
Bilaga 1.

Aktiviteter på Käloms bygdegård under 2011.
Tack vare Bernt Tyrebos effektiva aktivitetskalender på 

Käloms hemsida går det knappast missa något av allt det som skedde under året!
Och vi har verkligen en bygdegård som är nyttjad i både stort och smått!

Januari
24 Mitt Band - en bra melodi är alltid en bra melodi, 

sa Lars Ericsson,  och så sant.  Lars med sina  
medmusikanter Clara Kemff,  Per Wiklander o Michael Klemmé  
gav oss en härlig, lite nostalgisk kväll med kända Rocklåtar, 
från 70-80 tal,  i nya versioner.

 
Övrigt i jan 17 Styrelsemöte    25 Obismöte  30 Käloms VVO

Februari
2 Granbarksborren . Norrskog o Skogsstyrelsen  6 Offerdals Storlicensområde
8 Byalaget Styrelsemöte, 16 Övre Oldsjön Korsv FVO, 20 Krokoms konstförening,
22 Luftgevärstträning,  27 Luftgevärstävling,

Mars
26 Flyttfåglar utan lokalsinne

Kabarékväll med Anita Nyman, som vi har lärt känna under flera
teaterbesök i Kälom! Denna kväll bjöds vi på musik, sång, berättelser, 
med hennes egna och andras texter.  Anita trakterar många instrument 
och är en fullfjädrad kabaréartist. Lördagsmiddag fixades och trettio
personer käkade och ca 10 kom till kabarén.

Övrigt i mars 1 Byalaget Styrelsemöte, 5 Friluftsdag med badhusföreningen,
10 Skogsdag med Norrskog/LRF,  13 Övre Oldsjön Korsv FVO,
15 Årsmöte Byalaget,  23 Byalaget Styrelsemöte.

April Valborgsmässofirande
30 Traditionsenligt ordnades majbrasa! Lika Traditionsenligt 

serverades god, nyttig o värmande soppa, innan vi gav oss ut i 
vårkvällen för att njuta av brasan och där vi t o m sjöng några av de 
Traditionella vårsångerna! Inne i bygdegården kunde vi sen stärka 
oss med  Traditionsgoda Sibylla varmkorv!

Övrigt i april                   14 Turistbyrån Krokom, 26 Dammarbetsbyggmöte, 27 Byalaget Styrelsemöte.

Maj
14 Eastwick

En grupp som hade önskats av flera.  Med våra jämtländska
musiker Kjell Erik Eriksson, Katarina Åhlén, Bosse Lindberg o Jens 
Ganman   
De bjöd oss spännande musik som är en hopsmältning av pop, rock, 
svensk folkmusik. Lite slarvigt kallas musiken ”americana”. Denna kväll 
serverades bl a hamburgare o amerikanska pannkakor med lönnsirap. 



Maj
21 Makkalaus - ett teaterspel

 av Berta Magnussons om mynningsladdaren Makkalaus.  Geväret   
 finns på skogsmuseet i Elverum Norge och kom till spelet i en 
glasmonter, följd av poliseskort!! 
Olle Simonsson hade skrivit musiken och den var en stor behållning 
i spelet!   Vuxenskolan var arrangörer av kvällen. Byalaget fixade 
fikat!

25 Kärlek o sån´t
Nässkottskören gör alltid dundersuccé och likadant blev det denna 
gång.  Fullt hus och många kom till soppmiddag före konserten!
Kören är bra, har många fina solister o kompetenta musiker,
med  bl a Mattias Nordqvist på piano. Gunnar Ståhl var konferencier 
och Britt Marie Öhrman, dirigent. Hon är körens ledare sen många 
år. Hon tillhör ”stjärnorna” bland länets körledare och har en stor 
bredd på sitt ledarskap.

28 Bygdegårdsopera – tre operasångare möter fem musiker.
” Kvällarnas kväll”,  med strålande operasångare och  gräddan av 
länets musiker , blev det när  vi fick möta det bästa ur de 
operaverk som alltför sällan kommer ut i byarna!   
Anna Hanning sopran , Jan Löfgren tenor, Peter Kajlinger baryton. 
De fem musikerna var Bengt -Eric Norlén violin,  Peter Roos viola,  
Annelie Rydh violin,  Katarina Åhlén cello och Stefan B Nilsson 
piano.

