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Inledning
En vital jubilar
För exakt 30 år sedan hände det något nytt
i vår socken, Offerdalsveckan föddes. Redan
första året blev det en succé. I nästan varje
föreningshus och bygdegård var det hemvändarmiddagar och Offerdalingar från när
och fjärran kom till sin hemsocken för att
träffa gamla barndomsvänner. Men det fanns
också ett allvar bakom starten av Offerdalsveckan. Man hade en framtidstro på Offerdal.
Att få de som en gång flyttat i från Offerdal
att kanske ta en funderare på att komma
tillbaka och finna sin utkomst här igen och
på så sätt skulle Offerdal ha en plats även i
framtiden. 						
							
Nu har 30 år gått sedan starten och visst har
Offerdal förändras. Att Offerdalsveckan och
OfferdalsSommar har varit en viktig kugge i
det gemensamma arbetet för att lyfta fram

våra företräden är oomtvistat. Alla ideella
timmar i byalag och andra föreningar som
under åren är nedlagda på att göra bra arrangemang är oräkneliga. Det är med tillförsikt man nu kan se på framtiden för Offerdal. 							
							
Många vill flytta hit. Nya företag startas och
många nya Offerdalingar föds. Barnen är
framtiden och därför har vi i årets arrangörsområde valt att satsa lite extra på aktiviteter
på barn och unga. Trivs man här som ung så
är det lättare att se positivt på möjligheten
att hitta sin framtid i Offerdal. Med ett fyrfaldigt leve hyllar vi nu jubilaren på 30-årsdagen! Välkomna att ta del av det utbud som
finns i vår vackra OfferdalsSommar.		
						

Byalagen i Bredbyn, Kälom och Tulleråsen-Rise

Kommittén för OfferdalsSommar 2018: Bernt Holmberg, Malin Sivertsson, Johanna Rombo, Kjell-Erik
Jonasson och Karin Häggqvist.
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Bredbyn
”Vedhögen”, en berättelse av Märet Eklund
- Duns, duns, duns, duns ….. surr, surr, surr,
surr ….. !
Värmen i den gassande solen på vedbacken
är tryckande, myggor och bromsar skymmer nästan sikten när jag monotont kastar in
vedträn i vedboden. Jag avbryter arbetet och
går resolut därifrån för att leta reda på pappa
som donar med något ute på åkern.		
- Det är för varmt och för mycket ”avåt” (flygfän). Jag fortsätter i kväll eller någon annan
dag.
Jag står framför pappa iklädd långärmad
skjorta knäppt vid handlederna och långbyxor istoppade i gummistövlarna en varm sommardag någonstans i skiftet mellan femtiooch sextiotal. På händerna har jag handskar.
Pappas utstyrsel avviker en del från min, han
har blåbyxor i hängselmodell men är bar på
överkroppen. Eftersom han har flint har han
alltid en skärmmössa av något slag på huvudet som skydd mot solen. Han tillbringar
mycken tid utomhus och får därför framåt
sommaren en ganska egenartad solbränna.
Han har ett band tvärsöver pannan och tydliga märken efter bröstlapp och hängslen på
överkroppen. Jag däremot får, förutom litet
fräknar på näsan, knappast någon solbränna
alls. Eftersom jag är rädd för insektsbett,
stickor och boss av olika slag är jag för det
mesta helt täckt av klädespersedlar.
Att vara barn på landsbygden på femtio- och
sextiotalet innebar att hjälpa till med allehanda sysslor efter förmåga och ålder. Mitt
barndomshem var inte något undantag på
den punkten. Jag visste inte om något annat,
men det betydde inte att jag inte protesterade. Det var under sommaren som det var
bråda tider och det var då alla arbetade som
intensivast. Den största arbetsuppgiften var
förstås slåttern, som pågick i minst en månad
från midsommar. Sedan var det arbetet med
att få in veden under tak. Så mycket tid för
lek fanns därför inte på finvädersdagar un4

