kommer inte längre ihåg vad jag bjöd på. Fisk
en dag. Och, så förstås nässelsoppan. Flera personer var inbjudna, bl.a. reporter Brånfelt på
Sundsvalls Tidning och svampexperten Siv Muskos. Det blev inte mycket soppa över, men
botanisterna ville absolut ha den på morgonen dagen efter. Jag skulle dela på den, men det ﬁck
de göra själva.
Dagen då jag hade gjort makaronisallad, smör och bröd kom den mycket kände naturpersonligheten Nils Dahlbeck från Göteborg och 10 – 12 st. från Stockholm och sökte ﬁbblor och
maskrosor.
Jag ﬁck vita rallarrosor till bordet en dag. Har varken förr eller senare sett något liknande. En
dag hade jag tagit några strån med från åkern bredvid mitt hem, här nere i gamla skolan. Vad
hade jag hittat? Jo, foderblära hette den visst på mål. Annars foderlosta som är ett ovanligt gräs
i inlandet. Uppgiften på detta fynd i Gimåfors ﬁnns med i Medelpads ﬂora. Det är en gammal
växt som blivit förvildad. På kvällen när alla var här lade de beslag på alla stråna.
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Veckan gick fort och plötsligt var den slut. Det var en rolig vecka med alla personligheterna.
Och jag tror Rolf och botanisterna hade trevligt också.
Anna-Greta Agge
Gimåfors 2013

Foto: Arne Johansson.

Det ﬁnns två böcker av senare datum för den intresserade att ta del av Rolf Lidbergs botaniska värld. Båda
kan köpas genom Stefan Grundström, 070-696 02 78 eller stefan.grundstrom@hotmail.com. Till nedanstående priser tillkommer porto och emballage vid postförsändelse.

Medelpads ﬂora
Rolf Lidberg & Håkan Lindström
Medelpads Botaniska Förening
SBF-FÖRLAGET, UPPSALA 2010
736 sidor
Pris: 200 kronor

År 1909 blev Medelpads Flora av Erik Collinder färdigställd. Boken inspirerade under 1950-talet den
växtintresserade unge konstnären Rolf Lidberg att försöka upprätta en efterföljare. Inledningsarbetet var
trevande men tog fart när läkaren Håkan Lindström blev engagerad. Arbetet pågick med olika intensitet
under ﬂera decennier. Ofta var många medelpadsbotanister involverade. Den synnerligen imponerande
boken blev slutligen färdigställd år 2010, fem år efter Rolf Lidbergs bortgång och 101 år efter Erik Collinders ﬂora var klar.

Botanisten Rolf Lidberg
Stefan Grundström
SBF-FÖRLAGET, UPPSALA 2013
108 sidor
Pris 100 kronor

Den folkkäre trollmålaren Rolf Lidberg var intresserad av det mesta men han var särskilt fascinerad av
växter och svampar. Rolf blev med tiden en avancerad amatörbotanist. Orkideer var hans specialitet. I den
kärleksfulla biograﬁn av Stefan Grundström får man läsa om Rolf Lidberg ur ett lite annorlunda perspektiv.
Stefan följer Rolf genom livet, med tonvikten lagd på alla hans spännande botaniska äventyr.
Lidens Tidning
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Stige skolas nye
rektor Kell Vestin
Foto: Adam Bromeé.

Stige skola är en F-6 skola (från Förskoleklass till 6:an) och har i dagsläget c.a 130 elever. Här
jobbar 16 vuxna. Stige skola har fr.o.m. den 2 september 2013 fått en ny rektor. Han heter, Kell
Vestin.
Uppväxt: Kell Vestin föddes år 1954 i Sundsvall och är 59. Han döptes till Kell Evert Vestin.
När han döptes, stavade prästen fel och skrev Kell istället för Kjell och hans föräldrar vågade inte
säga något om felstavningen till prästen. Därför har Kell fortsatt att stava sitt namn så. När Kell
var liten ville han bli murare.
Familj: Kell är gift, hans fru heter Eva. Tillsammans har de två barn, Elin 30 år och Erik 28 år.
Kell är intresserad av idrott och musik och han har även själv skrivit och spelat in låtar. Mer om
Kell: Favoritdjur: hund (men har inga djur hemma). Favoritmat: lasagne.
Utbildning: Kell har jobbat som rektor i 15 år och lärare i 8 år. Han har bl.a. jobbat i Ånge
kommun. Kell sökte jobb i Sundsvallsområdet och då ringde Roy (förra rektorn) och frågade
om han var intresserad av att bli rektor på Stige skola. Han tycker att Stige är en bra skola med
trevliga barn och personal.
Kells vision:
Att eleverna ska nå sina mål och utvecklas.
Adam Dennis Sara

