
         Bilaga 1

Aktiviteter på  Käloms bygdegård verksamhetsåret 2014.

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
Tis 21 Styrelsemöte, byalaget.
Lör 25 Kristina Erneheds aktivitet.
Sön 26 Käloms VVO årsmöte.

Februari
sön 2 kl 13 Musikalisk kompott med Birkas klassiska musiklinje. 

Lunchsoppor med nybakat bröd, dryck, ostar, kaffe och krus!
38 betalande + personal & Vilma + 12 musiker från Birka!  = 55 personer!
Besökande kom från Ö-sund, Frösön, Krokom, Berg, Tulleråsen m fl 

            platser.Vi fick njuta av flöjtspel, cello, piano, violiner, kontrabas och sång. 
Som grand finale, alla tolv musikerna , i ett medley av älskade operakörer,
Camina Burana, Carmen, Trollflöjten mm.  Jubel och stående ovationer. 

             kl 18 Möte kring kommande rallytävling
Tis  4 Träff ang Offerdalssommar
Tors 11 Styrelsemöte, byalaget
Sön 16 Sylvain i våra hjärtan med Amusette 

Gunilla Hansson, Christina Didriksson & Erik Jonsson
Trots OS hade vi 24 betalande samt tre gäster, 4 barn samt 4 personal.  

            Nygräddade scones, ostar, marmelader, kex och äpple/ mandelmassekaka.
Jana Novaks tre barn, var förband. Bl a spelade unge Kåre, Viggen på sitt 
knappdragspel. Kul överraskning för publiken.

Lör  22 Ann Charlotte Eisfeldt Nilsson som fyllde 50 år bjöd 100 talet gäster på stort kalas, 
underhållning och god mat! I present fick hon från kamraterna i byn  bl a en 
kamelsafari och en katt med tillbehör.

Tors 27 Turtle Blues- sagan om Janis Joplin. Blev en historisk och musikalisk
höjdarkväll.  32 betalande samt Joe, Toivo, Stig, Gunnel, Boel, Eivor
Publiken bjöds på hembakta Ciabatta med kycklingröra. Kex med ost o marmelad.

Mars
Lörd 1 SM-rally. Stålande väder, stor publik, korvar, kaffe och kolbullar serverades

i flygande fläng och allt var fartfyllt och kul! Barnen gjorde snögubbar och 
åkte kana på de höga snövallarna! 

Sönd 2 Övre Oldsjön och Korsvattnet FVO. Styrelsemöte.
Sönd 9 Americanakväll med Marcus Ernehed och Fredrik Björns.

Amerikansk folkmusik, berättelser från resor i USA och Käloms äppelpaj.
49 i publiken. Trevliga, duktiga sångare och musiker som bjöd på sig själva, både 
personligt och känslofyllt!

Ons 12 Årsmöte byalaget. 23 personer närvarande
Mån 31 Käloms fiskevårdsförening. Årsmöte

April
Tis    1 Övre Oldsjön och Korsvattnets  FVO.  Årsmöte
Lörd 5 Jämtlands läns bygdegårdsdistrikt. Årsstämma. 



April forts
Lör 12 Give Peace a chance....  Beatles med Mariebykören 

Vilken härligt nostalgisk kväll det blev både för oss födda före 1960 och efter. En  glad 
            och lycklig kör med musikerna Lars, Tomas, Johan och Lena Moen som grandios ledare! 

Underbar publik och stämningen var hög!  Denna gång fick vi använda scenen för 
publiken och långsidan i salen för kör och musiker. Stutar på Inez & Cibels bröd blev 

            inte helt fel och 115 personer utspisades.  Köpta kakor blev det denna gång. 
Ons 23 Kvinnomöte. Inför kulturveckan, dockprojektet.
Ons 30 Valborgsmässoafton. 

Värmande soppa, vårsånger, tävlingar, brasa, varm korv.  Så hälsas våren välkommen i 
            Kälom detta år och förhoppningsvis kommande år! Sköna maj välkommen....

Maj
Lörd 17 Bystädning.
Ons 21 Världssolister från Prags musikkonservatorium. 

Ladislav Horák dragspel och  Petr Paulu gitarr. Det blev en märklig kväll då vi inte hade 
någon större förhoppning att få så många i publiken!  Men hej hopp!  Plötsligt kom folk 

            från Orrviken, Oviken, Östersund, Lit, Aspås. Landön, Kaxås och även Kälom!  
            Enastående skickliga musiker. Vivaldis ”Årstiderna ”på dragspel, vem kan tro det?  Båda 

var professorer från Prags musikkonservatorium och Jörgen Sundqvist, som presentatör, 
var deras gode vän och en av de stora dragspelarna i världen!  Ja, det var ett världsbesök   
och härligt att känna att Kälom är en del i Europa!  Jana Novak, Alsen fick ett fint samtal 
med dem och kunde vara tolk när de avtackades.
Smörgåsar med leverpastej, kex med oströra o druvor. Pizza till artister o arbetande 

            personal!  48 betalande samt tre barn och sex personal och gäster.
Programmet var ett extra erbjudande från Estrad Norr till en ringa kostnad!

