
Bilaga 1.

Aktiviteter på Käloms bygdegård under 2013
Tack vare Bernt Tyrebos aktivitetskalender på 

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

Januari
Tisd 15   Styrelsemöte, byalaget.
Sön  20       Käloms VVO, årsmöte.
Månd  21 OBIS.  Möte med Offerdalsbygden I Samverkan.
Lörd   26  Bonadsmöte  Stig , Eivor m fl.
Tisd 29 Styrelsemöte,  byalaget.

Februari
Söndag 3 I glad väntan på våren med Birkas klassiska elever. 

Stephanie Went, var stolt lärare i publiken. Eftermiddagste med nybakade 
scones, ostar & marmelader. 48 personer i publiken samt 10 §elever. 
Glada arrangörer var vi så klart!

Kl  18 OBIS- möte kring vägen!  29 besökande fick scones med tillbehör!
Onsd  20    Bredbandsmöte.

Lörd  23 Rally genom Kälom ”sket sig” men fin uppslutning vid Håkan 
&  Monikas verkstad, där det såldes hamburgare bl a.

   
Lörd 23 Baere så dae veit med Lars Persa, Lars Ericsson, Tomas Nyqvist, 

Bo Lindberg, och Gustav Hylén. Med Lars texter och med dessa musiker var 
det bäddat för en ”pangkväll”!  Härligt att läsa Lars Persas kåseri från ”mötet” 
i Kälom. Lars är en strålande kåsör och under denna turné skrev han sina 
tankar efter varje bybesök!

Månd 25 Turistbyrån i Krokom. Möte.
Tisd 26 Övre Oldsjön Korsvattnets FVOF.  Styrelsemöte.
Onsd 27 OBIS- vägmöte.   

Mars
Tisd 5 Styrelsemöte, Byalaget.
Tisd 12 Bystämma.    
Tors 14  Övre Oldsjön Korsvattnets FVOF. Årsstämma.

Fred 15 Ahora – aqui- här o nu. Härligt gästspel av Urban Agnas 
trumpet & Sabina Agnas gitarr. Fredagsmiddag från kl 18.

Sönd 17  Offerdals licensområde, årsmöte.
Tisd 19 Norrskogs Skogsbruksområde, årsmöte.

April
Fred 12 ABO – storband med Anna Brandt, Olle Simonsson, Jan Tyve, 

Peter Starkman, Hans Lundhag, Torkel Johansson & Anna Maria
Kristoffersson. Fredagsmiddag för 70 personer och 16 till enbart 
konsert & fika. Fullt hus och härligt drag på musikerna. Torkels hantering av 
trumpeten i ” Min hatt den har trekanter” är minnesvärt och stora jublet 
utbröt. Anna Brandt som vanligt vacker, glad & strålande!



    

Torsd 18 Faela. Musiker från Chile, Argentina, Bosnien, Finland & Sverige.    
Ett femtiotal i publiken och vi bara älskade dem. Vi förflyttades till 
Sydamerika. Vi förstod allt, fast de sjöng på spanska, då det mesta handlar om 
kärlek, romantik, humor och sorg.  Show, akrobatik och stor glädje och 
fullödiga musiker och sångare. Halva bygdegårdens publik ( kvinnorna) 
dansade och det blir stående ovationer. Vi gick nog alla hem med ett lyckligt 
smil denna vårkväll!

Värt att återigen komma ihåg, att utan ESTRAD NORR hade vi aldrig
ekonomisk möjlighet att möta stora internationella artister. 

Månd 29 Centerpartiet. Vägträff. 

Tisd 30 Traditionellt firande av valborg. På bygdegården & vid brasan.
Precis som det skall vara! Soppa, mackor, kaka, kaffe, varm korv ,
läsk, prat och trevlig gemenskap!

Maj
Onsd 15 Styrelsemöte, Byalaget.   
Tisd 21 Bystädning.
Lörd 25 Trivselträff vid Bölesbäcken. Pyttipanna, ankrace, tipsrunda, kaffe ,

skvaltkvarnen mm.
Månd 27       Studiebesök Vindkraftsutbildningen Strömsund  Grupp 1      8.30 -10
Tisd 28       ”  ”   ”          Grupp 2           ” 
kl 18 00 Ulfsåsvägen Årsmöte             

Fred 29 Sol, vind & vatten.  Nässkottskören & Offerdals spelmanslag blev 
en perfekt mix med sångare, solister , musiker. Fullt hus som det blir
när körsång bjuds och dessutom Offerdals älskade spelmanslag!
Inez & Cibels stutar bjöd vi på. Gillades skarpt.

Juni 
Onsd 5 Josefins Studentfest!  Grattis till årets studenter i Kälom. Victor     

Nolervik, Josefin Olofsson och Anton Hemlin.