Operakväll i Kälom betyder välkomstbubbel, förrätt, varmrätt och 
dessert, en festkväll där hela bygdegården blev en operascen och 
med en underbar publik som bjöds på flera extranummer!
 

Övrigt under maj 9 och 10 Vårstädning, 18 Möte Ulfsåsvägen,19 Byalaget Styrelsemöte.

Juni
11 Personligt

Tack vare Lars Ericsson fick vi återigen en succékväll i Kälom.
Med Bengan Jansson,  Linda Pettersson Bratt o Lars Ericsson, 
fylldes naturligtvis bygdegården  av publik från när o fjärran!
Jens Comén var den hemlige gästartist som musikerna inbjudit!

Vårens kulturutbud hade inte kunnat sluta bättre än med 
Bengan och hans gäng!

Övrigt under juni 15 Bymöte 16 Låt Långan leva, möte 29 Vägmöte



Augusti
17 Björnfeber

”dom säj de e gott om Björn i år....” var temat för denna kväll.
Anna Brandt sång o fiol,  Astrid Åslin sång o piano,  Henric Hallberg 
sång o slagverk.   
Björnarna vi  fick vi möta var – Björn Afzelius, Björn Ulveus, 
Björn Skifs.  Musik i härliga arrangemang och med artister som alltid 
bjuder på sig själva och som vi gärna hälsar välkomna tillbaka till oss.

Övrigt i aug 22 Bygdegårdsdistriktet, möte.

September 3  o 11 Björn Sporrong m fl, 4 Jaktlagsmöte, 7 Jaktlagsmiddag, 27 Körslaget övar

Oktober
1 Höstmörker, höstmys, höstvärme....

Spännande musikalisk blandning, med texter och musik av
Cornelis,  Edvall, Lappnils,  Emil i Olpers m fl.
Offerdals spelmanslag med Olle Simonsson och ett helt ny artist för 
oss i Kälom, Jens Gustavsson och som gjorde stor succé med sina 
Cornelis o Edvall tolkningar.  En fråga som kom från besökare 
från ”stan”  -  men var har ni hittat den här sångaren?  

29 It takes three to tango..
Än en gång kan vi buga oss för Estrad Norr som ger oss möjligheter 
att ha storheter som dessa musiker,  hos oss i Kälom! 
Anders Jacobsson,  violinist  från Orsa (kusin med Calle Moreus ), 
Åsa Sundstedt accordeonist,  har jobbat med teater, på Kgl Operan

  Riksteatern och faktiskt  varit Kälom tidigare ( I en Staffan 
Westerberg pjäs) och Jan Anders (Jogga) Ernlund som vi ser i BAO:s 
orkester i TV emellanåt. Han jobbade medGöteborgssymfonikerna i 
många år men bor numera i Mora och finns bl a i Dalasinfoniettan. 
Stort jubel o stående ovationer blev det för dessa supermusikanter.
Vi kan sträcka på ryggen, för det första Anders sa när han kom in på 
vår bygdegård  -” vilken tur att vi får göra vår sista spelning här”. 
De  kände sig välkomnade av vår fina bygdegård och där det var fint 
dukat med ljus o blommor.  

Övrigt i okt 6  o 18 Byalaget Styrelsemöte, 25 bymöte



November
15 Kjell Öhmans trio

Kjell Öhman piano,  Christian Sundeqvist, trummor, Hans Backenroth 
kontrabas ,
Nisse Sandström saxofon, Claes Jansson sång. Detta var enda konserten i 
mellannorrland?  Hur kan det komma sig att dessa giganter kommer 
till Kälom?  Ja,  det handlar om kontakter med;  Jazz i Jämtland, Estrad 
Norr, Krokoms kommun.  Och att bystyrelsen har modet att våga! 

