
Aktiviteter i Käloms byalag 2015

Januari
Söndag 25 Käloms VVO Årsmöte
Tisdag  27 Käloms byalag, Styrelsemöte

Onsdag 28 ”Tjejträff”. Ca 20 kvinnor från Kälom, unga och gamla, 
          träffades för att umgås! Kvällens tema:   
          Bokpresentationer av byns kvinnor. Mycket  intressanta och  
          inspirerande presentationer om författare och litteratur av 
          helt  olika karaktär. En trevlig och rolig kväll. De flesta av 
          oss, gick hem med ett antal olästa böcker, som vi blivit    
          nyfikna på under kvällen. Gott fika ordnades av Bodil och 
          Eva.

Lördag 31  Privat födelsedagsfest på bygdegården.

Februari
Söndag  8 Konsert med Birkas klassiska musiklinje   

Det serverades nybakade scones, ostar, marmelader, 
kladdkaka. Te o kaffe! Det har blivit en liten tradition med 
eftermiddagste och Birka elever. För tredje året, lika 
uppskattat och gemytligt. De bjöd på en blandning av olika 
musikstilar. Solosång och ett flertal instrumentalister. 
Stephanie, musiklärare på Birka, inbjöd oss äldre att delta i 
musikkurser på Birka! Många seniorer utnyttjar den 
möjligheten. Antal inlösta:  31+ 8 gäster

Tisdag   17 Käloms byalag, Styrelsemöte
Torsdag 19 Rallymöte
Måndag 23  Övre Oldsjön Korsvattnet FVO, styrelsemöte
Onsdag 25  Tjejträff.
Lördag   28 Rally

Mars
Tisdag  10 Käloms byalag Årsmöte

Lördag 14  Bengan Jansson och Janne  Åström
Det var en förunderlig kväll med proffsmusikanter som gav 
oss bra musik, tänkvärda texter. Bellman, Danielsson, 
Vreeswijk, GnestaKalle, blues och rock. Serverades. Stutar 
med ost/skinka/ cremefraicheröra, Boels formkrus!
Bönsoppa fanns för personalen. Efter avslutat konsert åt vi 
tillsammans med Anton (tekniker), Janne, Bengan och 
personal, paella med sallad. Jättetrevligt avslut på en 
fantastisk kväll. Bengan höll ett strålande tal/poem till oss! ! 
Örjan vann en skiva i en musikgissningstävlan!
Antal inlösta: 130 +två barn.

Söndag 15 Östra Offerdals Fiber. Styrelsemöte 
Tisdag 17 Övre Oldsjön och Korsvattnet FVO. Årsmöte 



April
Måndag 13 Käloms byalag, Styrelsemöte
Tisdag    14 Nedre Långans FVO Årsmöte
Lördag   18  Centerpartiet Distriktstämma

Söndag   26 Jägarstensåldern blir levande i Glösa
Hur levde de människor som högg in de 6 000 år gamla 
hällbilderna i Glösa? Hur klarade jägarstenålderns 
människor av vardagslivet?
Folkbildaren, författaren och berättaren Curt Lofterud gav 
oss en spännande resa, med 5000 - 7000 år gamla 
kunskaper kring älgen, kläderna, sättet att laga mat och 
instrumenten. Att vi har lånat av varandra över hela världen. 
Det är kunskaper som är historiskt viktiga idag. Att vara 
gränslös, låta humanism och vetande blomma utifrån de 
kunskaper vi får ta mot i vår ”nya värld”!
Nybakta scones ostar, marmelader och kakor. Kaffe o Te.
Antal inlösta: 31 personer

Torsdag  30 Traditionsenligt valborgssmässofirande
 

Maj
Tisdag    5 Möte Ulfsåsvägen m.fl.

