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Skall Bygdebladet fortleva behöver 
vi fler som skriver i tidningen. 

Vill du vara med och bidra i någon form, 
hör av dig till någon av ovanstående.

Nu går vi mot ljusare tider och 
våren står i antågande, ja en här-
lig tid med fågelkvitter och val-
borgsmässofirande och påsken 
naturligtvis.  Men ett och annat 
köldslag och snöfall får vi nog 
räkna med än, ja där kom det 
lite snö igen i skrivande stund 
ja. Temperaturväxlingar har det 
varit, under ett dygn i Knöstad 
var det +2 på kvällen vid 18 tiden 
och morgonen därpå -15. Ja alla 
material får känna på denna 
skillnad i temperatur sanner-
ligen. Jag skrev lite om arkiv, 
Värmlandsarkiv, Arkivcentrum, 
Föreningsarkivet som finns i 
Karlstad första numret förra året. 
Tanken är att jag ska undersöka 
möjligheter att söka på de olika 
arkiven där om det finns något 
som har med Kila att göra. Åter-

kommer om det framöver. Sedan 
har vi vårt årsmöte som hålls i 
församlingshemmet Kila i år.

Hjärtstartare
Insamling pågår till den hjärt-
startare som ska sättas upp på 
Östra Kila. 12.500 finns nu i in-
komna medel. Insamling pågår. 
Vill ni skänka ett bidrag. Se vårt 
konto intill och märk inbetal-
ningen DHLR.

Byalaget
Vi strävar på med våra möten 
och bevakning av vad som hän-
der i bygden och kommunen. 
Kommunbyalagsmöten kommer 
vi vara med på också, mycket in-
formation som är intressant att få 
ta del av och träffa fler represen-
tanter från övriga Byalag inom 

Säffle. Och tidningen med vår 
lilla redaktion är i full verksam-
het nu inför nästa nummer för 
2019. Så vi hoppas att våra läsare 
fortsätter att sända in artiklar, 
smått som stort. Vi välkomnar 
gärna fler som vill skriva något 
och gärna våra yngre invånare. 
Sedan har vi Kilaveckan och 
Midsommar på von Echstedska 
som planeras och diskuteras 
redan nu.

Glad Påsk tillönskas alla…
Med Vänliga Hälsningar/Stefan 
Johansson

Årsmöte
Kila Byalag

Torsdag 28 mars
Kl. 18,00

i Församlingshemmet
Sedvanliga förhandlingar

Kaffe med dopp
Välkomna!  Styrelsen
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Grattis !
önskar byalaget

Nyinflyttade - FödDE

FödDE 

23/12 Felicity
föräldrar: Karin Hägg Green, David Green
Ingersbyn Skogsliden

Nyinflyttade

Charlotta Andersson 
Kittidej Jindanet
Barnen Siam och Lias
Torstensbyn Björkhagen
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svaret sidan 17 

Platsannons 
Sökes DATAKUNNIG PERSON

Kila byalag önskar att liksom andra liknande grupper ha en egen hemsida. 
Vi söker någon/några, ung eller gammal som vill åtaga sig uppgiften.
Lönen är tillfredsställelsen att göra något för bygden. (Ideellt arbete)

Den som är intresserad kan mejla till kilabygdeblad@gmail.com eller kilakasa@bahnhof.se  

Under vintern har det ryktats om 
att det är vägarbete på gång runt 
Summeln. För att få lite klarhet i 
detta har undertecknad efter ett 
tiotal samtal lyckats komma rätt 
och fått kontakt med Kent Fredén, 
Infräsningsgruppen, PEAB. 
De fakta jag fick är följande:   
           
Tjälförstärkning ska genomför-
as på väg 529, Kila växel-Pelle-
rud-Fjäll-Skarbol (Svanskog). 

Väg 530, Fjäll-Sandbol-Lövenborg, 
berörs inte.
                  
Den belagda sträckan Kila väx-
el-Rud fräses upp och beläggs på 
nytt. Detta är etapp 1.  Arbetet 
beräknas komma igång slutet maj- 
början juni. Etapp 2, Rud-Skarbol, 
kommer att förstärkas genom 
nedfräsning av bergkross, 200 kg/
m2. 
Det kan bli ett arbetsuppehåll mel-
lan etapperna.              

Materialet till tjälförstärkning tas 
från Dyvlanda, närmare 20 000 
ton. 
Däremot kommer asfaltverket att 
ställas upp i Valnäs (E18).  
               
Inga övriga arbeten ska göras, 
diken och trummor anses vara 
åtgärdade. 

Text: Åke Broström

Vägarbete på gång i västra Kila
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Det började med att vi var på våf-
feldag i Bystugan i Rud. Där var 
det vid det tillfället flera hundar, 
blandat både valpar och gamla 
hundar. Då vi på landet inte har 
det sociala med att träffa många 
hundar på ”stan” så kläcktes iden 
att det kanske skulle gå att träffas 
på ett enkelt sätt. Grejen var den 
att jag inte fick någon plats på 
valpkurs då det var fullt på alla 
runtom i Säffle med omnejd.

Jag gjorde en Messenger grupp 
och döpte den till ” Hot dogs” 
min makes härliga förslag.
Där bjöd jag in alla jag kände som 
hade hund, bad dessa att bjuda in 
i sin tur sådana som hade hund. 
Vi bestämde att vi skulle träffas 

var 14-dag söndag kl 10:00. Alla 
är ju ute och promenerar med 
sina hundar, så om vi kunde göra 
detta i grupp så blir det ju ännu 
roligare både för hundar och 
ägare. 

Vi träffas på olika ställen i Kila 
och tar en promenad på ca 3-5 
km, vi tränar även lite kontak-
tövningar, agility och bara att gå 
tillsammans, det kan vara nog så 
svårt om man inte är van. Och vi 
är allt från knä- till jakthundar, 
stora som små, så alla är välkom-
na. 