der sommarperioden. Övriga årstider var det
inte på samma sätt. Vintern var, trots att den
var lång och mörk, en rolig tid med mycket
skid- och kälkåkning. När det blev mörkt på
eftermiddagarna fanns det då inte mycket
annat att göra än att vara inomhus och pyssla
och rita och, inte minst, läsa låneböcker från
skolbiblioteket. Jag var en riktig bokmal redan som tioåring. 					
Vår vedförbrukning var stor och arbetet med
veden var omfattande. Uppvärmning av bostadshus och varmvatten skedde genom vedeldning. För matlagning och bakning användes huvudsakligen den vedeldade köksspisen.
Vi hade en kokplatta men den var mera ett
komplement. 						
Pappa högg under vintern sly och mindre
träd i skogen och körde hem dem till gården.
På vårkanten kapades de och klövs till ved.
Veden låg på tork under för- och högsommar
och skulle sedan in i vedboden. Den kluvna
veden bildade på sensommaren en stor hög
på vedbacken. Mitt förhållande till den högen
var inte gott. Nu var det bara några veckor
kvar till skolstart och jag hade av någon anledning inte börjat med arbetet. 			
Det var olika slags ved. Riktigt små pinnar
för vedspisen i köket, något större bitar för
vedpannan i källarvåningen och längre bitar för eldning i källarvåningens bakugn där
tunnbrödet gräddades. Den sista sorten var
det inte så mycket av för vi bakade tunnbröd
bara vid ett par tillfällen varje år. 			
							
Bakveden staplades vid insidan av vedboddörren och det var snabbt gjort. Spisveden
och pannveden fyllde ut var sin del av vedboden och det som inte fick plats i vedboden
av pannved skulle travas längs utsidan på
vedboden under ett skyddstak. Detta måste
göras med viss omsorg för att inte vedtravarna skulle rasa och var därför ganska tidsödande. Arbetet med veden var alltid drygt. I
vedhögen fanns både getingbon och fågelbon

och det surrade av insekter. I de övergivna
fågelbona kunde det finnas rester av fågelägg och döda fågelungar och det tyckte jag
var otäckt. Det var också lätt att få stickor i
händerna och på benen. Det var därför nödvändigt med handskar och långbyxor.
Det var alltså arbetet med veden som diskuterades den här dagen. Från någonstans
runt tio års ålder förväntades jag vara med i
arbetet med att få in veden i vedboden. Mina
argument och förklaringar till varför det inte
var lämpligt att jobba med detta just då var
många.
- Jag kan arbeta med veden på kvällarna istället. Jag kommer att vara färdig innan skolan börjar.

Jag hoppades nog på ett mirakel av något
slag. Kanske att veden skulle förflytta sig av
egen kraft.
							
Det var alltid något egendomligt med storleken på vedhögen. Trots idogt arbete tycktes
den aldrig minska. I mitt huvud var högen
jättestor fram till dess att det bara var några
enstaka pinnar kvar och arbetet plötsligt tog
slut. När jag senare i livet ställts inför stora
och tråkiga arbetsuppgifter, att gå igenom
stora siffermängder på jobbet eller städoch sorteringsarbeten av olika slag, har jag
ofta tänkt på barndomens vedhög. Men min
omgivning har aldrig riktigt förstått vad det
är för vedhög jag muttrar om när jag jobbar
undan tråkiga arbetsuppgifter.
Märet Eklund