Artikelförfattarna fr. vä: Adam Bromeé,
Dennis Dahlberg och Sara van Hamburg. Alla går i klass 5 i Stige Skola i
Indal. Foto: Kell Vestin.
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Ballastmaterial
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

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

Lidens Tidning
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Indals kyrka 250 år
Jubileumsmässa
Söndagen den 1 september
2013

Från vänster:
Kyrkoherde emerita Ulla Björkquist,
Komminister Jermunn Solem,
Biskop Tuulikki Koivunen Bylund
och Kyrkoherde Lars Jonsson Huss.

Foto: Tore Löfvenius

Lodjursjakt

Andreas Norberg, Sillre, har fällt en lodjurshane på 19,7 kg på Sillreskogen
den 3 mars 2013. Andreas hade support
av 8 jägare från Långliden. /AJ.
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”Julegran och julebock, pepparkakor och glögg, skinka och
risgrynsgröt, äggtoddy i mugg - möt julstöket välskodd...”
Gör en stöökresa till Hammarstrand ......
pettider
Våra öp
30
1000-17
Mån-Fre 00-1300
10
Lördag

tel 0696-10069
www.stooks.se

Centralgatan 16
HAMMARSTRAND

F.D.Posthuset Liden
1:a ledig 1 feb.
God Jul och Gott nytt år!

Lidens Tidning
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ÄNTLIGEN JULAFTON
Fia vaknade med ett ryck och satte sig upp i sängen. Julafton,… JULAFTON. Fia bubblade av glädje och förväntan.
- Idag kommer Tomten, undrar om han redan har lagt några paket under granen, tänkte Fia ?
Hon visste att hon inte ﬁck gå in i vardagsrummet och se efter om det låg några paket under granen och titta vilka
som var till henne. Men visst kändes det lockande. Men hon hade lovat sina föräldrar. – Jag blir alldeles pirrig, sa Fia
halvhögt för sig själv och la sig ner på sängen igen. – Snart kommer nog mamma och säger till att frukosten är klar.
Risgrynsgröt blir det nog, tänkte Fia och sträckte på sig.
I rummet bredvid började Ulf att röra på sig. Sakta slog han upp ögonen och såg sig om i rummet. Det var inte riktigt
ljust ute ännu. Han hörde hur resåren gnällde i sängen i rummet bredvid. – Det är klart att syrran redan är vaken.
Undrar om hon har varit och spejat på granen? Troligen inte.
Båda barnen hörde steg i trappan. – Hoho barnen, frukosten är färdig. Mamma Åsas röst lät glad. Hon kanske också
var nyﬁken på julklapparna. Både Fia och Ulf öppnade dörrarna samtidigt och gjorde mamma sällskap ner för trappan. – Har ni sovit gott frågade mamma? – Jaa, sa båda. – Blir det risgrynsgröt till frukost, frågade Fia. – Jajamensan
sa mamma, gå och tvätta er om händerna så äter vi sedan.