Nu hoppas vi att fler vill vara med 
på våra promenader. Vi avslutar 
promenaden med en liten fika-
stund för den som vill, detta får 
man ta med själv. Och vi turas om 
att tipsa eller ansvara för prome-
naden.

Messanger är en chatt-app och 
den tillhandahåller text och 
talkommunikation, där når man 
många utan att byta telefonnum-
mer med andra. Och det är bara 
dom som är med i gruppen som 
ser det som skrivs i den. Men alla 
kan leta upp den som vet om den.

Text: Birgitta Rudqvist Persson

Hot dogs i Kila
svaret sidan 17 
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Bildande av kronhjortsskötselområde
Under de senaste två – tre åren 
har vi fått en stam med kronhjort 
i Kila. Det är naturligtvis trevligt 
med dessa vackra djur i markerna. 
Men det för också med sig olä-
genheter. Kronhjorten är lite av en 
allätare. Gräs, knoppar och skott 
m.m. Olägenheten är att den också 
äter bark och spannmål. På vintern 
kan ungskogar med gran bli helt 
förstörda om en grupp kronhjortar 
stannar till där några dagar. Gran 
är ju som bekant känslig för skador. 
I vår natur i Kila med omväxlan-
de skog, åker och ängsmark trivs 
kronhjorten och kommer att förö-
ka sig. Blir det för många kommer 
skadorna att bli omfattande både 
för skog och jordbruk. För att det 
inte skall gå överstyr planeras en 
reglering av stammen.

I Sverige krävs särskild högviltsli-
cens inom kronhjortsskötselom-
råden (KSO). En arbetsgrupp har 
bildats inom Säffle Jaktvårdskrets 
som med hjälp av länsstyrelsen 
försöker bilda ett KSO 

Vad är målsättningen med ett 
KSO?
Ett förslag som diskuterats länge i 
bygden är att med stöd av länssty-
relsen bilda ett KSO. Att bilda ett 
KSO är en förutsättning för att över 
huvud taget kunna jaga kronvilt.  
Bildandet av ett KSO möjliggör att 
fler verkligen får chansen att jaga 
kronvilt. Kronviltet får ibland stor 
kritik för sina skador på skog och 
gröda men skall naturligtvis också 
betraktas som ett nytt värdefullt 
klövvilt. Balans mellan skador och 
en kronviltstam skall naturligt-
vis eftersträvas och den styrelse 
som kommer att arbeta med detta 
startar sitt arbete med utbildning 
i ämnet. En annan viktig sak i 
sammanhanget är att betestrycket 
totalt mellan alla klövviltsarter blir 
lättare att diskutera med befintliga 
älgskötselområden (ÄSO) och

 licensområden om man har en 
organiserad kronviltsförvaltning. 

Vanliga frågor i samband med 
bildandet av ett KSO 
(Frågor och svar nedan är hämtade 
från information utgiven av Jägare-
förbundet Värmland).
Hur fungerar ett KSO?
Om man jämför så ligger älgs-
kötselområdets (ÄSO) hantering 
nära. Efter bildandet och beslut 
om stadgarna väljs en styrelse som 
utarbetar en skötselplan baserad 
på de fakta som föreligger. Det 
gäller antal kronvilt, fördelning av 
kronvilt inom området samt even-
tuella skador på skog och grödor. 
Skötselplanen skall godkännas av 
länsstyrelsen som dessutom förser 
området med en karta som visar 
arronderingen. Styrelsen tar fram 
avskjutningsregler för kommande 
jakt och för en dialog samt infor-
merar markägare via årsmöten 
m.m.
Hur stort måste ett KSO vara i 
hektar?
Enligt länsstyrelsen minst 30 000-
50 000 hektar.
Vem kan ansluta sig till KSO?
Alla som äger marker inom det
tänkta området.

Vem skriver på avtalet?
Markägaren skriver på avtalet, 
men om din mark ingår i ett vil-
tvårdsområde (VVO) tar årsmötet 
normalt beslutet för alla ingående 
markägare. 
Kan man gå ur KSO om man är 
missnöjd?
Ja, du kan begära utträde före första 
januari varje år och återgå till den 
jakt du kan bedriva idag.
Alla förändringar om in- eller 
utträde sammanställs av styrelsen 
och skickas till länsstyrelsen senast 
den 31 januari.
Kommer varje markägare att få en 
tilldelning av kronvilt?
Nej, en specifik tilldelning för varje 
markägare fungerar inte för kron-
vilt, men däremot kommer alla 
som ingår ha chansen att jaga en-
ligt det tilldelningsförfarande som 
beslutas. Avskjutningen kommer 
att sträva mot ett gemensamt mål 
som gäller hela skötselområdet och 
eftersom kronviltet är ojämnt för-
delat just nu kommer avskjutning-
en att vara större på vissa platser 
och områden. Notera dock att detta 
kanske gäller idag men om några år 
kan det vara nya områden som kan 
beskatta kronviltsstammarna.
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Vem beslutar hur många vi skall 
skjuta varje år?
Utgångsläget är att man, precis som 
för ett ÄSO, gör en treårig plan, 
och sen är det upp till den styrelse 
som skall väljas att arbeta fram så 
bra regler som möjligt för jaktens 
genomförande. Skötselplanen kan 
justeras varje år om det behövs.
Hur vet just jag vad som gäller mitt 
område?
Styrelsen kommer att ta fram infor-
mationskanaler till alla som tecknat 
avtal om att ingå i KSO. 
Får vi skjuta stora djur också?
Tilldelningen som styrelsen och 
årsmötet beslutar inför varje jaktår 
visar vilka djur som är tillåtet att 
skjuta. 
Idag kan man skjuta kalvar som 
skadar gröda och skog enligt lag 
(skyddsjakt) kommer detta att han-
teras utanför KSO-planen?
Hanteringen av den nya lagen 
enligt Jaktförordningen och Svensk 
Författningssamling 1987:905 
kommer att diskuteras vidare inom 
styrelsen. Allt kronvilt som fälls 
inom skötselområdet skall rappor-

teras till styrelsen oavsett om det är 
jakt eller skyddsjakt.

