
Aktiviteter i Käloms Bygdegård verksamhetsåret 2017
Januari
Torsdag 12 Käloms Byalag Styrelsemöte hos Bodil i Utgård
Söndag 29  Käloms VVO Årsmöte

Fredag 27 Tommy Löbels Swingband
En fantastisk  kväll med "SWINGMUSIK I VÄRLDSKLASS". 
Ledorden för Tommy Löbel Swing Band är perfektionism, kvalitet och musikalitet.
Äkta genuin swing som den ska låta fick publiken verkligen uppleva denna SWING-kväll. 
Dansant, musikaliskt och underhållande med skickliga musikerna
Tommy Löbel klarinett, sång Dietrich Bunse vibrafon, John Pohlman piano, P O Lundin bas
och Fredrik Hellberg trummor. John Polman bjöd både på musikaliska gobitar och kryddade
kvällen med roliga historier bl.a. från hans tid som meteorolog på SVT. Musik för både den 
äldre publiken och den yngre Lindy Hop-generationen.
Ett samarrangemang mellan Käloms Byalag, Jazz i Jemtland och Region Jämtland 
Härjedalen. Många gäster kom från bl.a. Östersund.     Antal betalande: 54 personer.

Februari
Tisdag 7     Badhusföreningen Styrelsemöte
Söndag 12  Rallymöte
Tisdag 14   Nedre Långans FVO
Måndag 20 Käloms Byalag Styrelsemöte

Fredag 24 Sopp-café med Great Lake Stompers
Från kl.18 serverades olika soppor, bröd, smör, ost och dryck. Det var god stämning runt 
serveringsborden och sopporna var mycket populära. Tradjazz-bandet som består av Ove 
Hemendorf, banjo och sång, Örjan Ernehed, piano, Ulf Olsson, saxofon, Ulla Wessling, bas,
Göran Furstenberg, trumpet och P.O. Axelsson, tvättbräda spelade medan gästerna avnjöt 
soppa och drack kaffe. En härlig kväll med lite New Orleans-stämning i Kälom.  

       Antal betalande: 46 personer

Lördag 25 RALLYFEST! Publikplatser fanns uppe i Höhn. Servering av korv, kolbullar, 
kaffe, bullar. En fin dag med ganska mycket publik.
Arrangörer: Käloms Byalag och Offerdals Motorklubb

Mars
Torsdag 2   Övre Oldsjön o Korsv. FVO Styrelsemöte
Måndag 13 Käloms Byalag Styrelsemöte
Tisdag    14 Bystämma
Onsdag 29 Övre Oldsjön o Korsv. FVO Årsmöte

Onsdag 22  Keep The Dream Alive med Svenska Gospelverkstaden
 

En gripande föreställning som med enkel rekvisita tog publiken på en resa från slaveriet i 
sydstaterna, genom medborgarrättsrörelsen i USA och fram till Sverige idag. Keep The 
Dream Alive var mycket engagerande och visar hur aktuell Martin Luther Kings dröm 
fortfarande är. Medborgarrättsrörelsens budskap om icke-våld är idag mer aktuellt än 
någonsin. Gospelverkstadens Youth Ensemble består av sex sångare samt fyra musiker: 



Andreas Hemström, keyboard, Oscar Mattsson, bas, Hugo Marthinussen, slagverk   Petter 
Alin, gitarr, Jermaine Harris samt vår lokala artist Camilla Karlsson, sång. 

                                                     Antal inlösta: 55 personer

April
Söndag 2    Nedre Långans FVO  
Måndag 10 Käloms Byalag Styrelsemöte
Söndag 30  Valborgsmässofirande på Bygdegården. Soppa, lotterier och naturligtvis 
Valborgsmässo-elden som jagade bort allt oknytt och firade in våren i Kälom.