Fredag    8 Volwerine jazzband 
Ett fem-mannaband från Jämtland som spelar härlig, 
svängig New Orleansjazz gästade åter Kälom. En rolig 
kväll då publiken på Käloms bygdegård fick uppleva litet av 
New Orleans. Vi serverade kaffe, mjukstutar med ost och 
skinka samt mazarinkaka. 
Antal inlösta:64 personer

Lördag 16 Bystädning   
Traditionell bystädning på Bygdegården, skolan samt 
badhuset. Efter idogt städande, krattande och putsande 
fikade vi tillsammans ute i ”grön-gräset”! 
8 kvinnor och 9 män från Kälom deltog i by-städningen. 

Fredag 22 Krokoms Ungdomskulturråd arrangerade hemlig 
avslutningsfest i Kälom för samtliga elever i åk 9 i 
kommunen. Ungdomskulturrådet ansvarade för 
arrangemanget med underhållning, mat m.m. Helt drogfri 
fest för avgångseleverna i Krokoms grundskolor.



Juni
Tisdag 9 Käloms byalag, Bymöte

Torsdag 18  Kälom – utblickarnas by...
Konstnärskollektivet Raketa från bl.a Archangelsk, 

    Sverige och Kälom. Stig Nilsson, Jens Comén och
    Marcus Ernehed har samverkat med Raketa på olika 
    sätt i I Moskva, Archangelsk, St Petersburg och

Stockholm. En speciell kväll med föreläsning, film, 
    musik, dans och fika. Runt 40 personer kom. 
                   

Fredag 19 Traditionsenligt Midsommarfirande med lekar runt 
midsommarstången, tävlingar för barn och vuxna    
tillsammans samt god middag inne på Bygdegården. 
58 st midsommarfirare.      

Juli
Söndag 19 Öppen trädgård hos Göte
Söndag 26 Öppen trädgård hos Göte
 
Torsdag 30 Parkerade den turnerande teaterbilen från 

Estrad Norr vid bygdegården! 
Lars Molins klassiker ”Potatishandlaren”  
med bl a Stig Östman med en grupp strålande skådespelare 
och musiker gav oss en härlig teaterkväll. Publiken med 
regnrockar och filtar, klagade inte men uppskattade 
storligen att i pausen få komma in i bygdegårdens värme där 
kaffe, stutar och kaka var framdukat. 
Antal inlösta: Ca 75 personer

Fredag 31 Flyttloppis för Coméns samt Café på skolan

Augusti
Lördag 1 Flyttloppis för Coméns samt Café på skolan
Söndag 2     Öppen trädgård hos Göte
Söndag 2     Flyttloppis för Coméns samt Café på skolan

Söndag 2 Coméns bjöd hela byn på avskedsfest med härlig 
underhållning av Bo Lyckligs Orkester. Byborna blev 
givetvis även bjudna på jättegod mat och dryck. En glad        

          tillställning som de flesta av byns invånare hade tackat 
”ja” till. Ett mycket stort TACK till Eivor och Toivo för en 
hellyckad kväll!

Tisdag 11 Käloms byalag. Styrelsemöte



September
Lördag 5   Tord Österlund med skidskyttar
Lördag 5-13 Björn Sporrong, hyra lägenhet på skolan
Tisdag 8  Käloms byalag, Styrelsemöte   
Onsdag 9  Jaktlagsmiddag

Torsdag 17 ”Kicki och Markus” 
Konsert med Kicki Korts Aspegren och Markus Ernehed 
som spelade och sjöng gamla, välkända låtar och melodier 
från 1950-talet och framåt. Många bekanta och härliga toner 
och texter för den ”lite äldre” generationen. 
Antal inlösta: 22 personer

Måndag  21 Feststångs-kväll: ”Att tillverka en feststång!”