Om du vill boka vårt föreningshus eller har andra frågor till oss: bredbynsbyalag@offerdal.se
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Kälom
Röster från Käloms nya invånare
Håkan Hemlin
Karin och jag flyttade till Kälom 2012 eftersom
svärmor o hennes sambo lämnade gården där
vi nu bor. Vi sålde vår gård Berget i Alsen och
drog vidare eftersom vi inte kände för att gården i Österulfsås skulle försvinna utom räckhåll. Jag gillar naturen, skogen, djuren, jakten
och det i stort sett orörda fisket. Islandshästarna som vi fött upp har det bra här och det
är fina möjligheter att rida på skogsvägar för
att träna dom. När man tidigare har bott och
jobbat i Åre kommun och sett turismen breda
ut sig väl mycket, kändes det delvis skönt att
komma till ett lugnare område. Jag tror och
tycker nämligen att turismen många gånger
tar mer än den i slutet ger. Ibland saknar man
pulsen också. Det kan vara väldigt lugnt här.
Det kan gå en hel dag utan att en bil passerar
på byvägen utanför vårt hus. Det är plus och
minus som på vilket annat ställe som helst. Jag
tycker ändå, att Kälom ska fortsätta i den här
lugna takten. Framtiden i byn är nog att bevara
den just som den är. Inte försöka exploatera
för att göra kortsiktiga förtjänster. Något som
min familj saknar är möjligheten att köra till
Näversjön och sätta i en båt. Tyvärr står där en
skylt med ”Fordonstrafik förbjuden”!
Anna Nilsson
Jag flyttade till Kälom sommaren 2013. Jag ville
flytta hit för att känna närheten till familjen
och naturen. Här känns det som jag är riktigt
hemma. Både för platsen i sig, de vill säga byn,
huset, trädgården, utsikten. Men också människorna som finns här. Jag trivs med att veta
vilka mina grannar är, där man hälsar och pratar med varandra. Jag hoppas och tror att det
kommer att vara attraktivt att bo på och flytta
till landsbygden även i framtiden.
Stephanie och Brent
Vi flyttade hit i augusti 2012. Kälombygden
är välkänd som en “kulturbygd” med en stark
bygdegårdsförening. Det blev ett klart ett plus
för oss. Dessutom har vi många vänner som
bor här, som också blev ett stort plus.Det är
väldigt bra och tryggt att bo här med vänliga
grannar och starksammanhållning i byn. Byg6

degårdsföreningen som ordnar konserter,
föreläsningar m.m. året om är jätteroligt.
Dessutom finns det ett rikt naturliv direkt utanför dörren. Det är klart mycket
positivt att flera unga familjer – däribland
några eldsjälar - har flyttat hit. Nu finns
det även ett fiber här. Det är också oerhört
viktigt med olika evenemang året runt på
bygdegården konserter, valborgsfiranden,
midsommarfiranden och lill julafton varje
december. Det inte ovanligt, att det även
dyker upp kaféer av olika slag.
Anh Ulfsgård
Jag är född och uppväxt i Vietnam och det
är även mina barn Vy och Van. Vi tre flyttade hit från Vietnam i april 2015. Mats och
jag hade då känt varandra i två år. Resan hit
2015 var svår, men det gick bra. Barnen och
jag trivs bra i byn. Det känns tryggt och bra
att man känner folket i byn. Det är skönt
att det är tyst i byn och mycket viktigt att
det är bra luft. Grannarna är snälla och
det känns väldigt bra. Barnen går i skolan i
Änge. Skolan är jättebra, mycket bättre än
i Vietnam. Jag har läst svenska på Komvux i
Krokom och ska fortsätta studera i Östersund. Det är viktigt att skaffa en utbildning
för att kunna få ett bra jobb.

Maria Engström
Jag flyttade hit i juni 2016. Varför vi flyttar
beror ofta på en rad faktorer som sammanfaller. I mitt fall handlade det om att det var
dags för generationsskifte. Jag sålde mitt företag i Åre och arbetar numera i Östersund.
Dessutom hade jag ett eget hus, som stod
och väntade i Kälom. Det fanns goda förutsättningar att flytta och det var rätt läge. Jag
trivs fantastiskt bra. En av mina favoritsaker
är att gå ”rundan”, runt större delen av byn
och träffa andra bybor. I rask promenadtakt
tar det ca 50 min för mig, men med alla möten och intressanta samtal på vägen kan det
bli betydligt längre. Värderar även närheten
till Östersund, flyget och att det fortfarande
finns en hel del lokal service i närheten.
Samtidigt att få njuta av lugnet och möjligheten till friluftsliv. Kälom är en bra kombo helt
enkelt. Utifrån förra frågan, hur det är att bo
och leva här hoppas och tror jag att Kälom

