
Arrangemang i Kälomsbyalag verksamhetsåret 2018

Januari
Måndag   8  OBIS-möte
Tisdag   16   Käloms Byalag Styrelsemöte 
 
Februari
Söndag     4   Bredbandsmöte för Kälomsbor
Måndag  12   Käloms Byalag Styrelsemöte

Söndag 18  Från tvättberg till isberg 
Lovisa och Viktor korsade Svalbard på skidor i april 2017. Lovisa berättade hur 
ett par småbarnsföräldrar hamnade på en expedition i den arktiska vildmarken. 
Efter att ha brottats med att få tid till jobb, förskolehämtning, städning mm 
bestämde de sig för att ta sig an ett riktigt vildmarksäventyr. Resultatet blev en 
dedikation till att våga följa sina drömmar och att våga utmana isbjörnar och 
snöstorm...   
Fri entré. Försäljning av kaffe, smörgås och  goda semlor 
Antal besökare: 17 personer 
Onsdag 28  Övre Oldsjön o Korsv. FVO Styrelsemöte

Mars
Torsdag 15  Övre Oldsjön o Korsv. FVO årsmöte
Måndag 19 Käloms Byalag Årsmöte 
Fredag   23 En hyllning till Sven-Ingvars med  Andreas Jonsson och the Pink 
Cadillac Band. Andreas och Cadillac-bandet tog oss med på en musikalisk resa 
genom Sven-Ingvars liv, från att det första ackordet klingade i värmländska 
Slottsbrons Folkets Hus 1956 fram till idag. Andreas har lärt känna och lyssnat 
mycket på Ingvar Karlsson, gitarristen som är en av grundarna i Sven-Ingvars. 
Andreas Jonsson har de senaste 10 åren etablerat sig med en stor publik i 
Värmland och har nyligen startat ett storband, Wermland Big Band. The Pink 
Cadillac Band gav en fantastisk och medryckande konsert med Sven- Ingvars 
musik, som väckte många minnen hos publiken. Härligt med värmländsk 
musikstämning här i Kälom!      
Antal besökare: 74 personer



April
Torsdag  19  Käloms byalag Styrelsemöte
Fredag   27   Sopp-Café med Fröken Elvis
Kvällen inleddes med soppa med tillbehör för hungriga gäster. Efter den delikata 
sopp-måltiden fick vi avnjuta en härlig konsert med fantastiska Fröken Elvis-
bandet. Tjejerna sjöng, spelade och berättade med värme och humor om sin 
musik  samt om Elvis och hans låtar. Dom arrangerar musiken tillsammans och 
Camilla har översatt många av Elvis´ texter till svenska. Tjejerna är skickliga 
sångare och instrumentalister på gitarr, piano, trombon, kontrabas, ukulele mm.   
Antal besökare soppa + konsert: 53 personer 
Antal besökare konsert + fika:      9 personer
Måndag 30   Valborg i Kälom Årets kommitté: Ingegerd Ekerbo, 

 Lena Olofsson, Carl-Göran och Bernt Tyrebo

Maj
Onsdag   15 Käloms Byalag Styrelsemöte 
Tisdag    22 Östra Offerdals Fiber: Styrelsemöte

Torsdag  24 Konsert med Birka-elever 
Konsert med sju elever från Birka Musikfolkhögskola.Birka-eleverna underhöll 
individuellt med varierande musik på sina olika instrument. Klassisk musik av 
bl.a. Bethoven och Chopin framfördes på  piano, cello, gitarr och sång. Duktiga 
ungdomar som underhöll publiken på sina respektive instrument.  
Birka-eleverna blev givetvis bjudna på fika.          
Fritt inträde. 
Antal som köpte kaffe: 17 personer

 
Lördag  26 Bystädning för byborna
Tisdag  29 Möte Långanvägen 
   
Juni
Onsdag   6 Ankrace i byn. Arrangör: Käloms Badhusförening
Torsdag  7 Bymöte
Onsdag  27 Årsmöte Östra Offerdals Fiberförening



Juli
Måndag 16    Diskussions-möte för byborna om Långforsen
Torsdag 19    Sommarkväll med Offerdalssångarna och Kjell och Gunilla.  
Ca 75 besökare. Fika serverades.         Arrangör: Käloms Baptistförsamling

Lördag   21  Visgruppen Flattmilja
Visgruppen som består v bl.a Maria Malmsten, Gösta Sundströmoch Ulla 
Wrethagen besökte för andra gången Käloms bygdegård. De bjöd på musik av 
kända svenska tonsättare och lite beatles-melodier. Denna konsert råkade tyvärr 
kollidera med skogsbranden, som utbröt på Böle-skogen eftermiddagen den 21 
juli.Varje gård i byn hade någon familj-medlem som gick brandvakt under 
kvällen-natten och följande dag. Det förklarar det låga besökstalet på kvällens 
konsert. 
Antal inlösta:14 pers 
 
Augusti
Tisdag 7 Nätverksträff för Krokoms Riksteaterförening inför teatern i oktober. 
Gunnar och Joakim Rindå samtalade med och förberedde de inbjudna gästerna  
från närområdet på hur upplägget för teatern skulle bli.
  