Nere i köket ställde pappa Arne precis fram grötfatet på bordet och alla satte sig runt bordet. Han hade alltid hedersuppdraget att lägga ner mandeln i gröten. Ingen ﬁck se var i fatet han stoppade ner mandeln. Blixtsnabbt hade
han tryckt ner mandeln i gröten som stod på spisen och slätade ut ytan så att det inte syntes var den var nerstoppad,
när han hörde stegen i trappan. En tanke som hade funnits ett tag var att inte lägga i någon mandel alls, bara för att
se om all gröt tog slut. Men troligtvis var det inte OK att göra så. Barnen skulle nog bli ledsna och hustrun kanske
litet irriterad. Och det var ju inte bra på självaste julafton.
Julaftonsfrukosten åts under en förväntansfull tystnad. Ingen ville ju fråga eller försäga sig om familjens julklappar.
– Nu skulle det smaka gott med kaﬀe, sa pappa Arne. – Vill ni att jag skall sätta på en slurk? – Ja tack, sa mamma
Åsa. Arne mätte upp vattnet, la på kaﬀet och satte på kaﬀekokaren. Barnen brukade få kaﬀe med lite mjölk i på
helgerna. Lite provsmakning av mammas julbak tillhörde också traditionen. Mamma Åsa plockade fram ett litet
smakprov av julbaket och dukade fram på köksbordet. Provsmakningen av julbaket var en tradition som alla gillade. Precis som varje år smakade mammas bakverk alldeles utmärkt.
Det var fyra belåtna som tog på sig ytterkläderna för julaftonspromenaden. Vädret var precis så där skönt – inte för
kallt och inte för varmt – som de ville ha det. Snön låg där vit som den skulle på julafton.
När familjen kom tillbaka var det dags göra i ordning för julmiddagen. Julklapparna skulle de dela ut först efter
julmiddagen. Alla paket var noggrant inslagna och etiketter var klistrade på med stor andakt och i ﬂera fall fanns
det rim på dem. Åsa och Arne började duka fram julbordet. Arnes syster, hennes man och barn skulle komma och
delta i julmiddagen och julklappsutdelningen.
Julens läckerheter stod snart på bordet. Åsa hade dukat med den vackra gamla julduken som hon hade fått av sin
mor. Riktigt hederligt linne med vackra broderier på. En tradition att vara rädd om. Varje plats hade dessutom ett
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tallriksunderlägg. Julbordet kunde innehålla många rätter som kunde lämna bestående ﬂäckar på den gamla ﬁna
duken om man inte var försiktig. Åsa ﬁck huvudet fullt av gamla minnen, alla värda att bevara. Hennes tankar
avbröts av en ringande dörrklocka. Först vid dörren var Fia som öppnade. – God Jul, hördes ute i tamburen från
gästerna. Hela familjen mötte upp dem och tog hand om ytterkläderna. – Välkomna till julens fröjder sa Åsa.
Arne tog hand om allas ytterkläder, - Välkomna och stig på.
De fyra barnen var redan inne i vardagsrummet och besiktigade granen och alla paket därunder. – Karin och
Sten, kom och bär in klapparna, ropade Elin. Det dröjde inte länge innan granen var helt omringad av klappar.
I köket var Åsa redan igång att ställa fram de sista faten. Ingen skulle gå hungrig från detta bord tänkte hon. Alla
julens önskade tillbehör fanns på bordet.
- Var så goda, sa Åsa. Julbordet är dukat. Alla samlades
snabbt och tog plats runt det vackra julbordet. Julmiddagen åts under mycket trevlig konversation. Barnen
åt extra snabbt för de hade julklapparna i tankarna.
Men maten skall ta sin tid så någon rusning från bordet blev det inte.
- Välkommen och tag plats i vardagsrummet så skall
jag sätta på kaﬀe, sa Åsa. Arne tog med sig allihop in i
vardagsrummet medan Åsa gick till köket. Barnen satt
redan kring granen och såg förväntansfulla ut.
Skall vi dela klapparna innan kaf… ? Frågan han inte avslutas innan alla barnen i kör ropade - Jaaaa. Då ﬁck
det bli så. Julklappsutdelningen gick under stoj och skratt. Barnen tjoade ikapp och de vuxna såg belåtet hur
glada barnen var. Snart var de i full gång att leka med sina nya saker. Åsa serverade kaﬀet. Kakfaten var fyllda
med hembakat där Arnes korintkakor drog till sig uppmärksamheten. – Mycket goda, sa gästerna och Arne log
och tackade.
Snart märktes det att barnen började bli trötta. De hade alla varit vakna länge och fulla av spänning som nu tog
ut sin rätt. Föräldrarna noterade att det började bli dags att avsluta aftonens fröjder. Alla hjälptes åt att duka av
bordet och bära in i köket.
Gästerna tackade för trevlig samvaro och den goda maten och bakverken De ﬁck med sig alla klappar och barn
och gick ut till bilen. Fia och Ulf följde med ut och vinkade av dem. När de kom in igen höll föräldrarna på
att ställa i ordning efter besöket. – Vilken rolig julafton vi har haft, sa barnen. Det tyckte föräldrarna också. De
ställde in all mat i kylskåpet och disken i diskmaskinen som de satte på.
Fia och Ulf var redan i sina rum och lekte med julklapparna. Men snart tog tröttheten ut sin rätt och de kröp ner
i sina sängar och somnade direkt.
Föräldrarna satt vid köksbordet och pratade
om att de kände sig nöjda med dagen. Allt
var undanplockat så sängen väntade. Sömnen
kom och Arne somnade mitt i en mening. Åsa
hörde ett tag på Arnes snarkningar och tänkte
på att det hade varit en God Jul, men hon gled
snart in i sömnen.
Kurt-Erik Dahlberg
Mölndal/Sillre