har en bra framtid. Utmaningen är att skapa
nya bostäder och även ha alternativ för dem
som vill ha lite mindre. Ställer mig själv frågan emellanåt: Vart på min egen mark skulle
jag kunna tänka mig att stycka av och få nya
grannar? Trots all yta är det inte så enkelt.
Jag hoppas också att förutsättningarna att
hålla ett öppet landskap kan fortsätta och
utvecklas.
César Púas
Karin, Aylin och jag flyttade hit i maj 2017. Jag
är född och uppväxt i Santiago, Chile. 2003
flyttade jag till Stockholm och bodde där i
14 år. Jag var trött på storstaden och ville bo
nära naturen. Jag önskade att Aylin skulle få
växa upp nära naturen och nära sin mormor
och morfar här i Kälom. Det är lugnt och
tryggt här i byn. I framtiden tror jag att det
ska vara möjligt att bedriva någon form av
näringsverksamhet i byn t.ex. turism, som
skulle kunna gynna utvecklingen i byn.

Kapellet, en historisk byggnad
Kapellet i Kälom ägs av Offerdals Östra Baptistförsamling. Det kallas idag för Salemkapellet och
är förutom Hyddan i Ede det enda frikyrkliga kapellet I Offerdal. Kapellet är bevarat i gammal
stil och är fortfarande i bruk med tämligen regelbunden verksamhet. Under Offerdalssommar
2018 anordnar församlingen Sångafton. Församlingen bildades 1885. Under 1898-99 byggdes
kapellet och det invigdes 24 september 1899. Med stöd av bl.a penninggåvor från utvandrade
vänner i Amerika kunde byggandet starta. Vännerna i Amerika ville att kapellet skulle heta Liberty Chapel, Frihetens kapell. Så blev det också tills man ändrade till Salemkapellet.

Mer finns att läsa om nedanstående byggnad på www.kalom.se
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Tulleråsen och Rise
Några ord om våra år i Tulleråsen och Rise
Till sommaren är det 8 år sedan vi fick förmånen att köpa den lilla gården i slutet på
byn. Efter flera års letande fick vi äntligen
napp och blev Tulleråsbor, jag från en annan del av länet men gubben född i Rise.
Nu började arbetet att göra stället till vårt, i
makligtakt till en början, då med en 1-åring
samt en lillebror på väg som också tog vår
tid i anspråk. Det blev många släpvagnslass
till återvinningsstationen i Landön den sommaren, mycket samlas på en gård under 150
år. En av de första som kom och hälsade
på var farbrorn i granngården som med sin
traktor kom nerför vägen med en chokladbit i jackfickan till pojken. Den första vintern var lite långsam, hade ju inte lärt känna
någon än och var hemma men barnen. En
höjdpunkt varje dag var att se däckspåren
i snön efter postbilen då jag iallafall kunde
konstatera tecken av liv på byn. Då det var
dags för förskola så fanns ju den i Tulleråsen,
så himla praktiskt, och där trivdes pojkarna
som älgarna i skogen. Det var även där jag
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fick de första riktiga bekantskaperna med
bybor och blev rätt så snabbt engagerad i
byalaget då förskolefröken ville ha hjälp med
den stundande julgransplundringen. Sedan
dess har liknade uppdrag tilltagit genom åren
och jag verkligen uppskattar den gemenskap
och glädje detta arbete ger och att resultatet blir att vi kan ha en så fin bygdegård och
bakstuga här i Tulleråsen. En bygdegård som
jag även hoppas kan skänka traktens barn
och ungdomar nöje i framtiden och att de
vill fortsätta hålla den igång och utveckla
gemenskapen. Detta kan det nog bli mer av
nu då det inom kort skall monteras in internet och wi-fi, önskan om att bygdegården
ska kunna användas mer av de yngre vet jag
finns bland många i byalaget. Åren går fort,
vips så kommer skolskjutsen och ska hämta
pojkarna för skolgång i Änge. Även där trivs
dom bra, fast det måste erkännas att vissa
dagar är det segt att kliva ur sängen och vara
motiverad till läxläsning och duktig på att
packa skolväskan (även för mamman), men