Närmare 150 personer sökte sig hit.  Bl a från Duved, Bräcke och 
många, många från Östersund och andra ställen runt omkring!
Musikerna, kan vi säga, utan att ljuga, älskade Kälom och vill tillbaka 
hit!  Och publiken älskade dem!
Krokoms radion,  Joe Edler tillsammans med Toivo ordnade 
teknikens alla sladdar och monitorer så alla var belåtna. 

30 Aftonens ämne är kärlek
En komedi med många bottnar  och som vi i våra byar kan känna 
igen oss i. Att flytta ut till landet är inte alltid lugnt, visade pjäsen. Alla 
människor behövs och hembygdsföreningens Lillemor är en aktiv kvinna 
som vet att ta vara på detta.  Vi gladdes åt skådespelarna Anja Landgrè, 
Mats Andersson o Marika Holmström som övertygade i sina roller.
Ylva Lööf var manusförfattare till pjäsen!

Övrigt i nov 8 Byalaget Styrelsemöte.

December
10 Sweet Christmas

Jan Löfgren tenor, Björn Löfgren tenor , Henric Hallberg bas , 
Torbjörn Edlund bas, Stefan B Nilsson piano, bjöd oss på ett 
program med traditionella och mindre kända julsånger. Ca sjuttio 
personer intog julmat,  lyssnade på vacker sång och musik och 
kände, tror vi,  sig stärkta inför den kommande julruschen!

18 Lilljulkväll
Traditionellt, fast i år lite mindre traditionellt eftersom det blev en 
söndag,  kl 16.00.  Start med glögg och välsjungande luciatåg,  med 
barn från byn och utifrån.  Sen blev det Janssons frestelse, 
skinkstutar, gröt, kaffe och lussekaka.
Lotterier med massor av skänkta priser (tack, tack till alla givare),
tävlingar, lite julsånger. Det blev en traditionell lilljulkväll, precis
som vi vill ha det i Kälom



28 Marcus Ernehed - bjöd in till
mellandagskonsert med sina vänner! Mellan 10 -15 unga musiker 
hade hörsammat inbjudan. Många av dem bosatta i  Stockholm och 
som hemma på jullov passar på att mötas. Det blev en härlig kväll 
med  blandad musik och sång av strålande musiker och sångare! 
Vilken fin tradition att de vill mötas här på Käloms bygdegård!  Hoppas 
att det fortsätter!
Ca sjuttio vänner, föräldrar m fl lyssnade, fikade och mådde gott!

Övrigt i dec  12 Byalaget Styrelsemöte.

***************

Till sist!
Varmt tack till våra samarbetspartners;   Estrad Norr,  Krokoms kommun, 

Länsteatern,  Hörbart,  Sensus studieförbund. 

Marknadsföringen är viktig! Kostnaden för den är mycket låg eftersom  
Estrad Norrs kostnader innefattar affischer, ett antal annonser i dagstidningar, flygblad 
om man önskar. Dessutom ingår STIM:s  avgifter i deras arrangemang! Guiden i ÖP o 
LT är en kostnad på 60 kr/införande.  Den mesta marknadsföringen sker via nätet där 

det idag finns flera hundra e- postadresser som informeras om våra aktiviteter!
Stimavgifter för våra egna arrangemang betalas av Sensus!

Och inte minst,  varmt tack till alla våra besökare! 
Vi får ofta frågan,  -hur det går till att vi har sån bredd och hög kvalitet på vårt utbud?  Vad är 

svaret?  Jo, tack vare våra samarbetspartners,  att vi är bra arrangörer,  har en trevlig 
bygdegård, vi har en bra publik och ett stort kontaktnät. Och att vi har en styrelse som vågar 

ta snabba beslut och som ser kulturen som angelägen del,  för en levande by!

Att vara arrangör och få möta dessa trevliga artister, som kommer hit, är en extra bonus. Att 
få fika med dem, hinna sitta i lugn o ro och prata! Kulturarbetare är viktiga för oss och vi som 

arrangörer är viktiga för dem! Vi måste vårda varandra och det är vi bra på
i Kälom!

Kälom 2012 
Rapporten skrevs av Eivor Comén

Hemsida;  www.kalom.s  e  