Tisdag 25 Kristallen
Här blandades olika genrer och stilar till en spännande kompott när Jan Levander, saxofon 
och Magnus Båge, flöjt  med sina skilda musikaliska rötter förenade sig med Jämtlands 
egen stråkkvartett Archi Jamt och ett komp bestående av piano, bas och trummor. Alla 
väletablerade jazzmusiker och solister med stor personlighet och gedigen stilkänsla. Övriga 
musiker: Mikael Skoglund, piano, Tomas Nyqvist, trummor/slagverk, Svante Söderqvist, 
bas. Archi Jamt: Bengt-Eric Norlén, violin, Annelie Ryd, violin, Louise Olsson, viola samt 
Katarina Åhlén Bergner, cello.

 Antal inlösta: 55 personer

Maj
Lördag 13   Städdag
Måndag 15 Käloms Byalag Styrelsemöte
Torsdag 18 By-Net Möte 
Tisdag 30   Långanvägen möte

Onsdag 31 Vestmannen NORD-TRÖNDELAG TEATER 

EN FORBONDES MARKNADSFÄRD  Med: Tore B. Granås
Från kl.18 serverades olika soppor, bröd, smör, ost och dryck. Sopporna var populära och 
hade en strykande åtgång. När gästerna började bli mätta tog Vestmannen scenen i 
besittning. Hela monologen framfördes på jämtska.

Handels-och färdvägarna från Jämtland till Tröndelag har existerat i över 1200 år. Förr var 
det den jämtländska forbonden som stod för det mesta av byteshandeln på marknaden i 
Tröndelag. Dom kallades för forbönder därför att dom körde foror, eller lass med häst och 
släde från Sverige till Tröndelag på vintern. Forbonden berättade om sin marknadsfärd 
1877. Han närde ett brännande hat till en tavring, som under fjolårets marknad lurade 
honom att köpa en tunna rutten spikkesill. Nu var forbonden ute för att hämnas detta. 
Monologen gav en spännande och levande inblick i den farliga traditionen genom 
berättateater på sitt allra bästa sätt.                             Antal inlösta: 60 personer

Juni
Torsdag 8 Bymöte
Tisdag   20 Östra Offerdals Fiber Årsmöte

Fredag 16 Konsert med Brent och Stephanie 
Stephanie Wendt, piano o Brent Johnson, sång bjöd på sång och musik runt årstidernas 



växlingar. Det var lite Schubert, lite Broadway samt lite 1800-tals dansmusik. Vi fick njuta 
av fantastisk musik samt lyssna på Stephanies intressanta tolkningar av olika kompositörer 
och deras verk, som Stephanie berättade om med mycket humor och stor inlevelse. Ett stort 
TACK till Brent och Stephanie!                                     

                                                             Antal inlösta: 54 personer

Fredag 23 Traditionsenligt midsommarfirande på Bygdegården. Blomsterplockning, dans 
runt midsommarstången, utomhus-lekar och stafetter med både barn, unga och gamla. Efter 
utomhusaktiviteterna gemensam middag inne på Bygdegården med god mat, sång och 
midsommarstämning.

Juli

Lördag 29 Visgruppen Flattmilja
Flattmilja sex medlemmar utgör både kör och musikgrupp. Gruppen består av bl.a. Maria 
Malmsten, Gösta Sundström och Ulla Wrethagen. Gruppen sjöng gamla och nya sånger till 
gitarr, bas och flöjt. Programmet innehöll texter och tonsättningar av bl.a. Nils Ferlin, Alf 
Hambe och Beatles. Stig bjöd på Flattmilja, dvs tunnbröd doppad i buljong serverad med 
getmese. Till kaffet serverades goda smörgåsar och mjuk kaka.    Antal inlösta: 27 personer

                                

Augusti
Söndag 13 Offerdals Storlicensområde möte
Tisdag 29  Käloms Byalag Styrelsemöte

September
Söndag 3 Samling inför jakten vid skjutbanan!
Onsdag 6 Käloms VVO Jaktmiddag
Lördag 9 Kristina Ernehed hyra
Måndag 25 Käloms Byalag Styrelsemöte

Oktober
Söndag    8  Käloms VVO Möte inför jakten
Måndag 23  Käloms Byalag Styrelsemöte
Tisdag   24   Bymöte

Lördag 7 Film-Café ”Kvinnors arbete förr som vi minns i östra Jämtland”