jag brukar skämtsamt säga att det bara är
11-12 år kvar av skolan, så passa på. När dessa
år har gått och när de gjort sin lilla sväng ut i
stora världen hoppas jag de kommer tillbaka.
Då de alldeles vardagliga sakerna som traktormullret från vårbruket, cykelturerna efter
grusvägen, de halvblåsiga fotbollsträningarna, byakampens skidspår, leken med kompisarna, rösten från bingoutroparen på onsdagskvällarna och nöjdheten över att köpa en
glass av geronten på macken och sedan sitta

vid rastplatsen och titta ut över Oviksfjällen
i sällskap av svarta kossan, väcker känslan av
en härlig barndom och viljan att bo här. De är
dessa vardagliga små förnimmelser som är en
del i att forma morgondagens ja vad vet jag,
lantbrukare, författare, operasångare, tjänsteman, undersköterska, bilmekaniker, renskötare eller lärare och….. tillika byssbo!

Vid vissa punkter i livet så måste man stanna
upp och tänka efter vad man vill. Att bli
pensionär är en sådan punkt. Ska jag bo kvar?
Flytta närmare affären? Eller flytta till ”stan”,
som så många andra.
Jag har bott i Offerdal nästan hela mitt liv
och tänker stanna där. I Rise Tulleråsens
byalags område har det sjudit av verksamhet
under dessa 37 år. Bygdegården har renoverats, en bakstuga byggts, motorgård har skapats och en förskola som har fin verksamhet.
Därtill en vatten och avloppsförening som
har verkat här i många år. Helt eller delvis
har detta kommit till med hjälp av bybor. Och
det kanske bästa av allt det förekommer inte
osämja, vi diskuterar men respekterar varandras åsikter.						

Jag har åkt genom många norrlandsbyar och
det slår mig hur mycket det påverkar min
syn på byn vad jag ser. Hur mår den här byn?
Välskötta hus och då särskilt gemensamma
hus visar i mina ögon vad byn tycker är viktigt. Kanske en enkel tanke men den slagit
mig många gånger. 					

Karin Häggqvist

Mina barn har vuxit upp i den här bygden.
Att kunna ge sina barn en bra skola är en av
de viktigaste faktorerna när föräldrar väljer
boende. Det har Änge skola levererat. Bra
föreningar har också bidragit till en bra fritid.
							
TACK!
							

Annica Sörensdotter				

Kontakt: risetullerasenbyalag@gmail.com
Boka bygdegården: bodakarin@hotmail.com
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Program
Lördag 30 juni
19–20 INVIGNING Kom till Offerdals kyrka och låt oss inviga Offerdalssommar 2018.
CAMING GOSPEL tillsammans med unga förmågor från bygden bjuder på gospel, soul,
rock n roll och filmmusik samt en och en annan allsång. En kväll som passar alla...varmt
välkomna! Inträde 100 kr, gratis tom 12 år. Kontantbetalning eller Swish.
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Söndag 17 juni
Tulleråsens byalag och Offerdals församling.
15–17 Hemmamatch OIF-Alsen. 			
Skyltning från Tulleråsen och Böle i Kälom samt
Plats: Offerdalshägna i Änge.			
Nordannälden.						
							
							
Tisdag 19 juni
18-21 Ankrace i Landön vid affären/Kvarn18–21 Offerdalsmilen. 				
bäcken. Servering från kl. 18.00. Anksläpp start
Gå eller spring långa banan 10 km, korta banan 5
kl. 19.00. Försäljning: Anneli Åman 070-6884417,
km eller knattebanan 1 km. Startplatser Ede resp.
Åsa Holm 070-3022201, Hans Henriksson 070Kaxås, målplats Änge idrottsplats. Se mer på of5097682, Britt-Inger Nilsson 070-2835871.		
ferdalssk.se, klicka på Offerdalsmilen.		
							