Länsstyrelsens handläggning 
och syn på skyddsjakt på kron-
vilt:
Skyddsjakt på enskilts initiativ 
påverkar i länsstyrelsens hand-
läggning inte planen. Så även om 
planen enbart har planerat för en 
avskjutning på fyra kalvar, så kan 
man som enskild markägare ändå 
skjuta kalv om man bedömer att 
det finns lagstöd för det utifrån de 
nya bestämmelserna. Det är inte 
något som länsstyrelsen skulle ha 
synpunkter på. Och precis som i ett 
ÄSO, så är planen en plan. Om det 
finns rådande omständigheter som 
gör att planen behöver justeras upp 
under innevarande jaktår så skulle 
troligen inte länsstyrelsen ha något 
att invända. Jämför med ett ÄSO, 
där får man avvika från planen med 
10 % upp eller ner från planerad 
avskjutning. I de fall en markägare 
anser att det är mycket skador kan 
man få in ett utlåtande från exem-
pelvis Skogsstyrelsen, i fall det är 

en fråga om skyddsjakt. En positiv 
aspekt med bildande av KSO är att 
man då kan öka jakttrycket i just 
det området där en skadebild finns. 

Vem sköter inventeringen av kron-
vilt?
Styrelsen utser ansvariga för att 
hantera inventeringen tillsammans 
med markägarna. Datum för in-
venteringen beslutas och formulär 
fylls i av de som deltar t.ex. under 
vårgrönskan på åkrarna eller under 
höstens brunst. Eftersom spill-
ningsinventeringen inte är tillför-
litlig i samma utsträckning som 
för älg brukar den metoden inte 
användas. Observationer brukar 
vara säkrare.

Artikeln ovan är en sammanställ-
ning av information hämtat från 
Jägareförbundet Värmland, Säffle 
Jaktvårdskrets och bearbetad för 
Kila Bygdeblad 

av Arne Berg 
och Morgan Jaresjö.
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Jag träffade en trevlig tjej på hen-
nes kontor på Energården i Nysä-
ter en torsdag morgon i februari.
Cathrine Jensen, blir 47 år detta 
året, bor i Grums tilsammans 
med sin familj och pendlar dag-
ligen mellan Grums och Säffle/ 
Nysäter. Cathrine är ledare för 
Hemtjänsten i Kila, Gillberga och 
Långserud. Hon är undersköter-
ska i botten. Cathrine har jobbat 
i Grums kommun tidigare som 
biståndsbedömare/ visitatör inom 
äldreomsorgen. Hon berättar att 
hon alltid har jobbat inom äldre-
omsorgen. Hon har jobbat från 
och till i Säffle kommun. I perio-
den 2002-2006 jobbade hon som 
biståndsbedömare. Efter ett uppe-
håll på några år, kom hon tillbaks 
till Säffle 2017. Sedan oktober 
2017 har hon varit i Nysäter.
Cathrine håller precis på att starta 
ett Serviceteam som skall utgå 
från centrala Säffle. Mer för lo-
gistikens skull. Syftet med denna 
tjänsten är at skilja ut områden 
städ-tvätt-inköp-promenader från 
dom ordinarie hemtjänsterna.
Undersköterskorna ska ha ansvar 
för omvårdnaden och omsorgen.
De anställda i Serviceteamet vill 
i all huvudsak bestå av vårdbiträ-
den och undersköterskor som vill 
jobba inom detta. Denna tjänsten 
kan också  anses som en ”inn-
stegsjobb” för dom anställda som 
till exempel önskar vidare utbild-
ning.

Anställda från verksamheten.
Organisatorisk är Hemtjänsten 
placerad i Socialförvaltningen.
Serviceteamets mandat är från 
tidigare placerad under Bistånds-
bedömmare. Detta sista projektet 
har varit ett önskemål från poli-

tisk sida. Serviceteamet ska vara 
igång på försommaren. Cathrine 
berättar att det är spännande och 
starta upp något nytt från grun-
den. Mer specialiserade tjänster 
är positivt för brukarna. Hon 
berättar vidare att det är 2 sjuk-
sköterskor i Hemtjänsten. Dessa 
har en annan chef. Sjuksköter-
skorna jobbar under Hälso-och 
sjukvårdslagen. Sjuksköterskorna 
jobbar parallellt med Hemtjäns-
ten, på uppdrag från läkare.
Hemtjänsten jobbar under So-
cialtjänstlagen, på uppdrag från 
Bistandsbedömare. Hemtjänsten 
har ett gott och nära samarbete 
med sjuksköterskorna. 

Olika uppdrag – att tillsammans 
få ihop pusslet för att det ska bli 
det bästa möjliga för brukarna.
Det är 26 medarbetare/ årsarbe-
ten som totalt jobbar skift/ turer- 
dag/ kväll- helg/ var annan helg. 
Dessutom används timvikarier 
under sjukdom och annan från-
varo. Det är ett nära samarbete 
mellan undersköterskor, sjukskö-
terskor, arbets- och fysioterapeut 
tillsammans med ledare. Detta 
samarbete är oerhört viktigt  med 
tanke på kvaliteten på arbetsmil-
jön och tjänsten till brukarna.
Det är bra att samverka, säger 
Cathrine. Det är Hemtjänstens 
strävan at minska antal personer 
kring varje brukare.