Tors 22 Mark & miljödomstolen ang Långforsen.
Tis 27 Möte Ulfsåsvägen.

Juni
Ons 4 Käloms byalag,styrelsemöte.
Ons 11 Bymöte. 
Fre 13 "Den Nya Världens Gamla Klang"  är en av de beskrivningar som getts

Thilda Persson, en artist som på kort tid nått en trogen publik. Här var hon tillsammans 
            med Hanna Fruberg.  Två härligt, tuffa musicerande tjejer som gör en husvagnsturne 

runt landet! En husvagn med bastu!!! ( Thilda fick 2015 års Allan Edvall stipendium)
Tis 17 Offerdals församling. Personalmöte.
Fre 20 Midsommarfirande och det var traditionellt, trevligt, god mat och den troligaste 

kallaste midsommarafton på åratal. Men sen blev det en tokvarm, underbar, vacker 
sommar som vi förundrades över och njöt av.

Sön 29 Sommarkafé på skolan. Kristina Ernehed var årets värdinna!
En härlig utställning, ” Prinsessan hittar hem”, visades av konstnären Anna Klingbjer   
känd som ”Prinsessan von Osötad”.

Juli Sommarkafé och utställning pågår till den 13 juli.
Tors 3 Sommarkväll på Kapellet. Offerdalssångarna m fl
Fre 4 Aukustisk singer/songwriter-kväll 

En finstämd musikkväll på bygdegården med Marcus Ernehed och Thilda Persson.  
Sön 20 Öppen trädgård hos Göte Thorén.

Augusti
Fre 1  till 10 Inez & Cibels sommarcafé med loppis på gården. På plats var tuppen 

Torsten och hans förtjusande hönor, kattor och lilla kattungen, hästen i hagen & Eivor i 
loppistältet! Otroligt många besök, vädret perfekt, stutarna älskades, många 
överraskande möten och köplusten stor! 

Tis  19 Möte med kvinnor från olika byar inför kommunens Kulturvecka i oktober.
Lör 30 Möte med skidskyttar. Tord Österlund ansvarig.



September
5-14 Björn Sporrong, älgjägare. Hyra av skollägenheten.
Ons 10 Jaktlagets årliga middag.
Tis 30 Styrelsemöte, Käloms byalag.

Oktober
Sön 5 Viktor Atlantroddaren

Föreläsning och bildvisning med Viktor Mattsson, Atlantroddaren från Hede. En 
berättelse som blev gripande, dramatisk, humoristisk med bilder där man verkligen 
undrade hur dessa två killar överhuvudtaget kunde överleva det, första försöket 2011,
att ro över Atlanten. Efter 21 dagar i sjönöd blev de räddade av en rysk containerbåt.  
Hemma i Hede igen var Viktor klar över att han skulle försöka en gång till!  Med ännu 
större förberedelse träning, träning och mera träning drog Viktor och hans nu 
engelska roddkompis, Scott, till La Gomerra för att börja rodden. Många 
bedrövelser med båten, bl a vattenreningsverket för att avsalta havsvattnet 
var inte OK! Men till sist bar det iväg. 60 dagar och 500 mil senare var 
de framme.
Hans berättelse om alla påfrestningar, inte minst den mentala, alla skavsår och 
den fysiska tröttheten gav oss lyssnare en stor tilltro att ingenting är omöjligt! Det blev 
en minnesvärd eftermiddag! Kanske ett av de bästa evenemang vi haft!
Många, många fler ungdomar skulle varit i publiken denna em. För att bli stärkta och se 
att det mesta är möjligt! Viktor  är ofta ute på skolor och föreläser! Över 200 
föreläsningar hade han haft hittills. Viktor bokades redan i februari efter en artikel i LT

Mån 6 OBIS – möte
10 -15 Björn Sporrong i lägenheten på skolan
Ons 16  Käloms tjejer träffas. Tjugo stycken kom!
Tis 21  Svenne Rubins 

Fullständigt sanslöst tryck, med sjungande publik, stående ovationer, fyrverkeri och 
texter som är vardagslivet nära. T ex ” Kärlek på Folktandvården”. Trevliga killar och en 
strålande duktig tekniker, Morgan, som fixade ljud så att all text hördes! Personal och 
artister bjöds på böngryta. Publiken fick stutar och havrekaka .  
110 vuxna + 8 personal + 6 barn = 124

Ons 22 Bymöte

November Soppa & Musikkväll med Offerdals spelmanslag med gästerna
Lör  8 Jens Comén  och  Martin  Högberg

Vilken  kväll det blev! Stefan Nolervik sammanfattade den magiska kvällen i bilder och 
text på sin blogg! Närmare 70 pers åt soppa + 22 musiker. Sju som kom till konserten. 
Fullspikat och för danssugna fanns foajén. När La Paloma spelades, denna underbara 
tango, ryckte det i många fötter.  