Fotografer: Tore Löfvenius, Arne Johansson, Arne Andersson och Joachim Matthes. 27
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ÅRETS JULKLAPP

Den mångårige medarbetaren i Lidens Tidning, Sven Söderqvist, har under många år samlat sina Lidenberättelser i en bok med titeln – Lidenhistorier - . Det är en fantastisk bok på över 200 sidor och med
närmare 200 enskilda berättelser och anekdoter. När Lidens Tidning träﬀar Sven säger han: ”Jag tycker
att det skulle vara intressant för kommande generationer att få veta hur vi 20-talister tänkte och tyckte. Vi
som faktiskt växte upp i ’Fattigsverige’, och som sedan på nära håll upplevde ett världskrig. Vi som bodde
i skogskojor och var hänvisad till ransoneringskort och levde på en ganska ensidig kost. Vi som sedan ﬁck
uppleva hur det vände och att det gick att leva på en vanlig arbetarelön.”
Boken handlar om stora och små händelser i Liden
med omnejd under 1900-talet. Flera sidor handlar om det gamla bondesamhället, andra sidor om
Indalsälven och dramatiken kring Kvarnån i Sillre.
Och mycket mera.
Sven fortsätter: ”Jag har inga egna historier, men
har tecknat ner vad andra berättat. Många historier tilldrar sig på Oxsjöfjället där det fanns en berättartradition, som sträckte sig ﬂera generationer
tillbaka. Det saknas grova ord i boken därför att
jag inte kan hantera dessa. Jag tror inte att det har
någon betydelse. Skrönor saknas också, jag hoppas
att det mesta är sant.”
Sven Söderqvist, född år 1926, är en skogsman av
rang. I nästan åttio år har han i princip dagligen
gått i skogen och gör så än idag. Som skogsinspektor i Norrskog har Sven skött de privata ägarnas skogar.
Han är i hög grad en mycket aktad person i bygden.
Är du intresserad av att köpa boken så kontakta Sven Söderqvist per telefon 0692 – 600 44. Boken är
inbunden och kostar 250:- kronor. För postleverans tillkommer porto och emballage.

Arne Johansson
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Lammkött från Åsen
Nu har vi kött till
försäljning från vår egen
lammproduktion.

Ring eller kom förbi Hälla,
Åsen 136, Liden

Välkomna
Jeanette & Thomas Eriksson

070-5516752
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Reparera
Bygg Om
Bygg Till
Jag ordnar avdraget,
du kan få jobbet för halva priset.
Jag önskar gamla och nya kunder en riktigt
God jul och Gott nytt år!
Pär Hansson, Lidenvägen 118 , 070-3439750,

������������
�������������������
Välkommen att kontakta oss!