Lördag  11    Bröllop för Markus Ernehed o Clara Bodén
Tisdag   28    Käloms Byalag Styrelsemöte 

September
Lör-Sön 1-9  Uthyrning av skolan
Lördag  22  Musik-kafé med goda pajer och Näskottkören Britt-Marie Öhrman 
med sin kör på 24 personer  från Nälden bjöd på härlig, blandad kör. På 
reportoaren stod bl.a. Ta av dig skorna, Bort allt vad oro gör, Så skimrande var 
aldrig havet, Sweet Sue, We´ll meet again, We are the champions. Skickliga 
musikerna Mattias Nordqvist på piano, Thomas Nyqvist, trummor och Göran 
Backlund, bas akkompanjerade körsången.
Antal betalande: 55 personer   



Oktober
Tisdag  2   Käloms byalag Styrelsemöte
Ons 3 - tors 11  Uthyrning av skolan
Söndag  7 Käloms VVO, Jaktmöte

Tisdag 16  Riksteatern: När vi träffade varann
En teater som bygger på berättelser, som personer födda i Sverige och 
utlandsfödda har berättat för regissören Joakim Rindå. Berättelserna är egna 
upplevelser från infödda svenskar och nyanlända från övriga världen. 
Föreställningen utspelar sig på en scen, där publiken sitter i en ring utanför 
scenen och ramar in den. Teatern tar upp utanförskap för utlandsfödda i Sverige, 
problem för homosexuella i vissa länder men även vänskap som växer fram 
mellan en äldre invandrar kritisk dam och en nyanländ ung man. En mycket 
tänkvärd teater som bjöd på intressant nytänkande grepp om hur teater kan 
presenteras. Nybildade Riksteatern i Krokoms kommun lånade Bygdegården, 
sålde förköpsbiljetter till föreställningen och transporterade hit samtliga stolar 
samt  all rekvisita som byggde upp scen och åskådarläktare. Byalaget fick 
ersättning för fikat som serverades.                                 
Antal betalande: 55 personer    

Fredag 19  Länsförsäkringar: Allsångskväll med Ellen Sundberg
Länsförsäkringar bjöd in sina medlemmar till allsångskväll i Kälom med Ellen 
Sundberg som artist. Janne Strömstedt, projektledare för allsångskvällarna hade 
ett långt och gediget samarbete med byalaget inför kvällen. Länets hyrde 
Bygdegården inklusive städning, bokade fika för 155 personer samt middag för 
18 personer. Gästerna strömmade in på Bygdegården från kl.18. Konserten 
startade kl.19. Bygdegården var mer än fylld av gäster som minglade runt och 
försåg sig med kaffe, the och hembakat kaffebröd som bakats av kvinnorna i 
Kälom. Ellen Sundberg med musikerna Northern Indians gjorde en bejublad 
konsert inför den stora publiken. 
Antal besökare: Ca 155 personer

Tisdag 23  Bymöte
Torsdag  25 Styrelsemöte Käloms byalag



November
Fredag 16 Berg och Bottnar Sopp-kafé och teater
Naturlyrisk föreställning i text, bild, sång och musik.
Text och musik Linda Forss, Jens Comén och Janne Hemmingsson

- Om vide och dvärgbjörk, obanad frihet, 
om drömmarna, gläntan, om att längta. 

Generösa bidrag fick byalaget från Länsförsäkringar, Offerdalsvind och Krokoms
kommun. Därför kunde vi bjuda våra invandrare och nysvenskar till att besöka 
Käloms bygdegård! För tredje gången faktiskt!  Svenska kyrkan, Föllinge 
församling, bjöd på bussresan. Tjugofem stycken kom och flera av dom hade 
varit på bygdegården tidigare.Margareta och Ingrid, dessa fantastiskt engagerade 
kvinnor i Föllinge/ Skärvången borde få ett kulturpris för det arbete de gör för att 
de invandrade vännerna skall trivas och må bra!
Antal betalande soppa inkl. konsert: 60 pers
Konsert inkl. kaffe, macka o paj:       12 pers
Kökspersonal och musiker:       8 pers 
Gästbesök och ansvariga för soppkvällen var det  gamla köksgänget, Gunnel, 
Bodil, Eivor och Inez som var glada och nöjda för förtroendet! En bra höstkväll!

Tisdag 27 Käloms Byalag Styrelsemöte 

December
Lördag 8  Lilljulkväll. Årets kommitté: 

      Maria Engström, Stig Nilsson, Karin o Örjan Ernehed

Fantastiskt att Byalaget har kunnat erbjuda alla dessa fina arrangemang. Ett stort 
TACK till alla bybor som bidragit med att baka, jobba i köket, sköta 
bygdegården både utomhus och inne! TACK till våra samarbetspartners och    
sponsorer Estrad Norr, Krokoms Kommun, Länsförsäkringar och Offerdalsvind! 
Tack till vår glada publik som troget besöker våra arrangemang!


