
 
 
 
 
 
 

Sommaren är här!  
 

Personligen tycker jag den här tiden är den bästa på hela året. Allt 
blir grönare och dagarna blir både längre och varmare. Men även om 
dagarna blir allt längre så hinner man inte med allt man vill göra.  
Just nu håller byalaget på att projektera rastplatsen och vi har som 
målsättning att kunna vara med i bidragsansökan i augusti. Om allt 
går som det ska kommer vi sätta spaden i backen vid den här tiden 
nästa år. Vi fortsätter också arbetet med att utreda möjligheterna med 
att få tillbaka Vintergården i bygdens ägo.  
 
Till sist har vi också fått information om att bankhuset i Helgum nu 
är uppköpt av ett företag som har som målsättning att investera och 
rusta upp byggnaden. Mer information om detta inne i tidningen!  
 
 För Helgums byalag 
 Niklas Nylander 

Ansvarig utgivare: Niklas Nylander 



Det händer … 
i Helgum, Långsele och Graninge församlingar 
 

Reservation för ändringar. Se predikoturerna och www.svenskakyrkan.se/langsele 
 

 
Sö  4/6  11.00 Gudstjänst, Graninge kyrka, Näskören från Jämtland sjunger 
     Peterson-Berger. Kyrkans födelsedag, tårta 
   15.00 Gudstjänst, Långsele kyrka.  
     Barnverksamhetens våravslutning. Fika 
   18.00 Konsert, Helgums kyrka  
     Marie Sundelin och Örjan Abrahamsson 
Må  5/6  18.00 OBS! Ändrad tid! 
     Annandagsgudstjänst, Holmstrands bönhus, 
     församlingsrådets kyrkkaffe. 
Sö 11/6 11.00 Sammanlyst friluftsgudstjänst, Lövsjön. Medtag eget fika. 
     Vid regn i Graninge kyrka. 
To  15/6 19.00 Musik i försommarkväll, Långsele kyrka, Elise Eriksson 
Sö  18/6 11.00 Gudstjänst, Långsele kyrka 
   18.00 Gudstjänst, Valvikens kyrksal 
On  21/6 18-21 Internationellt café, Erstaparken.  
     Kl. 19 Långgrans spelmansgille. 
To  22/6 23.00 Midsommarnattsgudstjänst, Kullaborg. Medtag eget fika. 
Lö  24/6 13.00 Midsommargudstjänst, Hamre fäbodar. Medtag eget fika.  
     Vid regn inne i fäboden. 
Sö  25/6 11.00 Friluftsgudstjänst, Märtaparken. Medtag eget fika.  
     Vid regn inne i kyrksalen. 
   14.00 Mässa, Graningebyn 
To  29/6 11-14 Guidning i Graninge kyrka. 
   18.00 Trivselkväll, Graningebyns växthus. Ammi Aronsson  
     berättar om Graningebyns trädgård, fika och andakt. 
Fr 30/6 11-14 Guidning i Graninge kyrka. 
Lö  1/7  17.00 Grillafton med Trebadurerna, partytält vid Graninge 
     församlingshem. Självkostnadspris. 
Sö  2/7  11.00 Graningedagsgudstjänst, Graninge kyrka. Långgrans 
     spelmansgille. Kyrkans- och kyrkogårdens dag. 
   18.00 Söndagsmässa, Långsele kyrka 
Lö  8/7  14.00 EFS sånggudstjänst, Holmstrands bönhus. 
Sö  9/7  11.00 Gudstjänst, Långsele kyrka 

     
 



 

 

Informerar: 

 

Fotbollssäsongen 2017 är i full gång. Detta gäller både seriespelet 

och kvartersspelet på Risön. Duken har tagits bort från planen och 

gräsytan ser någorlunda ut trots vissa kvarvarande skador efter 

förra vintern. Vårt tack till Jan Nilsson som förvarar vår duk under 

tak och som välvilligt hjälper till med transporterna. 

 

På grund av många ändringar av spelschema är det svårt att 

meddela matchtider. Den nästa matchen på Helgums IP blir 4/6 kl 

15.00 för vårt äldsta flicklag. Match tider kommer att meddelas 

även på facebooksidan: HELGUM 

 

Enligt preliminärt besked ska föreningen ha erhållit bygdemedel för 

utbyte av resterande lampor i elljusspåret till LED. 

 

                                  
 

Under vintern så har det uppstått en skada på gräsytan vid 

badplatsen i Valviken. Gräsytan har glidit ner mot vattnet. 