��Vi kvalitetsgallrar och ökar
värdet på din skog
��Barrmassaveden förädlas till
Octostolpar vid vår industri
Octowood i Kälarne
��Bra priser och Premier
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Peter Zwahlen
Tel 0696-68 11 50
peter.zwahlen@
rundvirkeskog.se

Stefan Maina
Tel 0696-68 11 49
stefan.maina@
rundvirkeskog.se

������������������������������������

par@hanssonbygg.se,
www.hanssonbygg.se
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Tekniksnillen i skolan
Vi går på Lidens skola klass 4-5 och är med i en tävling som heter First Lego League (FLL). First Lego
League är en spännande och lärorik kunskaps- tekniktävling för barn och ungdomar i åldern 10-16
år. FLL är ett projekt där det ﬁnns tydliga kopplingar till skollag, läroplan och kursplaner.
att vem som helst kan montera den själv. Den
ska också vara billig så att alla har råd att köpa
den. ”Filtren” som består av ett speciellt ämne
ska man kunna lämna in så att CO2 kan återanvändas till energi.
På teknikdelen håller vi på att konstruera,
bygga och testa en legorobot som ska lösa
olika uppdrag på en robotbana. På det här
uppdraget lär vi oss också att programera och
lägga upp strategier för robotkörningen inför
tävlingsdagen.

Några elever från klass 4-5

Varje år består uppdraget av ett nytt tids- och
samhällsaktuellt ämne. I år handlar det om naturkatastrofer.
Tävlingen består av fyra delar. Forska och hitta
en smart lösning, marknadsförning, samarbete
och teknik.
Vi forskar om hur vi ska förhindra global uppvärmning. För att globaluppvärmning kommer vara den största naturkatastrofen tror vi.
På forskardelen har vi kommit fram till att vi
vill rena bilavgaserna från koldioxid (CO2).
Vi har undersökt lite om vad forskarna har
kommit fram till när det gäller att stoppa koldioxidutsläppen. Vi vår klass har hittat på en
lösning där man skulle kunna stoppa CO2
utsläpp från bilavgaserna genom att montera
fast SCO2R (Superkoldioxidrenaren) på avgasröret. Den ska vara så enkel att sätta fast så
30

Erica i full färd med robotbygget

I marknadsföringsdelen planerar vi att ta fram
material för att marknadsföra projektet och
oss själva. På tävlingsdagen har vi en egen
monter i en utställningslokal i anslutning till
tävlingsarenan.
Vi i vår klass har samarbetat jättemycket, vi
har stöttat varandra när vi har kört fast och
framför allt så har vi hjälps vi åt och haft jättekul.
Lidens Tidning

På tävlingsdagen den
9 november i Härnösan ska vi presentera vårt forskningsresultat inför en
domarkår. Vi kommer också att köra
tre robotmacher och
även hålla en teknisk
presentation inför
en domarkår. Håll
gärna tummarna för
vårt lag Team Minecraft.
Genom
Saga Backlund och
Sara-Lis Sjöberg
Här sitter alla i klassen och bygger uppdragen som
roboten ska lösa på tävlingsdagen.

För en glad och god jul
Handla dina julklappar hos

Malous Ting Stuga
Vi ﬁnns både i Liden och Tempo Indal.
Här hittar du julklappar till alla.

”Inget onödigt spring,
det mesta ﬁnns häromkring”

Presenter, Blommor, Sorgbinderier
Bijouterier, Keramik, Inredning
Lidens Tidning

Husåsvägen 14
Tempo
Liden
Indal
Onsdagar 13-18 Öppet som butiken
0708 - 800434 0702 - 640195
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Norrskog förstärker!
Jag heter David Sörman är Norrskogs nye skogsrådgivare
Stöde/Holm området. Jag har många års erfarenhet som
skogsrådgivare bakom sig inom Norrskog, men byter nu
geograﬁskt område. På det här viset får du som Norrskogsmedlem i området ännu bättre service och hjälp i
ditt skogsbrukande. Välkommen att höra av dig!

Skogsrådgivare Stöde/Holm
David Sörman
david.sorman@norrskog.se
0691-308 08

www.norrskog.se
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