 Till sopporna serverades bröd, ostar, yougart, oliver, pumpamarmelad, 
bordsdricka. Dessert äppelklyftor med muslitopping, vaniljsås, kaffe!
Ett jättefint tack fick Byalaget av Elisabeth Sjöström, Östersund. Tidigare kommunchef i 
Krokom.

Tis 11 Styelsemöte Käloms byalag.
Fre 19 Primus motor med   Filip Jers (2 ggr världsmästare på munspel), Magnus Zetterlund 

och Johan Lindbom. Oj, vilken fantastisk konsert med dessa briljanta, trevliga, ödmjuka 
musiker. Vi blev 47 i publiken vilket vi absolut inte förväntat oss. Fullständig succé
med stående ovationer och två extranummer.
Vi satt länge och pratat med musikerna. Extra bonus för oss som jobbar!
Rester av kycklingsoppa till artisterna. Smörgåsar och kaka till publiken! 



November forts
Ons 26 Rut & Ragnar med teaterbuffé

En mycket bra teaterkväll! Sista föreställningen på turné. 
Gustaf Kling och Ingrid Wallin var lysande i rollerna! Texten skriven av Kristina Lugn, 
ger sannerligen  diskussion för tolkningar! Besök av Estrad Norrs ledning samt pjäsens 
regissör, var extra hedersamt. 50 blev vi i publiken  + gäster o personal.

Lör 29 Ann Charlotte Eisfeldt Nilsson o Rickard Margito Bruun föreläste och visade bilder med 
utgångspunkt från sin bok ” Eisfeldt- en surrealistisk familj”. En enastående och
historisk intressant föreläsning om en resande cirkussläkt. Deras bokverk släpptes vid
biblioteksmässan i Göteborg i september och fick stor uppmärksamhet! 

Lör/sön 29-30 Advents o ljuscafé hos Inez o Cibel. Julmusik med Mickeys på söndag em. Härlig start 
på julen!

December
Lör 6 Jultid i Nutid med Kicki Korths Aspegren & Anders Hedén. 

En föreställning om ”lyckan” att plötsligt få fira jul i lugn o ro sedan barnen flyttat! 
Utan en massa traditioner som mat och pynt! Men ändå i facebookstiden hålla skenet 
uppe. En kul och tänkvärd liten pjäs. Sång och musik bjöds vi på till kaffet av
Kicki och Anders. 
Ca 55 i publiken med oss som jobbade. Inez, Gunnel, Boel, Toivo, Stig o Eivor. 
Litet julbord blev det med både hemlagat, inköpt och från frysen! Ann Charlotte hade 
bakat julpepparkaka till kaffet! Med lingongrädde blev det smaskigt värre! 
Vegetarianer och glutenallergiker blev också väl undfägnade! 

Lör 13 Lilljulkväll  
med luciatåg,  tomte, allsång. lotterier, skinkstutar och trevlig bygemenskap där 
många kommer ” hem” med barn och barnbarn! En tradition att värna.

Slutord 
från mig som byalaget har utsett som programansvarig!
När jag skriver denna berättelse för 2014 tänker jag som tidigare år, märkligt
att året gått så svindlande fort
att vi på vår bygdegård haft så många aktiviteter
att veta att bakom varje engagemang finns det ett antal personer
att vi har samarbetspartners som gör att våra aktiviteter går att genomföra 

ekonomiskt
att vi 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, Morgan  m fl som vet exakt hur det funkar hos oss),  Krokoms kommun 
( Mats som mental och ekonomisk uppmuntrare ) Länskulturen, Länsteatern,  Hörbart, 
Jämtlands kulturkompani,  Råshöns Vindkraftspark, Sensus studieförbund. 
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 med  
den fina vinden, med dusch och toalett. Blir fint för artister bl a.
Tack till Erik Olof vår tekniske krishanterare, till traktorgubbarna som plogar och ser till att vi 
tar oss fram,  Bernt som ansvarar för Käloms fina hemsida, till Boel som fortfarande med nöje 
stöttar oss i köket, till  Gunnel , Carl Göran, Toivo och Stig  för att vi har så kul och för att jag 
får samarbeta med er!

Kälom feb 2015    Eivor Comén


