
Aktiviteter i Käloms  bygdegård 2016
Januari
Måndag 18 OBIS möte. Byalaget bjöd på fika! 
Onsdag 20 Käloms Byalag Styrelsemöte
Tisdag 26  Badhusföreningen Styrelsemöte 
Söndag 31 Käloms VVO Årsmöte

Februari
Torsdag 4   Aspåskören Övning
Lördag 13   Aspåskören Glitter och Glamour konsert 

Kulturåret började med en galakväll i musicalens värld. En glimrande 
Aspåskör, med körledare Helen Alvebro. Härliga musiker var Ingvar 
Bergner kapellmästare, Katarina Bergner Åhlén, cello, Per Olov Olsson, 
bas samt Niclas Rångefors, trummor. Konferencier Toivo Comén med 
fluga,hatt o hängslen i guld. Inez Lundberg hade smyckat Bygdegården i 
guld och hjärtan! Publiken välkomnades med alkoholfritt bubbel och 
snacks. Till middag bjöds på  Kälomspate, Gorgonzolaspäckad lax med 
sherrysås, sallad o potatis, Ananaspaj och kaffe. Aspåskören med  
strålande solister och musiker fick stående ovationer. Innan det hela 
brakade igång serverades kören pasta med bacon/grönsakssås, dryck, 
kaffe och paj! Gunnel Palmqvist, Boel Wiken, Inez Lundberg och Eivor 
Comén var ansvariga för mathållningen!  Antal gäster: 68 personer  

Måndag 22 Käloms Byalag Styrelsemöte
Fredag  26 Tibble Transsibiriska Konsert  

        En medryckande kväll med ett svenskt band som spelar romsk 
        musik. En unik blandning av balkan-inspirerade låtar med 
        fantastiska texter på svenska, som även syftar till att bygga broar 
        mellan folk och motarbeta rasism. Konserten avslutades med att 
       hela orkestern steg ned på golvet, spelade och marscherade runt    
       hela salen i bygdegården till stående ovationer från den  
       entusiastiska publiken!  Antal inlösta: 59 personer.

Lördag 27 SM-Rally passerade förbi Höglunds och Höhn. Byalaget hade utomhus 
       servering av Kolbullar samt tog tog upp parkerings-avgift. Mycket publik.

Mars
Tisdag 1     Övre Oldsjön Korsvattnets FVO Styrelsemöte
Måndag 14 Käloms Byalag Styrelsemöte
Tisdag 15   Käloms Byalag Årsmöte
Söndag 20  Östra Offerdals Fiber Styrelsemöte
Tisdag 22    Övre Oldsjön Korsvattnet FVO Årsmöte



April
Söndag 3 Offerdals Licensområde Årsmöte 
Onsdag 6 Käloms Byalag Styrelsemöte
Lördag 16 Klassisk konsert med elever från Birka musikfolkhögskola och  

       Stephanie Wendt
        En lugn eftermiddagskonsert med musik-ungdomar från Birka. 
        Vår skickliga konsertpianist Stephanie Wendt, 
        förgyllde konserten ytterligare med sin fantastiska pianomusik.
        Vi serverade nygräddade våfflor med sylt, grädde och kaffe.
        Antal inlösta: 25 personer

Torsdag 21 Östra Offerdals fiberförening Möte
Torsdag 30 Traditionsenligt Valborgssmässofirande (Vinst 1920 kr)

Maj
Tisdag 3 Rysslandskalas med Eivor, Toivo samt LG Buss
Onsdag 4 Käloms Byalag Styrelsemöte
Torsdag 12 Krokoms Ungdomskulturråd anordnade fest för mellanstadieelever.
Lördag 21 Bystädning Trevlig städdag med god uppslutning av byborna.
Torsdag 26 Ulfsåsvägen Årsmöte
Fredag 27 Garagebandet konsert 

       Ett jämtländskt band, som har sin rep-lokal i en bilverkstad.
       I bandet ingår både proffs- och amatörmusiker, som bjöd på 
       härlig swing-musik. Trivsam kväll med kaffe och mackor.
       Antal inlösta: 28 personer

Juni
Torsdag 2 Östra Offerdals Fiber Styrelsemöte
Tisdag 7   Käloms Byalag Bymöte. 23 bybor var närvarande. Frågor som kom upp    

       var bl.a. Information om bredband, feriejobb i byn, aktivitetsdag för  
       nyanlända, midsommarfirande, Leader-sjö-skog och fjäll. 
       Övrig info, se Minnesanteckningar!

Tisdag 21  Östra Offerdals Fiber Årsmöte
Onsdag 22 Integrationsdag för barn och tonåringar 

Käloms byalag bjöd in barn och tonåringar som tillhör Offerdals 
skolområde till en aktivitetsdag. Inbjudan fanns översatt till persiska, 
arabiska, kurdiska samt turkiska. Lotta Ernehed besökte klasserna i Änge 
för att informera nyanlända och svenska barn om dagen. Frivilliga bybor 
hämtade ungdomarna i Nälden, Kaxås, Änge samt Landön. Ca 30 barn/ 
ungdomar deltog aktivitets-dagen. 
Persiska, arabiska, tigrinska, somaliska, turkiska och svenska ljöd i 
bygdegården. Alla fick en namnbricka och barn och vuxna presenterade 
sig sedan för varandra. Samtliga namn skrevs upp på en white-board, så 
att alla kunde läsa namnen. Några ungdomar tolkade för kamrater som 
talar samma språk, men som ännu inte förstår svenska. Därefter bjöds alla 