En filmkväll i Bygdegården, som berättade om kvinnors strävsamma arbete från början av 
1900-talet och framåt. Intressanta bilder och berättelser om hur kvinnor klarade upp sin 
livssituation, många gånger helt utan någon hjälp. Tyvärr få åhörare, som lockats till 
filmkvällen. Intressant kväll. Antal besökare: 15 personer

Torsdag 12 Trio Quinta: ”Mödom, Mod och Morske Kvinns”
Lena Moen sopran, Annelie Ryd violin, Maria Sjöstedt Björs piano samt Katarina 
Bergner Åhlén cello. En historiskt, intelligent, spännande, musikalisk föreställning om, av 
och med musikaliska kvinnor! Ett program som satte kvinnan i fokus, både som tonsättare 
och som utövande musiker. Trio Quinta spelade musik av tonsättare som Elfrida Andrée, 



men också lite opera av Bizet, tango av Piazzolla samt en annan schlager. Däremellan 
berättade dom i stort och smått om hur det ser ut för kvinnliga musikkonstnärer, både förr 
och nu och försökte lösa gåtan, var alla kvinnor försvunnit genom musikhistorien! En 
mycket underhållande konsert med proffsig musik och berättelser framförda med både 
humor och skärpa.       Antal inlösta: 16 
personer

November
Fredag 17   Styrelsemöte om OBIS 10.00-14.00
Onsdag 22 Jämtkraft Möte om Långforsen

Fredag 10 ”En afton i moll” 
med Bengt Eric Norlen violin och Anders Hedén sång, gitarr
När Norlén och Hedén slog sig ihop för första gången på scen, blev det en halsbrytande 
afton med sång på ryska, finsk tango, Bach, folkmusik och t.o.m lite allsång. Med texter av 
bl a Hasse & Tage, Povel Ramel och Allan Edwall. En förvånansvärt rolig Afton i moll och 
fika med touch i dur! Publiken fick njuta av en fantastisk kväll med många glada skratt och 
variationsrik musik av två mångsidiga och skickliga musiker.       Antal inlösta: 49 personer

Torsdag 30  Minnesstund för Gunnar Ulfsgård

December
Onsdag 27 Familjerna Ernehed-Comén hyrde serveringen.
Fredag 9 Lilljulkväll
Traditionsenlig lilljulkväll på Bygdegåden. Julgröt, skinkstut och kaffe med lussekatt. 

Antal besökare: 38 vuxna och 18 barn

Fredag 15 Qvintett Noell med Anna Brandt sång, violin, Astrid Åslin
piano, sång, dragspel, Jan Löfgren sång samt Henric Hallberg sång 
Innan konserten började bjöds de ca 135 gästerna till festdukat julbord med antingen 
traditionell, svensk jultallrik eller jultallrik med kalkon mm som andra kulturer föredrar. 
Både stora salen och serveringen i bygdegården var sprängfull av gamla, barn och unga från 
Afghanistan, Iran, Etiopien, Sverige m.fl. länder. Alla njöt  av den goda maten. Samtalet 
flödade på många språk när konserten så småningom skulle börja. 
Qvintett Noell gav publiken en härlig julkonsert med bl.a.  julsångernas julsång, Adams 
julsång – O Helga Natt. Vi fick lyssna till traditionella och icke-traditionella julsånger i 
kvartett, duett och solosång, julmusik i olika genrer med pianokapell som dessutom 
trakterade dragspel och violin. En strålande och stämningsfull julkonsert. Efter konsertens 
slut serverades kaffe och julkaka. En mycket lyckad julfest, som fick avsluta kulturåret  
2017 i Käloms Bygdegård.                                                Antal inlösta: 133 personer

Ett stort TACK till Brent och Stephanie, som bjöd Käloms Byalag på hela  
behållningen från biljettintäkterna vid konserten den 16 juni 2017. Ett fantastiskt 
bidrag till bykassan! TACK!

TACK till alla som hjälpte till att förbereda och genomföra julfesten med alla olika 
maträtter samt allt arbete före, under och efter julfesten. 
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