Intervju med ledare för Hemtjänsten i Kila-
Cathrine Jensen
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När jag frågar Cathrine om krite-
rier för tilldelning av hemtjänster, 
svarar hon :
Det som gäller är följande:
1. Kontakta kommunen/ Säffle 
kommun Biståndsbedömare som 
gör hembesök.
2. Brukaren berättar om vad han/
hon inte längre klarar själv.
3. Socialförvaltningen / Bistånds-
bedömare värderar tilldelning 
av tjänster utifrån en ” skälig 
levnadsnivå”- en bedömning 
från Socialtjänstlagen paragraf 1, 
kapitel 4.
4. Brukaren har rätt till att få ett 
beslut med möjlighet  att kunna 
överklaga.
Man blir beviljad en insats-inte 
tid- inget tak.
5. Man kan få hjälp till följande:
Personlig omvårdnad- påkläd-
ning- frukost t ex.
6. Info Kompletteringstrafik- 
kommer i separat artikel.
Info Hemsjukvård/ rehabilitering- 
egen broschyr.

Info Avgifter- hemtjänster- egen 
broschyr.
Hemsjukvård.
Kommunen ansvarar för hälso 
och sjukvård för personer över 7 
år som inte kan ta sig till vårdcen-
tral. Information om hemsjuk-
vård/rehabilitering finns i egen 
broschyr. Kontakta Socialförvalt-
ningen i Säffle Kommun.
Avgifter.
Kontakta Socialförvaltningen i 
Säffle Kommun. Avgiftshandläg-
gare för närmare information om 
hemtjänstavgifter.

Annars kunde Cathrine berätta 
att t ex kunder som handlar på Ica 
Långserud kan också få varorna 
hemkört från affären.
Hemtjänsten har ca 65-70 brukare 
på sina listor. De flesta är äldre.
Hemtjänsten har ett stort spann 
på vilka personer dom hjälper och 
hur de hjälper till. Regionen har 
också ett palliativt team.
Syftet är att alla som önskar skall 

få möjligheter att bo i egna hem 
så långt det går !

Under vårt samtal kunde vi inte 
undvika att tala om digitalisering-
en i dagens läge. Alla anställda 
har tillgång til PC. Hemtjänsten 
nyttjar fackprogrammet Lifeca-
re i sina journalnoteringar. Alla 
medarbetare har egen mobil. 
Phoniro- ett digitalt system för att 
öppna dörrar- en nyckelfri hem-
tjänst nyttjas också. Efterhand vill 
det också nyttjas journalförning 
på mobil. Leasingbilar nyttjas i 
hemtjänsten. Cathrine inser att 
det är helt nödvändigt med digita-
lisering. Samtidigt lika viktigt att 
upprätthålla mänsklig kontakt.

Hej och tack till Cathrine som 
fortsätter i sitt arbete denna soliga 
februaridag…

Text och bild
Jorunn Larsson
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Detta är en trafik som boende på 
landsbygden kan beställa för att 
resa till och från Säffle två dagar i 
veckan.
Det gäller för alla boende i Säffle 
kommun, även sommargäster. 
Därmed fångar den upp perso-
ner som har svårt att komma in 
till Säffle men inte har färdtjänst. 
Men som sagt alla är välkomna 
att anlita tjänsten.
Det är kollektiva resor så tider m. 
m. kan variera beroende på hur 
många passagerare som är med 

på turen. Resan skall beställas 
senast Kl.18.00 dagen före resdag 
hos Värmlandstrafik, Tel. 0771-32 
32 00.
Priser enligt Värmlandstrafiks 
regler för trafiken.
Tider: Lite beroende på antal 
resenärer. Avresa mellan 08.30-
09.00 återresa samma dag mellan 
12.00- 13.00. Värmlandstrafik för-
söker samordna Färdtjänst med 
Kompletteringstrafiken därför lite 
svävande tider. Men den resan-
de blir hämtad och lämnad vid 

bostaden.
Nuvarande dagar: Västra Kila 
tisdag och torsdag. Östra Kila 
onsdag och fredag.           
Informationen hämtad från Säffle 
kommuns och Värmlandstrafiks 
hemsida.
Den som önskar använda sig av 
tjänsten bör kontakta Värmland-
strafik i god tid Tel. 0771-32 32 
00. Om ingen har beställt någon 
resa så körs inte turen.  
                  

text: Arne Berg  

Kompletteringstrafik vad är det  
Säffle kommun erbjuder en form av anropsstyrd 

trafik (kompletteringstrafik) 
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Återigen har ett år gått sedan jag 
senast skrev lite om prenume-
ration och annonsering i vårt 
bygdeblad. Med detta nummer 
följer ett inbetalningskort till våra 
prenumeranter. Prenumerations-
avgiften är oförändrad 170:-. Alla 
boende i västra och östra Kila får 
bygdebladet gratis i sina brevlå-
dor fyra gånger per år. Bygdebla-
det sänds också till alla Kilabor 
som vistas på äldreboenden utan 
kostnad. Vi i byalaget behöver 
Din hjälp med uppgift om namn 
och adress på någon Kilabo som 
flyttat till ett äldreboende. 
Bygdebladet trycks i 550 exem-
plar och av dessa delas cirka 450 
ut till hushåll inom Kila försam-
lings gränser. Midsommarnumret 
delas även ut till sommargäster. 
Bygdebladet har drygt 60 prenu-
meranter och ytterligare knappt 
30 mottagare som får bygdebla-
det utan kostnad som t.ex. våra 