							
Lottpris 50 :Torsdag 21 juni 					
1:a pris 2000:19–21 Sommarteater - Potatishandlaren.
2:a pris 1000:Estrad Norrs Sommarteater när den är som bäst
3-6:e pris 250:- Potatishandlaren. Plats: Bredbyns förenings							
hus. Biljettpris 200:- inkl fika. Gratis för barn och
Prisutdelning sker direkt efter racet vid affäunga tom 16 år. Förhandsbokning görs på telefon
ren. Anklotteri om 300 st lotter med tillstånd av
070-3863205 & 073-8194769. Lokala arrangörer
Krokoms kommun. Kontrollant: Sven Mattsson
NBV och Bredbyns Byalag.				
070-6517938. Lotteriföreståndare: Åsa Holm
							
0640-70115.						
Fredag 29 juni
							
19–21 Hemmamatch OIF-IFK Östersund. 		
Fredag 6 juli
		
		
Plats: Offerdalshägna i Änge.				 19–20 Djupavslappning i gongens ljudvibratio							
ner. Kostar 50 kr, ingen förkunskap krävs. Plats:
Måndag 2 juli
Bruksgården i Rönnöfors (Rönnöfors 209). Anne
19–21 Musik i sommarkväll med Janne Schaffer.
073-4126291 och Elenor 070-4700323. www.saraJanne Schaffer gästar Offerdals Hembygdsgård
nyoga.se							
och bjuder på musik och berättelser från sin
							
långa karriär. Det blir musik av ABBA, Ted GärdeLördag 7 juli
stad m.m. Förköp på www.mittnoje.nu.		
08–15 Offerdal runt. Cykla delar eller hela
							
sträckan runt Offerdal. Prisutdelning ”Offerdal
Tisdag 3 juli
Runt” Bredbyns föreningshus 17:00 - 18:00. För
12–15 Tälja & Tova på Offerdals hembygdsgård.
mer info: offerdalssk.se, klicka på Offerdal runt.
Kom och prova på att tälja och tova. Susanne
							
Myrenhammar och Eva Henriksson finns på plats
08-15 Cykelfika i Bredbyn samt Rönnöfors brandoch visar hur man gör. Gratis sommarlovsaktivistation. 							
tet för barn mellan 7-16 år. Plats: Offerdals Hem							
bygdsgård.
18–01 Mat och pubkväll med Hucken band. ”Opp
								
i backen” i Olden. Välkomna. Toy: 070-6962551.		
Onsdag 4 juli
							
12–15 Arkivdag. Kom och titta i hembygdsfören17-00 Brännbollsturnering med 8-mannalag på
ingens foto och klipparkiv. Plats: Sockenstugan i
Tulleråsens bygdegård med start kl. 17.00.
Ede, Offerdal.
200 kr/person inkl. kväll. Medlemskap i OSSK
								
krävs under hela evenemanget, medlemskap kan
Torsdag 5 juli
lösas vid anmälan. Anmälan till kvällen, kl. 20-00.
18–20 Skattjakt vid Bölesbuan.Trivselkväll för
200kr/person. Lättare mat. Pub (åldersgräns 18
stora och små vid fäbovallen. Tipspromenad till
år). Musikunderhållning av bandet LOST DOGS.
Mårtenstjenna, skattjakt för barnen. Aftonbön
Sista anmälningsdag den 20/6. Kathe 070och sång med Calle och Olivia Wahlström. För3331283 eller Sandra 070-2266779.
säljning av kvällsfika. Medtag egen stol. Arrangör:
Arrangör: Offerdals snöskoterklubb.			

Söndag 8 juli
sångarna och Kjell & Gunilla, kända från TV, kanal
12–15 Sommarfest på Offerdals hembygdsgård.
10. Kom, lyssna och sjung med! Frivillig kollekt
Servering, Bumat, öppet i bakstugan m.m. På scedär fika ingår. Välkomna önskar Käloms Baptistnen, Kentucky, Offerdals spelmanslag m fl.
förening.						
							
							
Tisdag 10 juli
Lördag 21 juli
19–21 Sommarkul i Bredbyn. 25-års jubilerande
11–15 Byaloppis i Rise/Tulleråsen samt bakluckSTÄNDUT BLAKK. KATARINA HALLBERG &
eloppis på bygdegården i Tulleråsen. Hämta en
ANDERS OLSSON - Folkmusik och visa på sång
karta på macken i Tulleråsen, från kl. 9 den 21 juli,
och gitarr. LINUS ISANDER - Sven-Ingvars i
och åk runt mellan loppisarna och fynda!			
våra hjärtan. ELLA GLAD - Ung sångbegåvning.
								