på fika och sedan var det dags för utomhustävlingar, byvandring med 
gårdsbesök, inomhusaktivitet med målning m.m. Alla samlades så 
småning om runt utomhustävlingarna, som blev mycket lyckade och 
roliga. Därefter bjöd vi på middag med rätter från olika länder: turkisk 
gryta, thailändsk gryta och  vietnamesiska vårrullar med räkchips. 
Efter maten lekte vi "Hela havet stormar" till levande pianomusik.  En 
underbart spännande upplevelse där musiken bidrog mycket till den glada 
stämningen. Tonårsgrabbarna som åkte ur leken samlades runt den glada 
pianisten och diggade musiken!  
Det blev en innehållsrik och intensiv dag fylld av många språk, glada 
skratt, nya kontakter och mycket aktivitet. Örjan, som skjutsade 
ungdomarna till Nälden berättade att alla i bussen somnade innan de var i 
Offerdalsberg! En hellyckad dag, som vi alla är glada och stolta över.

Fredag  24 Traditionsenligt Midsommarfirande med lekar runt 
        midsommarstången, tävlingar för barn och vuxna tillsammans 
        samt god middag inne på Bygdegården.

Augusti
Söndag 7 Käloms Byalag Styrelsemöte
Lördag 13 Privat 80-årskalas
Onsdag 17  Östra Offerdals Fiber och Bynet möte

September
Torsdag 1 Cecilia Kyllinge: Hyllning till Björn Afzelius Konsert 

       Kvällen inleddes med  servering av Taco-paj med tillbehör. En fantastisk 
       kväll med Björn Afzelius´musik tolkad av Cecilia Kyllinge med orkester. 
      Cecilia berättade mycket personligt och intressant om sin vän Björn  
      Afzelius´liv och hans musik. I pausen serverades kaffe o kaka. 
      Antal inlösta: 63 personer

Lördag 3 Östersunds Biathlon Skidskyttar Träningsdag
Onsdag 7 Jaktmiddag

Oktober
Tisdag  4 Käloms Byalag Styrelsemöte 
Fredag  9 Jaktlaget Möte inför jakten
Fredag 14 Blue Mountain Boys, konsert med  ett av landets bästa bluegrassband. 

       De satsar på den gamla skolans bluegrass,  som verkliga virtuoser och   
       entartainers ut i fingerspetsarna vet de hur man lämnar en publik med ett 
       leende på läpparna. Jämtlands enda leverantör av hillbillyhumor,  
      flatfootdancin' och bluegrassgospel gav oss en helafton med äkta  
      traditionell bluegrass på svenska! 

Vi serverade kaffe, macka o kaka. Antal inlösta: 48 personer
Torsdag 20 Käloms Byalag Bymöte



November
Tisdag 8      Käloms byalag, Styrelsemöte

Torsdag 17 TRIAKEL 
Härliga Bandet Triakel med skönsjungande Emma Härdelin, Kjell-Erik 
Eriksson, fiol och Janne Strömstedt, tramporgel besökte Kälom under sin 
Krokomsturne´i november. Det var på dagen 20 år sedan gruppen gjorde 
sin första konsert i Käloms Bygdegård och den 5:e konserten i  Kälom!! 
Gruppen spelade och sjöng traditionella visor av bl.a. Thyra Karlsson. 
Bygdegården var fullsatt av en mycket nöjd publik. 
Antal inlösta: 60 personer

December
Torsdag 1     Hjärt-o-lung-räddningskurs för byborna under ledning av instruktör 

Anna Hansson. Byalaget har köpt in en Hjärt-startar maskin och 
Anna Hansson instruerade deltagarna hur maskinen ska användas.    
Hjärtstartar-maskinen är placerad på Badhuset, för att alltid finnas  
tillgänglig i byn. Ca 10 personer deltog i nybörjarkursen. 
Uppföljning och repetition av kursen kommer att erbjudas längre fram.

Fredag 9 Bo lyckligs Gammeldansorkester och Camilla Wolgers 
 Att Älska Vattudalen.
Gästerna mottogs i Bygdegårdens foajé, där glögg serverades och Bo 
 Lyckligs orkester med mycket skickliga musiker, välkomnade publiken 
med härlig, medryckande musik. En jultallrik med hemlagade 
delikatesser serverades innan föreställningen började. I pausen bjöds på 
kaffe och kaka. Bland gästerna fanns många nyanlända från bl.a. Syrien, 
Afganistan, Somalia och Eritrea tillfälligt boende i Föllinge och 
Skärvången. 
Föreställning inleddes med Camilla Wolgers som läste Beppes Wolgers 
texter samt berättade minnen av sin pappa, Beppe och sin uppväxt på 
Öhn, Strömsund. Camilla framförde texterna ackompanjerad av Bo 
Lyckligs Orkester, som har tonsatt flera av dikterna.  
Det blev en mångkulturell kväll med många olika nationaliteter och 
språk, mat från olika kulturer, intressant underhållning om Beppe 
Wolgers samt fantastisk musik av våra musikaliska, glada, jämtländska
musiker i Bo Lyckligs Gammeldansorkester!   Antal inlösta: 93 personer

 
Fredag  16 Traditionell Lilljulkväll som anordnades av Ingrid, Ann-Charlotte 

        Eisfeldt, Bernt Holmberg, samt Erik-Olov. Kvällen inleddes med Lucia-
        tåg. Traditionsenlig julgröt, skinkstut, kaffe o lussekatt serverades. Tomten 
        kom smygande och delade ut klappar till alla snälla barn!  
        Antal gäster: Ca 50 personer 


