
Bilaga 1

Aktiviteter på Käloms bygdegård under 2012!

Under året har det, som vanligt, varit massor med möten på vår fina bygdegård. Stora 
och små, internationella, musikaliska, teater, middagar, föreläsningar, kvinnomöten,  

möten kring jakt och skog. Samverkan med Krokoms kommun, Estrad Norr,  
Frikyrkorörelsen, Sensus studieförbund m fl.

Till glädje är att en stor publik från olika orter hittar till oss! Tack alla besökare, och  
alla som  jobbar och ser till att allt går i lås!!

Januari
tisdag  17               Styrelsemöte byalaget
söndag 22  Käloms VVO

söndag 29 Vreeswijk sjunger Vreeswijk.  Jack Vreeswijk med 
musiker.
Vilken kväll vi fick med denna ödmjuka sångare och musiker.
87 personer besökte oss och ost, kex och äppelkaka med vaniljsås 
bjöds.

Februari

lördag 11 The Honeytones.  Susanne & Anders Kronlund, Johanna & 
Michael Klemmé  med musik av Beatles, Mamas and the Papas bl 
a. Lördagsmiddag med pajer bl a.

tisdag 21 Styrelsemöte Byalaget

Mars
måndag 5 Övre Oldsjön, Korsv  FVO styrelsemöte.
tisdag    6 Styrelsemöte Byalaget.
tisdag    13 Bystämma med Käloms byalag.
måndag 19 Övre Oldsjön, Korsv  FVO årsmöte.
onsdag  21 Styrelsemöte byalaget
tisdag     27 Bredbandseminarium med Telia och PTS. Ca 50 deltagare.

April
tisdag     3            Låt Långan Leva

måndag 30 Valborgsmässofirande med soppa, korv, brasa, lotterier.

Maj                   

lördag 5 Sjung medan himlen ännu är ljus. Rödökören med 
manskör & Anders Hedén. Sång o musik ur vår svenska visskatt. 
Bellman, Mikael Wiehe, Olle Adolphson, Evert Taube m fl.  Stutar 
och kakor till kör och den stora publiken.



fredag 11     Skön musik för publik med  Populärorkestern & Torbjörn 
Edlund. Helgsoppor med gott bröd, ostar, dryck. I paus äppelpaj,

                     vaniljsås, kaffe.37 personer åt middag och ca 10 kom till konserten.
 
fredag 25      Ungdomskulturrådet i Krokom, Disco
onsdag 30      Vindkraftsmöte elever Strömsund  
torsdag 31            ”                         ”

Juni
måndag 4 Möte Ulfsåsvägen
torsdag 7 Styrelsemöte Byalaget     
lördag 9 Henrik Perssons 30 års fest
tisdag 12 Bymöte

lördag 16   Broinvigning vid badhuset. Det blev en fin dag, Först 
snålblåst som gav med sig. Det blev t o m så lugnt att”ankorna” 
vägrade ta sig till mål!!  Pyttipanna, kaffe, tipsrunda för barn och en 
vacker bro över bäcken, som byn verkligen kan vara stolt över. 

Lördag 30  Bröllop Kälom/Italien.  
Bygdegården var så vackert utsmyckad. Det var Kälomsstårsa 
Kristina Nilsson som gifte sig och den italienska släkten var här. 

Lördag 30     Sommarkaféet öppnar på skolan med Mikaela Nolervik och  
Lina Stigenius som årets kafévärdar. Till stor glädje för oss bybor 
och besökande. 

                     Stefan Nolerviks fotoutställning,  Gott & bländat” - bilder målade 
med  ljuset blev positivt uppmärksammad och har bl a visats på 
Krokoms kommunhus och också under Krokoms kulturvecka i 
oktober.