Oktober
Torsdag 1     Bengt Eric och Tjoppe 

             Jämtlands ledande violinist Bengt-Erik Norlén och Anders   
             Tjoppe” Jakobsson från Orsa samt Lasse Eriksson från Estrad   

     Norr. De bjöd på ett brett program  med musik av bl.a. Jon Erik  
             och Erik Öst, ungersk virtuositet, smäktande tango,  
             barock´n roll och sydamerikanska rytmer. Fantastiska musiker 

     med glimten i ögat som gav oss en härlig, festlig och folklig 
     kväll i bygdegården. Antal inlösta: 53 personer 

Onsdag  7 Sara och Samantha 
Två kvinnor som bygger sin show på feminism 
humor och folkmusik.  Mats Hurtig,  Krokoms kommun 
stod för artistkostnaden denna kväll. 
Antal inlösta: 16 personer

Fredag 5-13  Björn Sporrong, hyra lägenhet på skolan
Tisdag   13 Käloms byalag, Styrelsemöte 
Tisdag   20 Bymöte

Fredag  23  Johan Airijoki Johan Airijoki från Malmberget gjorde    
          turnéstopp i Kälom under sin landstäckande bilturné. Med sig på 
          scenen hade han lokalt förankrade vännen Andreas Axelsson. 
          Tillsammans bjöd dom en fullsatt lokal på musik inspirerat av 
          miljön i och omkring gruvorna i Kiruna där Johan vuxit upp och 
          arbetat. En välbesökt och lyckad kväll!

Lördag  24   Konferens ”Hela Sverige ska leva”



November
Torsdag 5 Krokoms kommun: Samverkansmöte
Tisdag   10 Möte planering Lill-julkväll

Fredag  13 Teater: ” När man skjuter arbetare”
                       I Kerstin Thorvalls bok ”Nar man skjuter arbetare”          

skriver hon sina föraldrars berattelse som nu blivit  
dramatiserad i Kjell Sundstedts regi. Fyra 
skadespelare berattar med ord och sang om Hilmas 
resa fran förvantansfull, nyutbildad smaskolelararinna i 
den lilla födelsebyn i Jamtland till en ansvarstyngd 
adjunkthustru i regementsstaden Solleftea, fangen i 
sina aktenskapliga plikter. En fantastiskt gripande 
teater med otroligt skickliga skådespelare.  

 Soppor med bröd, ostar och bordsdryck serverades 
från kl.18.00 I pausen serverades kaffe och äppelkaka.
Antal inlösta: 50 personer

Tisdag   17 Jämtkraft: Informationsmöte för Kälomsbor om Långforsen
Torsdag 19 Center-partiet Seminarium
Fredag   28 Adventscafé på skolan arrangör Inez och Cibel
Lördag   29  Adventscafé på skolan arrangör Inez och Cibel

December
Tisdag   1 Käloms byalag, Styrelsemöte 
Torsdag 3 Möte Lilljulkväll-kommittén
Tisdag  8     Östra Offerdals Fiber möte
Torsdag 10 SPF Julbord

Lördag  12  Traditionell Lilljulkväll, som anordnades av Martin, 
Carl-Göran, Bodil och Lotta. Luciatåg med barn och 
barnbarn från byn underhöll publiken med sång och dikter. 
Spontant och roligt. Gröt, skinkstut, kaffe och lussekatt var 
den traditionella förplägnaden. Tomtarna kom på skoter i år 
med julklappar till alla barn. 
Antal inlösta: 46 samt många barn

Onsdag  16 Estrad Norrs Julspecial där personalen bjöd på sig själva 
och några av julens musikaliska godbitar. Vilken kväll det 
blev. Att Estrad Norr har en fantastisk personal, det visste vi. 
Men att ALLA var så himla bra. Klassisk julmusik, julrock, 
visor , trumpetfanfar och.....! Ja, härligt var det och 
födelsedagsbarn från Krokom firades. Det blev en gemytlig 
kväll och ett fint avslut på årets kulturaktiviteter!
Glögg, ”julig ”smörgås med bordsdryck, kaffe och julkaka 
serverades. Antal inlösta: Ca 60 personer