Lörd 8 Klassisk musik & välkända Brodwaymelodier 
med Stephanie Went och Brent Johnson. En värdig avslutning på vårens 
kulturkvällar med en strålande konsert, smårättsbuffé med 69 ätande och 16 
som kom till konserten och som fikade!

Ons 12 Storstädning inomhus på bygdegården. Luktade gott överallt när 
golven blev skurade!

Lörd 15 Stormöte Bonadsgruppen med besök av konstnären Anna Erlandsson & 
slöjdkonsulent Ingela Fredell.  Kul uppdrag till bonadskvinnorna i  Krokom 
att medverka till framtagandet av altartavlan i Krokoms nya kyrka!

Tisd 18  Bymöte. 

Fred 21 Midsommarfest. Stor middag, dans kring stången, underhållning. Fint 
väder, stor tillströmmning av barn och vuxna!  Ansvariga var några av byns 
män!



Juli
1 – 14 Loppis och sommarcafé hos Inez & Cibel. Stutar, våfflor, fikabröd. 

Allt hembakat! Loppisvärdinnan gladdes åt alla trevliga köpare. Ja, miljön 
kring sommarcaféet är nått alldeles extra. Inte minst tuppen Torsten som 
uppvaktades rejält av både besökare och sina vackra hönor. Dessutom 
Josefins hästar som betade på ängen bredvid caféet. Gästerna var lyriska och 
hoppas få komma tillbaka nästa år!

Tors 11 Glada sånger med Offerdalsbälgen & Offerdalssångarna.
Vittnesbörd & servering. Salemkapellet.

Lörd 14 Öppen trädgård hos Göte Torén. Kaffe & hembakat bröd, kex
Lörd 27 &  ”Expressens vägost”  bjöds det på.

Augusti
Fred 2 Augustifest med Bengt Eric Norlén & Fredrik Mårtensson! Dessa två 

herrar är gräddan i Jämtland som violinister & gitarrister. De bjöd oss på 
härligt berättande och skön musik. 30 personer i publiken.

   Sönd 11 Den sjungande revolutionen som gav de baltiska staterna sin frihet 
från Sovjetunionen. Eha Org från Tallinn berättade om de dramatiska dagar & 
månader, i början av 90- talet, när balterna med sina sånger krossade   
motståndet och fick sin frihet, utan att en enda droppe blod spilldes. Ett 70-tal 
besökte oss från ”när och fjärran”!  En folkbildnings- och 
föreläsningseftermiddag som vi borde upprepa med intressanta teman.

 

September
Fred 20 Min hud är full av fjärilar. Tolkningar av  bl a Karin Boyes dikter 

med Katarina Hallberg sång,  Lasse Sörlin fiol, gitarr, bouzoki, Jonas 
Bleckman cello. Soppbuffé, bröd, ost, kaffe med krus!  57 personer, åt och 
njöt av denna kväll med tänkvärda texter, kraftfull, svängig och innerlig 
musik. 

Oktober  ( vecka 41 Krokoms kommuns kulturvecka)

Sönd 6 Kärleksbrev i toner.  Musik och berättande kring pianisten och 
kompositörerna Clara & Robert Schuman. Tolkade av Maria Sjöstedt Björs & 
Sten Andersson
Eftermiddag med te nybakade scones och tillbehör. 28 personer samt 5 barn.

Fred 25 Man tål inte vad som helst. En berättarföreställning med Stig 
Östman. Denne skådespelare som vi längtar efter varje år. Nu gav han liv & 
röst till femton olika karaktärer i byn Långledan. En tänkvärd och humoristisk 
kväll med 55 personer i publiken som bjöds fyllda stutar, samt äppelkaka med 
vaniljsås .
Ett samarbete med ”Levande lokala kulturhus”,  ett Länskulturpeojekt!

Onsd   9 Styrelsemöte med byalaget.
Fred 11 Möte inför älgjakten.



Månd 21 OBIS – möte.
Tisd 22 Bymöte.
Fred 25 Norrskogsmöte. Om renbete mm.

November
Tisd  5 Styrelsemöte. Byalaget

Fred  8 Quilty. Irländsk folkmusik och stor publik blev det denna kväll! 
Esbjörn Hazelius fiol, sång, Gideon Andersson bouzouki, gitarr, bodrán, sång,
Dag Westling sång, tin wihstle, gitarr, banjo, Magnus Zetterlund cittern, 
mandolin, sång. Suverän stämsång och musik, med stor respons från 
publiken. Pajbuffé-  ostar, bröd, oliver, röror  mm serverades till 77 personer. 
Stutar severades till ytterligare 34 personer. Och alla fick kakor och kaffe!  
Irländsk musik med flammande vemod & passion har en stor beundrarskara. 