övriga byalag, vårdcentraler och 
bibliotek i Säffle kommun. 
Från och med detta nummer in-
för vi annonsmoduler. Det inne-
bär att en annonsör kan välja på 
sju olika storlekar på sin annons. 
Skälet till att vi väljer att införa 
fast storlek på våra annonser är 
dels att det ska bli lättare att göra 
bladets ”layout” och dels får varje 
annons en fast kostnad. Annon-
sören kan välja mellan liten stor-
lek, mellanstorlek, halvsida eller 
helsida. Modulerna har följande 
storlek, bredd x höjd i millimeter: 
85 x 30, 85 x 60, 85 x 125, 180 x 
30, 180 x 60, 180 x 125 (halvsida) 
samt 180 x 265 (helsida). Den 
minsta annonsen kostar 100:- och 
helsidan kostar 1 800:- per num-
mer.
Ännu en gång vill jag framföra 
hur viktig våra mycket trogna an-
nonsörer är för oss i byalaget, för 
att vi ska kunna ge ut bygdebla-

det. Därför upprepar vi gång efter 
annan: ”Gynna våra annonsörer!”.
Vi i byalaget har en käpphäst till. 
Vi vill att fler ska fatta pennan el-
ler sätta sig vid datorn och skriva 
om något som kan vara en berät-
telse från barndomen, en intervju 
av en morfar eller farmor, ja vad 
som helst som kan vara av intres-
se för oss läsare. Det kan också 
vara ett foto som kan säga mer än 
många, många ord. Du kan också 
komma med förslag på vad som 
kan vara intressant att informera 
om i vår bygd. 
Alla uppgifter om telefonnum-
mer, e-postadress, bankgiro- och 
swishnummer finner du på sidan 
2 i bygdebladet.

Med vårhälsningar!
Morgan Jaresjö

Kassören informerar!
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Den trettonde januari klockan 
18.00 kom nästan 200 perso-
ner till kyrkan för att lyssna och 
uppleva en av årets höjdpunkter i 
Kila. Efter välkomstord av kyrk-
värden John-Åke Johansson och 
klockringning tänder solisten Jes-
sica Andersson ett ljus och sjung-
er vers ett i sången ”Vi tänder ett 
ljus i advent”. Kila och Gillberga 
kyrkokör går från kyrkdörren 
fram till koret sjungande i stäm-
mor resterande verser. Mycket 
stämningsfull inledning. 
Därefter följde ”Dagen är kom-
men” med unison sång under 
orgelspel av kantor Martin Has-
selgren i vers ett följt av växelvis 
sång av männen i kören och hela 
kören. Ett riktigt kraftfullt parti 
där orgel och kör blommade ut 
för fullt.
Under ledning av kantor Martin 
Rhodén och Martin Hasselgren 
på flygel sjöng kören ”Det hände 
sig för länge sen” och ”Juletid”. 
Solister var Sofia Olsson och 
Oddny Lien Svensson. Sedan följ-
de ”Jul, jul strålande jul” framfört 
av kören utan ackompanjemang. 
Unisont sjunger hela kyrkan 
”Stilla natt”. Julevangeliet enligt 
Lukas 2:1-7 läses av Eric Hö-
geryd medan kören gnolar svagt i 
bakgrunden. Det kan nästan inte 
bli mer stämningsfullt i kyrkan än 
vad vi åhörare fick uppleva i detta 
parti.

Sillerudsorkestern
Nu var det dags för Sillerudsor-
kestern att inta koret. Den sjung-
ande lanthandlaren Rikard Ohlin 
på sång och gitarr presenterade 
sina orkestermedlemmar Roger 
Lindström på sologitarr och Gö-
ran Nilsson på bas. De framförde 
”Vildros” av Göran Samuelsson 
och ”Rockin` Around The Christ-
mas Tree” på ett mycket medryck-
ande sätt. De framförde också i 
ett senare parti låtarna ”Vinter-
hamn” av Benny Andersson och 
”Koppången” av Per-Erik Moreus. 
Att lyssna till Roger Lindströms 
sologitarr är en riktig höjdare.
Därefter följde i rask fart ”Himlen 
i min famn” av Carola och ”En 
stjärna lyser i natt” framfört med 
full inlevelse av solisten Jessica 
Andersson. Nu följde växelvis so-
losång av Anders Andersson och 
kören då de framförde ”Jag dröm-
mer om en jul. Martin Rhodén 
hade omarbetat den klassiska 
”Jag vill ha en gammal jul” för att 
passa till kör och till ackompanje-
mang av flygel. Ett mycket kläm-
migt och roligt framförande av 
kören och de duktiga musikerna 
Martin och Martin.
Bjällerklang
På programmet stod nu ”Bjäl-
lerklang”. Eric Högeryd vänder sig 
till församlingen och frågar hur 
många som åkt häst och släde? Jo, 
några händer sträcks upp i för-

samlingen. Eric dirigerar nu både 
kör och församling då det växelvis 
mellan damer och herrar sjungs 
av fulla krafter och avslutas med 
VOV, VOV, VOV och VOV, VOV, 
VOV. Ett verkligen livligt och 
roligt arrangemang.
Andakt med solosång
Det var nu dags för en liten 
andakt med församlingsprästen i 
Kila och Gillberga Anette Wes-
termark. Anette läser ur Lukase-
vangeliets första kapitel om när 
ängeln Gabriel möter jungfru 
Maria – en ung flicka trolovad 
med Josef från Davids släckt. Du 
ska föda barnet Jesus – var inte 
rädd. Efter textläsning och pre-
dikan sjunger Anette bönen ”Ave 
Maria” acapella.  
Avslutning
Konserten avslutades med ”Nu 
tändas tusen juleljus”, ”Julen är 
här”, ”Den heliga staden” och till 
sist den mäktiga psalmen ”O hel-
ga natt” framförd av mansröster 
med övriga kören som bakgrund. 
Ett stort tack till alla medverkan-
de för en mycket fin och stäm-
ningsfull konsert!