Strandlinjen fortfarande intakt och bryggorna ska såsmåningom 

läggas ut så att bad blir möjligt även denna sommar. 

 

 

                                                                                      Styrelsen 

 



 

2017  
Vi slår upp dörrarna 

Till Hembygdsgården den 29 juni. 
 

Öppethållande 
 29 juni Vernissage för Michael Hardts utställning. 

Bilder från Helgum 12.00 – 16.00 
 

Hembygdsgården: 30/6 – 30/7 Fredag – Söndag, 12.00 – 17.00 
Som vanligt gott fika, mycket att titta på och läsa i. 

 

Försäljning av: Helgumskråkan, Helgumsklockan, Helgums-    
                            almanackan.  
CD skivor: Helgums socken I ochII, Helgumsbroderier. 
Häften: Avvittringshäfte av Hardy Molund, Byhäften, Skogsbyar 

I ”Skolhuset” har vi LOPPIS. 
 

Cykelloppet Helgumsjön runt 1/7 
Kontroll som vanligt på Hembygdsgården. 

 

Loppisar runt sjön 8/7 
 

Hemvändarhelg, konfirmandträff vid Helgums kyrka 16/7 
Hembygdsföreningen bjuder på kyrkkaffe. 

 

Pilgrimsvandring 23/7 
Start vid Näsboa kl 10.00 

Därefter vandring till Helgums hembygdsgård 
Servering av soppa och smörgås. 

 

Hembygdsgårdarnas Dag 30/7 
Firas vid Hembygdsgården 

Kolbullar, musik, kaffe och lotteri. 
 

Varmt Välkomna! 



                         
 
 
 

 

Bankhuset är nu sålt och ny ägare är Rededei Sweden AB som har 
fina planer för fastigheten. 26/5 hade vi en träff med den nya ägaren 
som var intresserad av att veta mer om huset och dess historia. 
Eftersom vi växt upp där, och därmed numera tillhör 
"Helgumsveteranerna", fanns mycket att berätta om Bankhusets 
storhetstid. 
  

De nya ägarna har redan kontaktat Sollefteå Produktion, då avsikten är 
att renovera och fräscha upp såväl inre- som yttre miljö. Initialt talas 
om "total make-over" av fyra lägenheter av varierande storlek. 
Målsättningen är att skapa en bostadsrättsförening där de boende ges 
stora möjligheter att påverka sitt eget boende. Allt är möjligt att 
påverka, från valet av tapeter till vad utemiljön skall nyttjas till. Man 
talade bl.a. om egen trädgårdsodling, grillplatser, röjning/gallring 
av strandlinjen.  
  

För att veta om det finns någon ekonomisk bärighet i visionerna vill 
man redan i planeringsstadiet förvissa sig om att det finns 
intressenter till att hyra de fyra (4) framtida lägenheterna. Av 
förklarliga skäl finns ingen lägenhet att visa upp för hugade 
spekulanter. Föregående ägare har låtit fastigheten förfalla så det 
enda som kan ”visas upp" är egentligen dess centrala läge med den 

otroliga utsikten över sjön. 
  

Önskar man veta mer kring planerna av Bankhusets framtid så står 
Anders Hellstrand till förfogande på Mobilnummer 070-530 52 30 

  

Mvh 

Mariette Karlsson / Diana Lögdberg 

e.u. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Lilla Vasaloppet! 

Personal och elever på Helgums skola vill 

framföra sitt stora TACK till HH-64 för 

genomförandet av Lilla Vasaloppet i våras. 

 





HET: sista sidan 
Om Du skriver en sida till HET så gör den i A4, 

stående format, för tryckeriet vill ha den så, och då 

behöver inte jag göra om den heller. Det är dock 

nödvändigt att textstorleken är 16 eller större. 

Om Du skickar in per e-post. Skriv helst i Word. 

 Red 

  

Nästa nummer av HET utkommer 1 juli 2017 

Lämna annonser och manus senast 27 juni 2017  

Annonser och manus skickas till: het@helgum.se 

 

 

 
                  

   

       

 

   

      
 
 
 

HET drivs ideellt av Helgums Byalag som verkar för att 
bygden skall fortsätta sin positiva utveckling. Föreningen 
har inte något medlemskap utan verkar för alla i Helgum. 
Vi tar därför tacksamt emot gåvor från de som känner att 
de vill vara med och bidra i vårt arbete. Insättning av 
valfritt belopp sker på PG: 687518-1 

       Tack på förhand! 
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