Tors 21 Käloms fiskevårdsförening
Tisd 26 Offerdalssommar planeringsmöte
 

December
Lörd 7 Sharon Dyall & lilla storbandet.  ” - Musikal, jazz och blues 

med inlevelse och känsla”   skrev Lo Rindberg i LT.
Och det blev verkligen en kväll att minnas . Mötet med rutinerade, suveräna,  
sympatiska jazz -o musikalartisten Sharon Dyall.
Musikerna gick inte av för ”hackor”.  Tommy Berntsson, piano samt det 
lokala bandet med Jämtlands bästa blåsare. Bl a Käloms ”egna killar”  
Marcus Ernehed & Jens Comén. Totalt 12 musiker.
Vi utspisade ca 110  med glögg,  juliga smörgåsar, dryck, kaffe och 
adventskaka. Vi fick många positiva tack via mail och personlig för denna 
superkväll. 

Lör  7 Jul-och vintercafé  hos Inez o Cibel.  Massor med ljus, ute och inne! 
Snö och gott fika inne i caféet. Uppskattas av alla i byn och många besökare  
”uta för byn”

Fred 20 Lilljulkväll.  Traditionellt avslut på bygdegårdsåret 2013. Luciatåg med 
duktiga barn o ungdomar som sjöng de gamla julsångerna och  
Ella & Ellen med bravur rappade en känd julsång!  Kristian, piano & Vilma, 
gitarr spelade jättefint. Stort lotteri, allsång, stutar,  lussekatter. 



Slutord 
från mig som byalaget har utsett som programansvarig! Under året har hänt flera positiva 
händelser i Kälom!

Käloms byalag fick Bygdegårdsdistriktets utmärkelse som framgångsrikt och 
aktivt byalag. 
Bl a när  gäller kultur, vägfrågan, bredbandsutveckling. Viktiga frågor för en levande 
landsbygd.

Eivor Comén & Käloms byalag fick Krokoms kommuns kulturpris för att med 
stort engagemang och mycken värme skapat en mötesplats som bidragit till kulturellt 
välmående i såväl sin hembygd som i kommunen och länet!

Under Krokoms kommuns kulturvecka, vecka 41, gjordes en uppföljning av 2012 års 

bonadsprojekt. Nu blev det vimplar!  Ett 60 tal kvinnor deltog!  I grupp & enskilt!
Från Kälom deltog Bodil med två vimplar. Den ena med Offerdalslöparen som
huvudtema och den andra med tyg från Frösö handtryck. Inez och Cibel en vimpel med 
bakstugan, bagerskorna, tuppen Torsten, hönsen  mm.  Eivor med två vimplar. Mormors 
gamla förkläde och nattlinne från 50 -talet blev en vimpel. Fin gardin, broderad av faster
Magda, född 1898,  blev vimpel två!  36 vimplar dekorerade kommunhusets infart när 
kulturveckan startade! Succé!

Till Krokoms kyrkas altartavla broderade Gun Britt  & Ingrid  vackra lamm som bland 
många lamm & renar finns att se i kyrkan. Ett projekt som initierats av Anna Erlandsson. 
Över 200 lamm och renar broderades av Krokoms kvinnor!  Barn i årskurs två i skolorna 
gjorde skissen.
Att se dessa lamm & renar är en konstnärlig upplevelse.

När jag skriver denna berättelse för 2013 är det vissa tankar som kommer upp;
 att året gått så svindlande fort
 att vi på vår bygdegård haft en så många aktiviteter
 att veta att bakom varje engagemang finns det ett antal personer
 att vi har samarbetspartners som gör att många aktiviteter går att genomföra ekonomiskt
 att det är många bybor som samarbetar i smått som stort
 att vi är en bygdegård och by att räkna med och att vi kan få förbli så.

Tack till våra samarbetspartners. Estrad Norr. (Producenterna Monica & Anders, 
teknikerna Pelle, Anton m fl som vet exakt hur det funkar hos oss), Krokoms kommun 
( Mats som mental och ekonomisk uppmuntrare ) Länskulturen, Länsteatern, Levande 
lokala kulturhus, Hörbart, Sensus studieförbund. Bygderna behöver er!

Tack till vår publik. Ni är pärlorna. Utan er blir det ödsligt och trist på vår bygdegård!
Glädjen att möta alla kulturarbetarna ger också extra krydda för oss arrangörer. Jättekul när 
vi får ett extra utrymme på ”vinden”. Blir fint för artister bl a.

Tack till Stig, Erik Olof som räddar situationen när diskmaskinen blir galen, till 
traktorgubbarna som plogar och ser till att vi tar oss fram! Bernt som är bra på facebook och 
som ansvarar för vår Käloms fina hemsida! 
Jättetack till Boel, som med glädje åker 10 mil för att stötta i köket! Och Gunnel min kära 
granne som alltid är klok och balanserad! Och för att vi har kul!

Kälom mars 2013
Eivor Comén