Text: Morgan Jaresjö
Foto: Mia Söderquist

Julkonsert i Kila kyrka



13



14

Det har hållits ett möte i Långse-
rud som handlade om framtiden 
för Vårdcentralen i Värmlands 
Nysäter. Bakgrunden var att det 
uppstod en oro i samband med att 
det i början av influensasäsong-
en hänvisades till Säffle för att ta 
dessa sprutor. Något som tidigare 
kunnat utföras i Nysäter
De som var på mötet var repre-
sentanter för utvecklingsgrup-
per/byalag i Långserud, Kila, 
Svanskog och Gillberga. Från 
Region Värmland deltog Annika 
Kjellman, verksamhetschef samt 
vi förtroendevalda.

Det blev ett väldigt bra möte där 
vi kunde diskutera de utmaningar 
som finns redan idag men som 
kan bli ännu större framöver. För 
när vårdbehovet ökar så behövs 
det fler händer och mer resurser 
och behoven ökar i snabbare takt 
än antalet händer som finns att 
tillgå. Vi har en befolkning som 
tacksamt nog lever allt längre. 

Nya behandlingsmöjligheter ökar 
möjligheten att leva trots och 
med sjukdomar. Detta innebär 
samtidigt att kostnaderna ökar i 
snabbare takt än skatteresurserna. 
För att klara av den komplicera-
de ekvationen behövs det tänkas 
en hel del nytt. Hyrläkare är en 
reform som kostar för mycket i 
kontinuitet och kvalitet. 
Att fortsätta som tidigare är inget 
alternativ och vi behöver hitta nya 
arbetsformer, samtidigt som vi 
stärker den ”första linjens vård”. 
Den nära vården. Vi ser vård-
centralen som en självklar del i 
denna utveckling. Vårdens basbe-
hov, som mindre åkommor och 
provtagningar ska göras nära. Vi 
ser också hur ny teknik och nya 
tjänster växer fram som dels gör 
att vårdcentralen kan göra mer, 
dels att andra saker till och med 
kan skötas från det egna hemmet. 
Mobila närsjukvårdsteam som 
kan erbjuda vård i hemmet för t 
ex våra mest sjuka äldre är under 

utveckling i hela länet. 

På mötet gjorde vi därför klart att 
det från vår sida i den styrande 
Värmlandssamverkan (M,C,-
SiV,Kd,L,MP) inte funnits eller 
finns några beslut eller planer 
på att lägga ner vårdcentralen i 
Nysäter. Tvärtom. Vi ska utveckla 
och stärka den nära våren. Däre-
mot är en mindre enhet känsli-
gare för om personal slutar eller 
är sjuka och då kan det uppstå 
situationer av tillfällig art som en 
ansvarig arbetsledning behöver 
lösa av såväl arbetsmiljö- som 
patientsäkerhetsskäl, för att lång-
siktigt säkra vårdutbudet. 

Marianne Utterdahl
Nysätersbo och ordförande i 

hälso-sjukvårdsnämnden, 
Region Värmland

Erik Evestam
Häljebolsbo och ledamot av 

regionfullmäktige

 Vårdcentralen är viktig!
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Körens Medverkan
30/4 kort rep innan Valborgsframträdande i Kila

7/5 Ingen körrep

Söndag 24 mars 15.00 Jungfru Maries bebådelsedag, Kila Församlingshen Kör + barnkör, 
Pernilla Radborn leder. Våfflor och kaffeservering.
Torsdag 18 april 18.00 Skärtorsdagsmässa, Kila kyrka
Söndag 21 april 08.00 påskdagen Kila Kyrka Påskotta samt 11.00 Gillberga Kyrka påskdagsgudstjänst
Tisdag 30 april 19.30 Kila Kyrkbacken Valborgsfirande samt Nysäter bodarna 21.00. 
Dessutom medverkar Trio min trio på Valborgskonserten Kila kyrka 21.00
Söndag 5 maj 08.00 Kvarnstugan Kila gökotta- medtag fikakorg
Torsdag 30 maj 08.00 Skiverud Holmtjärn gökotta- medtag fikakorg
Terminsavslutning, vår/sommarläger , datum ej fastställt.

Info: Körledare Martin Rohden 0533-691316
martin.rohden(a)svenskakyrkan.se

I samband med Församlingskå-
rens årsmöte avtackades kassören 
Hugo Pettersson av ordförande 
Sonia Holmström. Vid årsmö-
tesförhandlingarna beslutades 
att 18.300 kronor på bankkontot 
skulle överföras till Operation 
Smile som hjälper barn med 
gomspalt. Operation Smiles 

vision är en framtid där alla 
människor har tillgång till säker 
kirurgi som förbättrar hälsa och 
livskvalitet.
Vid årsmötet läste sekreteraren 
Barbro Högerud upp verksam-
hetsberättelsen som innehöll bl 
a dagträffar, kyrkkaffen, engage-
mang för Kvarnberget, servering 

vid Valborg och Allhelgona. 
Kåren har 16 medlemmar och är 
en av få kvarvarande kårer inom 
Lekmannaförbundet i Karlstad 
stift.

text: Gösta Törnqvist

Gåva från Kila Församlingskår

Kyrkokören Kila Gillberga
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Filmkväll i Kärrholmens 
bygdegård