Programledare Kjell-Erik Jonasson. Entré 150 kr
19–21 Musikkafé på Käloms bygdegård.
(kontant eller swish). Allsång - Fikaförsäljning.		 Musikgruppen Flattmelja. Se kommande annon								
sering. Välkomna önskar Käloms byalag. InformaLördag 14 juli
tion 070-250 86 13.					
09–15 Veteran- och kuriosamarknad på Svea
							
Park. Servering och hamburgare.
Söndag 22 juli
							
10–16 Fikabuffé på Svea Park.				
10–16 Motorhelg på Offerdals motorstadion.
							
Rallycross och folkrace. Servering. Inträde 50kr. 		 11–15 Byaloppis i Rise/Tulleråsen.
							
Byaloppis i Rise och Tulleråsen samt bakluck12–15 Världspremiär för Bredbytrollens föreeloppis på bygdegården i Tulleråsen. Hämta en
ställning ”Färgglatt med Trull och Trall”. Gratis
karta på macken i Tulleråsen, från kl. 9 den 21 juli,
mellis och skaparverkstad. Vuxna är välkomna att
och åk runt mellan loppisarna och fynda! Bakstuköpa mellis med kaffe för 50:- Gratis sommargan i Tulleråsen öppen, försäljning av tunnbröd.		
lovsaktivitet för barn. Bredbyns föreningshus. 		 								
								
Fredag 27 juli
Söndag 15 juli
19–22.30 Motionsdans på Svea Park.
10– 16 Motorhelg på Offerdals motorstadion.
STRIKE spelar upp. Väkomna!			
Start kl. 10 med UTH (Uthållighetstävling 3 tim							
mar). Företagsrace. Familjedag start kl:13.00.
Lördag 28 juli
					
Prova på folkrace, åka rallybil, terrängkörning
18–00 ”Opp i backen” i Olden. Mat och pub i Olmed bil, köra felstyrd bil, radiostyrd bil, dubbelden, ”Opp i backen”. Välkomna! Toy 070-6962551.		
saaben mm. Servering. Information n’ Pe 070-326
								
46 57. www.idrottonline.se/OfferdalsMK 			 Söndag 5 augusti
						
11–15 Loppisrunda i Landön.
11–13 Offerdals kyrka 250 år. Offerdals kyrka fylGårdsloppis på ett 10-tal gårdar i bygden! Förler 250 år, det firar vi med högmässa. Calle Wahlsäljning av fika vid affären under dagen där
ström, Offerdals spelmanslag och Anna Brandt.
loppiskartor finns att få dom kommer också att
Servering. 							
finnas hos varje deltagande gård.Se skyltning.
			
Välkomna till Landöbygden! 				
12–18 Camillas öppna trädgård. 			
							
Strosa runt och njut av trädgården som man vill,
Lördag 11 augusti
fritt inträde. Gärde 122, 83598 Offerdal. Vill du
07–10 Morgonmjölkning med fäbodfrukost.		
veta mer om evenemanget gå in på facebookKittelbergets Gårdsmejeri, Hjördis och Olde. Info:
sidan ”Camillas öppna trädgård” eller läs på
073-8280272.						
tidningen Lands hemsida, www.land.se under
							
rubriken ”Öppen trädgård 2018”.				 Fredag 17 augusti
						
19–21 Hemmamatch OIF-Tandsbyn.
19–20 Djupavslappning i gongens ljudvibratioPlats: Offerdalshägna i Änge.				
ner. Kostar 50 kr, ingen förkunskap krävs.
							