Juli

fredag 6 ”Att bränna kalk på gammalt sätt”. 
Föreläsning med anledning av kalkbränningen vid badhuset bäcken

  Kalkbränningen blev ett litet folknöje med tanke på att kalkugnen 
passades hela tre dygn.  Folk åkte hit i den ljusa sommarnatten för 
att beskåda denna gamla teknik. Jonny Eriksson,Da Capo Mariestad
och Stig Nilsson, Kälom m fl hade många dagars jobb med att 
hämta sten och bygga kalkugnen.  Ett antal personer ställde upp, 
vaktade o eldade. Besökte gjorde även Länsstyrelsen o Härnösands 
stift. Visar än en gång att i Kälom är ingenting omöjligt !

Onsdag 11   Önskesånger  med Nils-Erik Elofsson på kapellet. Mycket folk 
                    och gott fika som Ingegerd och Sören Ekerbo ansvarade för.



Onsdag 11 Den jämtländska parnassen. Föreläsning med Erik Arthur 
Egervärn. (Parnass, benämning på vitterhet och framstående 
utövare). Hur kom det sig att jämtländska söner under 1700- talet 
fick möjlighet att studera, blev vetenskapsmän, professorer, präster 
mm . Inte kom de från stan alltid utan de kom från små byar. 
Återigen visar det hur vikten vår historia är och hur den kan 
kopplas till vår samtid.  Ett 50-tal lyssnande och lärde denna 
eftermiddag.

torsdag 19          Öppen trädgård hos Göte Thorén med ett 150 – tal besökare.   

fredag 20 Sju fioler.  Bengt Eric Norlén, storslagen violinist som vi har 
hört i Kälom bl a med Archi jamt. Nu var han här som solist med 
berättelser om och med musik på sina sju fioler. I stående ovationer 
hyllades denna Ovikens son av publiken ( 75). Vi skall vara stolta 
och komma ihåg att vi har en ”grädda”  av duktiga musiker och 
sångare inom en bred genrer i vårt län!  Bengt Eric är en av dem!

23 – 29 Loppis & sommarcafé på Inez gård. Märta, Cibel o Inez 
bakade mjukbröd, tidiga mornar o sena kvällar, för att kunna 
tillfredsställa alla gäster och brödköpare.  Kul att någon använder 
sitt fina ”gammalhus” till glädje för oss besökare!  Bra gjort!

Augusti

söndag 19 PH/PB  sånger mellan stadens neon & skogens 
furustammar 
med Anna Brandt, Astrid Åslin & Henrik Hallberg. Två
födelsedagsbarn hade bokat bord med gäster för kvällen. 
Anna Brandt fyllde också år. Alla födelsedagsbarn hyllades 
med sång och blommor.  Välkomstpresent också till våra nya 
Kälomsbor, Stephanie & Brent.
Söndagsmiddag med röror, lax, nyperan, mm.  82 personer.

torsdag 23 Bonadsträff med brodöserna inför kulturveckan i oktober! 
 
September
fredag 7 Möte Käloms jaktlag.
tisdag 11 Jaktlagsmiddag.



onsdag 19 The Compleates med Karl Martindahl. Det bästa av det 
mesta från The Beatles 1963 – 1970. Sveriges bästa Beatles- 
tributeband i vår lilla bygdegård. En given succé med trevliga, 
begåvade musiker. Bättre är originalet, sa en sann Beatleskännare.  Över 
70 personer i publiken!
(Den här kvällen blev diskmaskinen vansinnig och sprutade vatten över halva 
köket. Erik Olof & Stig fixade, tack o lov att ni finns!!!!)

tisdag 25                  Mark & miljödomstolen. Förhandling angående Långfors kraftverk

Oktober

söndag 7 Cirkus, Tivoli  & Resande. Föreläsning och bildvisning av 
Ann - Charlotte Eisfeldt Nilsson och Richard Magito Brun.
Vi fick berättelser och bilder ur deras kommande bok. Berättelser 
som knyter an till deras cirkussläkt med turnéer runt om i Europa.
Vi är många som ser fram mot bokens utgivning 2014.

tisdag 9 Jojk & musik på samiska. Lars Jonas Johansson från 
Tärnaby. En helkväll med moderniserad jojk och vackert ljusspel. 
Ett 20 -tal i publiken. Mats Hurtig var initiativtagare och  
vårt stora kommunala stöd för att klara det ekonomiskt.

onsdag 10   Marcks Brothers - En kväll med harmonisk melodisk jazz 
med musik bl a från den amerikanska sångboken. En mycket nöjd 
publik med starka jazzrötter mådde gott denna kväll med dessa 
spelglada trevliga, rutinerade musiker.  Fina recensioner från 
konserten.