Ett tjugofemtal personer hade 
trotsat snöstormen i slutet av 
januari för att se filmen ”Hästen 
i skogen” som speglade arbete i 
skogen på 40–50-talet. Det visade 
sig finnas intresse av att se mer 
kulturfilm så kvällen den 17:e 
februari visades filmen ”Grållen i 
jord och skog” för ca 30 inspirera-
de åskådare.
Filmen startade med att visa den 
historiska fabriken som produ-
cerade grållar. Den 6:e juli 1946 
rullade den första Ferguson TE20, 
även känd som ”Grållen”, av mon-
teringsbandet vid den tidigare 
Banner Lane-fabriken i Coventry 
i Storbritannien. Traktorn var 
en skapelse av ingenjören och 
uppfinnaren Harry Ferguson, en 
av grundarna av dagens Massey 
Ferguson. Över en halv miljon 
av dessa små traktorer byggdes 

på Banner Lane-anläggningen 
mellan den 6:e juli 1946 och den 
13:e juli 1956.
Det visades även redskap som 
tillhörde denna kulttraktor och 
vi fick även se instruktionsfilmer 
från femtiotalet om hur effektiva 
dessa redskap var i sin rätta miljö. 
Vi fick också besöka Tornby-
utställningen i Linköping 1951 
och även Danmarks Ferguson-
museum där tandemtraktorer, 
gengastraktorer, helbandstrakto-
rer samt en minitandemtraktor 
visades upp.
Under kaffepausen i filmen pra-
tades det minnen kring traktorer 
och önskemål framkom att Kärr-
holmens bygdegård skulle följa 
upp med en film om den svens-
ka BM Volvo traktorn och dess 
historia. Denna film, ”Historiska 
hästkrafter i 100 år”, kommer att 
visas söndagen den 24 mars.

Text: Lars Anders Sjögren

Filmvisning i Kärrholmens 
Bygdegård.

Det blev succé i Kärrholmens 
bygdegård när föreningen visa-
de filmen ”Hästen i skogen”. 
Inte fullsatt men ändå verkligen 
många som ville komma och se 
filmer från förr. Första filmvis-
ningen berättade mycket från 
gamla tiders skogsbruk, allt från 
såg och yxa till de maskiner som 
användes när mekaniseringen 
tog sin början. Filmen var inspe-
lad under 40–50-talet och man 
fick se hur hästarna användes i 
skogsbruket, enorma lass som 
fraktades till avläggen vid sjöar 
och älvar.   Filmen gav även en 
inblick i vilken betydelse flottning 
hade på sin tid, stockarnas väg 
från älvarna i norr till sågverken 
och pappersbruken.

Text: Sune Fransson

Kärrholmens Bygdegård.
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Norra Eds BGF har haft sitt årsmöte och av 
verksamhetsberättelsen för år 2018 framgick 
att uthyrningen av bygdegården har ökat och 
den har varit uthyrd 55 gånger under året. Vid 
våra egna tillställningar har det varit i stort 
sett fullt hus varje gång.

Nya investeringar har gjorts för 18.600 kronor 
utöver det vanliga löpande underhållet.

Uppvärmningen av lokalerna är den största 
utgiften. Ekonomin är i sett sett god.

Till styrelse valdes som ordf. Sören Ekström, 
Sekr. Waldemar Andersson, Kassör och bok-
ningsansvarig Ulla Askmar och övriga leda-
möter är Jan Rask-Olsson, Linnea Johansson, 
Ulla Nilsson och Berit Bäckström

Kommande aktiviteter i Kärrholmens 
Bygdegård. 

Filmvisning. ”Historiska hästkrafter i 100 år” 
visas söndagen den 24 mars klockan 18.00.

Vårpromenader. Startar onsdagen den 3 april 
och fortsätter ytterligare tre onsdagar framåt. 
Vi startar från bygdegården klockan 18.30 varje 
gång och möter våren med utflykter till olika 
platser.

Gudstjänst. Annandag påsk blir det gudstjänst 
i bygdegården klockan 15.00 med efterföljande 
kaffeservering. Se vidare i predikoturerna.

Fredagskulis den 26 april klockan 17–19. Ak-
tiviteter för barn.

Nytt bra år för Norra Eds 
bygdegårdsförening
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Anette Westermark, född i Stock-
holm, vars uppväxt kom att bli 
Oxelösund, Nyköping och Stock-
holm. Om somrarna spenderade 
Anette sin tid i Östergötlands 
landskapsnatur där hon blev väl 
bekant med allt som hör till den 
vackra och idylliska Svenska 
landsbygden. 

Redan i tidig ålder var Anette en 
flitig besökare i Kyrkans Barntim-
mar, Juniorer samt Senior. Därtill 
kom även ett aktivt medlemskap 
i EFS Scouterna. När åldern blev 
inne utbildade sig Anette till led-
are inom barn och ungdomsverk-
samheten i Nacka församling 
utanför Stockholm. Vid denna 
tidpunkt upplevde Anette sig kall-
lad att bli präst.

Med visionen och längtan varmt 
om hjärtat fortsatte Anette sitt 
arbete inom kyrkan och blev 
dessutom aktiv i andra kyrkliga 
sammanhang. Den andliga törs-
ten och hungern kändes oändlig 
så pass till den grad att Anette 
gick bibel skola med förberedande 
verksamhet inför sitt arbete som 
missionär i Mellanöstern, med 
Cypern som den centrala punk-
ten. 

Under den första perioden på 
Cypern fick Anette en inbjudan 
till Västerviks pastorat att gå det 
Diakonala Året. Sagt och gjort, 
Anette återvände till Sverige och 
påbörjade vad som var tänkt att 
bli ett förberedande år inför fram-
tida år som präst. Allt var frid och 
fröjd till dess hemlängtan gjorde 
sig påmind och Anette flyttade 
tillbaka till Stockholm och lite 
senare återvände till Cypern.

Åren mellan studierna ägnade 
Anette sig inom den sekulära 
sektorn, bl.a körde hon lastbil, 

buss och tjänstgjorde även under 
denna tid som körskoleinstruktör 
om tung trafik.

Sin tvillingsjäl Kaj träffade Anette 
under tiden hon levererade buss 
och lastbilsdäck, de gifte hon sig 
1991. Paret Westermark kom att 
göra åtskilliga resor till USA och 
bestämde sig tidigt att emigre-
ra vilket de också gjorde två år 
senare.