Välkomna till Bruksgården i Rönnöfors (Rön21–23 Friluftsbio på Offerdals hembygdsgård.
nöfors 209). Anne 073-4126291 och Elenor 070Servering och biosnacks. Årets film är svenska
4700323. www.saranyoga.se				
komedin ”All Inclusive”. Servering från kl. 20. Fri
							
entré.
Torsdag 19 juli
							
19–21 Sommarkväll med Offerdalssångarna och
Lördag 25 augusti 				
Kjell & Gunilla. Bygdegården i Kälom. Offerdals18-21 Surströmmingshippa i Bredbyn.
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Lördag 18 augusti
										
12–15 Tulleråsens bygdegård 										
Kom och gör ett rejält och roligt avslut på Offerdalssommar 2018! Familjedag för alla åldrar.
Vi arrangerar en lagturnering med klassiska midsommarlekar som avslutas med en stafett.
Vi korar vinnare OS-skoj 2018, samt utser turneringens bästa laganda. Anmäl ditt 4-mannalag som ska bestå av minst en man, en kvinna och en person under 12 år till offerdalssommar2018@offerdal.se senast den 20/7. Har du frågor ställ dom på samma adress. Prova-på
aktiviteter och information från olika föreningar, hästridning och veteranbilar. Försäljning
av lokalt mathantverk och sameslöjd. Rockbandet Velvet Insane underhåller och vi överlämnar budkavlen till nästa års arrangör. Servering med hembakade pajer, varmkorv! 		
Parkeringsavgift 20 kr. Kontant eller swish.

Återkommande aktiviteter och evenemang
15 juni - 16 augusti
Lördagar och söndagar, 7 - 29 juli
11–17 Loppis hos Ety. Loppis hela sommaren hos
11–16 Ede 519 Konst & Musik. Café och butik samt
Ety Holmgren. Adress: Övre Rise 746. Vissa dagar
utställningen ”Helt barockt”- ljus&mörker. Plats:
kan vara stängt. Info 070-6398458 Välkomna.
Prästgården, Ede Offerdal.					
								
							
Lördagar och söndagar:			
7 - 15 juli
23 - 24 juni, 7 - 8 juli och 14 -15 juli
11-17 Loppis och hantverk. Övre Kaxås 27, hos
12–16
Olofssons. Välkomna önskar Ankie. 070-6637895.		
Fru Fröken Karamell på Café Své. 		
								
Välkomna till Fru Fröken Karamell på Café Své i
9 - 22 juli
Tångeråsen! Njut av ljuvliga bakverk i hemtrevlig
10–16 Byloppis på Svea Park. Servering.		
miljö! Välkomna önskar Madeleine och Ulrika 		 							
							
9 - 11 juli 10–16 					
Onsdagar fram tills 22 augusti
12 juli
14–20 					
19–22 Bilbingo på Tulleråsens bygdegård.
13 juli
10–16 					
Bilbingo samt möjlighet att sitta inne på bygde14 - 15 juli 12–18 					
gården. Försäljning av fika samt korv. Arrangörer:
Garnboa i Stavre bystuga. Försäljning av garn,
Offerdals skidklubb samt Rise/Tulleråsens byastickor och ull mm. Fikaförsäljning. Välkomna
lag.							
önskar Erika Johnsson.					
							
							
30 juni - 7 juli 					
10 - 12 juli						
12–18 Ateljé ÄngeL. Kvinnfolke hen i byan råkes
17 - 19 juli 						
om dagan och handarbei. Nu vis ma ta va ma ha
12–15 Offerdals kyrka. Håller öppet med guidning
gjort, stickinga, sömnad och broderi! Kom till
och liten utställning om kyrkans historia. MuStugan hos Inger på Ängevägen 7.			
sikstund dagligen kl. 14.00. Skattjakt för de små.
							
Olivia Wahlström.					
30 juni - 6 juli
							
10 juli - 22 juli 					
16 - 22 juli 						
11–15 Sommarkafé på Offerdals hembygdsgård.
12–17 Gårdscafé i Kaxa! Mae server Lunch och
Liten utställning om Offerdalsveckan 30 år.		 Fikabrö, dä får sete på går’n hell på gälln. Toast
								
ti hanna hell soppa ti tällriken. Krusa finnse gott
6 - 8 juli
om. Vart: Kaxås 135. Hoppas vi ses//Alva o Frida.
10–15 Familjehelg på Jämtängen. Familjehelg
med försäljning, ponnyridning, ansiktsmålning,
mm. Info Sofia Gren 070-5480405.			