  

fredag 12 Norrländskt symöte a la 50-60 tal.  Salemkapellet Kälom 
inbjöd till att sy, sticka, fika och sjunga kända väckelsesånger. 
Dessutom kunde man också ta del en utställning kring 
Frikyrkorörelsens historia men intressanta bilder och texter.  

Under vecka 41 visade vi på Bygdegården 

Oknytt - En utställning om folktron hos våra 
förfäder.  
Oknytt är en vacker utställning, skapad i olika tekniker med bl a 
broderier, av Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt.  En utställning där 
man förförs av mystiken och berättelserna från förr.  



torsdag 18 Svenska visor möter Braslien  
Miriam Aïda med musiker tolkade traditionella och modernare 
visor skrivna av bl.a. Lillebror Söderlund, Fred Åkerström, Povel 
Ramel och Olle Adolphson.  Svenska visan tillsammans med den 

          brasilianska musiken som var en vacker och lustfylld konsert som 
ett 30 - tal fick ta del av!

måndag 22  Bymöte

onsdag 24 Omoderna femman med blues- spelmannen Pelle Lindström 
och en av Sveriges absolut häftigaste och mest begåvade 
dragspelare, Anders Larsson.  En kväll där vi fick allt. 
Amerikanska södern, Dalarna, Brittiskt 60-tal, goda historier, 
blues & polskor. Fem multimusiker som gav oss allt från sina 
hjärtan och spelglädje. Publik mellan 90 – 100 personer.

Onsdag 31       Trettio år i revyns tjänst.  Mats Hurtig berättade hur det 
kom sig att han blev en av Jämtlandsrevyernas förgrundsgestalter. 
Hur det började i Föllinge och hela vägen till dagens årliga revy på 
Storsjöteatern och som är en succé både innehålls- och 
publikmässigt.

Vi fick också ta del av några ”Gubbar” som funnits med under alla 
år. I publiken var bl a Gustav Kling med flera från Estrad Norr    
och Mats blev avtackad från både Estrad Norr och byalaget. Även 
Gustav avtackades eftersom han pensionerar sig vid nyåret.

November

tisdag 6 Bredbandsträff m AXEG

lördag 24 Bonadsträff

 

December

tisdag 4 Styrelsemöte byalaget.

onsdag 5 Guld & gröna skogar.   Ja, tänk ett par av världens största 
uranfyndigheter finns i Jämtland.  Här finns pengar att tjäna! Men! 
En teaterkväll med skratt och allvar.  Vilket skådespeleri av Stig 
Östman, Carina Molander och Titti Hilton. Tack, för att vi fick en 
teaterkväll även detta år!

tisdag 11 Samrådsmöte med Jämtkraft angående ombyggnad av Långfors 
kraftverk. 



söndag 9 Vinter- & ljuscafé i Inez ”gammalstuga”. Inez o Cibel med 
goda stutar, glögg, pepparkakor. Vacker vinterdag med marschaller 
o ljus och många besökande denna adventssöndag.  Hoppas det blir 
en tradition att se fram emot!

lördag 15 Lilljulkväll.  Traditionsenligt med gröt, skinkstut, lotterier och 
lucia.Våra nyinflyttade Kälomsbor, Stephanie Went, piano & Brent 
Johnson sång,  gav extra stämning och värme inför de kommande 
juldagarna.

2013 03 03  EC

 