1993 kom Anette och Kaj att 
bosätta sig i Miami, Florida där 
de snabbt blev aktiva i en lokal 
amerikansk församling, Luthe-
ransk såväl som Presbyteriansk. 
Anette deltog regelbundet i all 
verksamhet, bidrog ofta med 
sång och musik. Året därpå kom 
Anette att fortsätta sina teologi-
studier. Studierna varvade Anette 
med att fortsätta sitt aktiva arbete 
inom såväl som utanför kyrkan. 
Omväxlande områden inom såväl 
musik samt frisksport och idrott. 

Inför de sista studieåren, erhöll 
Anette ett fullt stipendium att stu-
dera på the Lutheran Theological 
Southern Seminary, i Columbia, 
South Carolina, därefter praktikår 
samt tjänst som pastorsadjunkt. 
Väl tillbaka i Miami, fortsatte 
sedan studierna om en doktors-
grad med inriktning på kristet 
förvaltarskap inom församlingen. 
Här varvades studierna med tjänst 
på sjukhus och som församlings-
präst. Under denna tid fick också 
Anette förfrågan om uppsökande 
verksamhet direkt från det Svens-
ka Konsulatet i Fort Lauderda-
le. Det kom att bli regelbundet 
eftersom det då inte fanns någon 
svensk präst på plats i södra Flo-
rida. Förutom uppsökande verk-
samhet, förrättade Anette även 
vigslar. 

2003 fick paret Westermark 
uppleva den stora glädjen att bli 
föräldrar då sonen Clint föddes. 
Inom loppet av två år flyttade 
familjen till södra Illinois där 
Anette hade tackat ja till att tjänst-
göra som församlingspräst i två 
församlingar (såväl landsbygd 
som småstadsförsamling). Under 
2011 erhöll Anette två stipendier 
att studera piporgel i Sverige som 
hon fick tillfälle att utnyttja under 
sommaren samma år under led-
ning av Mathias Kjellgren, lärare 
vid Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm. Väl tillbaka i staten Il-
linois, fortsatte Anette sitt ämbete 
som församlingspräst och bidrog 
även med sin tid som präst på det 
lokala sjukhuset. 

Efter en personlig inbjudan av 
Biskop Eva Brunne i Stockholms 
Stift 2014, fick Anette gå en antag-
ningspraktik under hösten. Efter 
avslutad och godkänd praktik i en 
av stiftets församlingar med om-
nejd, erbjöds Anette av Biskopen 
att få stanna kvar i stanna kvar i 
stiftet. Trots att glädjen var stor 
för Anette så hade hon inom 
denna period även blivit erbjuden 
en fast tjänst i Queens, New York 
City.

Tiden som följde blev svår, efter-
som det funnits en stark längtan 
hos Anette i många år att en 
dag komma tillbaka till Svenska 
kyrkan. Anette beslöt sig dock för 
att tacka ja till tjänsten i New York 
City, men fortsatte att hålla regel-
bunden kontakt med Stockholms 
Stift. Regelbunden kontakt var 
något Anette även tidigare haft 
inte endast med sin konfirma-
tionspräst, utan också 4 Biskopar, 
alla fick de följa Anettes livsom-
fattande tros-vandring. 

Vem är hon, den nya prästen?
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Året i den stora staden i väst blev 
det mest livsförändrade; här blev 
Anette inte bara församlingsfö-
reståndare, kyrkoherde, invald i 
Domkapitlet, blev kontraktsprost 
med ansvar för 4 församlingar. 
Det mest spännande var att arbeta 
och bo i landets mest mångkultu-
rella ort Queens, med människor 
från alla jordens hörn och kanter! 
I min egen församling var där mer 
än 28 olika nationer. 

Trots att ansvaret var stort och lite 
tid för familj och vänner, tackade 
Anette ja till att utbilda sig till 
volontär polis, 3 månader mindre 
utbildning än ordinarie polis, i the 
New York City Police Academy. 
Syftet är att med iförd uniform, 
patrullera och att vara  ”eyes and 
ears” åt den ordinarie polisen. 
Detta blev en fantastisk erfaren-
het och att få möjlighet att tjäna 
sin kommun på ett praktiskt sätt. 
New York City har minst antal 
kriminalitet i jämförelse med tex. 

andra storstäder i USA. mycket 
till stor del av den förebyggan-
de verksamhet man har sedan 
1950-talet med över 4000 volontär 
styrkor som kommer från alla 
olika samhällsklasser samt yrkes-
områden.

Under maj månad 2017 uppstod 
kontakt med Karlstad Stift då 
Anette fick inbjudan att få komma 
till Säffle pastorat och vikariera 
under hösten samma år. Det var 
då som Anette visste att hon ham-
nat rätt i sin tros-vandring, trots 
att det inte tidigare funnits någon 
direkt anknytning till vare sig 
pastoratet eller stiftet. Allt, det vill 
säga människor, omgivning, och 
kyrka ja allt kändes med ens rätt!

Sommaren 2018 kom Anette 
tillbaka till Säffle pastorat som vi-
karie, men hade redan då sökt och 
erhållit den tjänst hon har idag 
som påbörjades under hösten. 
Flytten tillbaka till fosterlandet 

Sverige skedde under 10 måna-
ders planering, i all synnerhet 
med tanke på att man har betyd-
ligt mindre uppsägningstid i USA. 
Därtill att packa ihop 25 år av ens 
liv i en container som ska fraktas 
över Atlanten, ja det har minst 
sagt varit ett äventyr, dock ett bra 
sådant, har man hamnat rätt så 
har man!

Lyckan blev således fullkomlig 
när Anette blev officiellt mottagen 
som präst i Svenska kyrkan under 
bön och välsignelse i Karlstad 
Domkyrka den 27 januari i år. 
Med detta sagt blev Anettes dröm 
att få tjäna som präst i den Svens-
ka kyrkan verklig, ett kall och en 
dröm som blev verklighet till slut. 

 Text och bild:
Anette Westermark
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