
Arrangemang i Käloms byalag verksamhetsåret 2019

Januari
Söndag  27  Käloms VVO årsmöte  
Torsdag 31  Hyra Övre Oldsjön- Korsvattnets FVO 
 
Februari
Lördag 9 Duo Ryd Hedin har funnits i 8 år. Anneli Ryd är musiker och pedagog. 
Hon är bl.a. violinist i Trio Quinta, Archi Jamt samt konsertmästare i Östersunds 
orkesterförening. Pedagogen Anneli har undervisat massor av unga violinister i 
Bergs Kulturskola. Urban Hedin är mångsysslare som har arbetat på teatrar och i 
fria grupper runt om i Sverige som musiker, kompositör, skådespelare och 
scenograf.
Duon rör sig mellan olika genrer som argentinsk tango, klassisk musik samt 
folkmusik. Anneli och Urban framförde la Cucaracha, Air av Bach, musik av 
Grieg, Peterson-Berger samt visor av Nils Ferlin och Ted Gärdestad. En trivsam 
kafé-kväll med härlig musik. 
Antal inlösta gäster: 37.

Tisdag 19  Käloms Byalag Styrelsemöte

Mars
Tisdag 12  Käloms Byalag Årsmöte
Fredag 22  I Kulissen. Kvällen inledde med ett välbesökt soppcafé med olika 
sorters soppa samt bröd med tillbehör. Efter de goda sopporna tog två av 
Sveriges mest anlitade körsångerskor, Kerstin Ryhed och Britta Bergström med 
oss bakom scenen på turnéer och TV-produktioner där de medverkat. Dom har 
deltagit i Allsång på Skansen, Så mycket bättre, Melodifestivalen samt på turnéer
med svenska artister. Kerstin och Brita bjöd på minnen och berättelser från sina 
år som turnerande frilandsmusiker. 
Det var en lättsam och underhållande konsert med ett piano, två röster och musik 
av Evert Taube, The Real Group, Anders Lundin, Eric Clapton m.fl. 
Antal inlösta gäster: 69 pers. 
60 personer hade bokat soppa och 9 pers löste in sig för fika och konsert.

Tisdag 26 Övre Oldsjöns och Korsvattnets FVO Årsmöte

April
Onsdag   3  Käloms Byalag Styrelsemöte
Onsdag 10 Lena Jonsson Trio består av Lena Jonsson/fiol, Kristofer Sundström/
bas samt Erik Ronström/gitarr. Musiken är baserad på Lenas kompositioner, som 
har influerats av både amerikansk och svensk folkmusik samt jazz. Bandet rör sig
elegant mellan de olika musikstilarna. 



Lena har spelat konserter över hela världen. 21 år gammal nominerades hon som 
årets nykomling vid folk-och världsmusikgalan. Hon är idag en etablerad 
fiolspelare och en av folkmusik-Sveriges starkast lysande stjärnor. En fin konsert 
kväll i Kälom.
Antal inlösta gäster: 18 pers.

Måndag 15  OBIS Årsmöte
Tisdag 30  Valborg i Kälom Årets kommitté: Tomas Engstedt, Stig Engström, 
Bodil Persson-Bertilsdotter (sammankallande) och Inez Lundberg.
Traditionsenligt valborgsfirande med maj-brasa i Kälom.
Ca 50 personer (barn + vuxna)

Maj
Lördag    4 Hyra Naturskyddsföreningen Länsstämma 
Söndag    5   Gudstjänst hos Gunnar och Lisen Olofsson
Onsdag  15  Hebbe Sisters. Tre värmländska systrar som utstrålade glädje och 
musikalitet så det bara svängde om det. De älskar swingmusik, klassisk musik, 
musikal och visa som vi fick njuta av under kvällen. Fantastiskt framförande där 
Hebbe sisters sjöng flerstämmigt men även steppade och dansade runt hela stora 
salen på Bygdegården. Trion levererade ett högklassiskt och professionellt 
program med härlig energi och träffsäker stämsång. Det var en mycket 
medryckande och glad kväll, då besökarna gick hem med ett leende på läpparna 
och värmländska toner i tankarna. Antal inlösta: 39 pers. varav tre barn

Lördag  18  Bystädning
Onsdag  22  Fjällhumlorna I samarbete med SV Studieförbundet o Krokoms 
kommun. Omkring 20 personer var aktörer i spelet.  Antal inlösta: 21 pers
  
Lördag  25  Hyra Bygdegården Örjan Ernehed
Måndag 27  Käloms Byalag Styrelsemöte 

Juni
Torsdag 6  Ankrace i byn. Arrangör: Käloms Badhusförening. Bybor m.fl. 
samlades vid Badhuset där det var servering av kaffe, våfflor mm. Många små 
barn fanns med och väntade spänt på alla ”ankor”, som skulle komma. Det blev 
en spännande tävling på Bölesbäcken. Vinnare av Ankracet blev Gunnel 
Palmqvist, tvåa blev Inez Lundberg och trea Leif Lundberg.

Måndag 10 Bymöte
Tisdag  25 Årsmöte Östra Offerdals Fiberförening
Fredag- söndag 28-30 Hyra Skolan Sportfiskare

Juli
Måndag -söndag 1-7: Uthyrning skolan av Sportfiskare
Torsdag 4   Sommarkväll i Kapellet Käloms Baptistförsamling



 
Augusti
Torsdag 15  Käloms Byalag Styrelsemöte 
Lördag 31augusti- söndag 8 september: Uthyrning skolan av jägare

September
Onsdag 4  Jaktmiddag 
Torsdag -Söndag 12- 15: Uthyrning skolan av jägare
Tisdag   17  Samverkansmöte Studieförbundet Vuxenskolan , Krokoms kommun 
samt Riksteatern. Hyra bygdegården. Fika

Torsdag 19  Violet Green 
Violet Green, besökte Kälom under en bejublad turné genom mellannorrland med
konserter i Härnösand, Kälom, Östersund och några platser till.
Gruppen består av Elsie Petrén, Jenny Fall, Anna Hammarsten, Eva Grund och 
Lena Andersson under ledning av Ulla Wrethagen. Systrarna Lena och Ulla är 
från Görvik i Hammerdal och Anna kommer från Vaplan. Alla bor runt omkring  
Stockholm.
Violet Green bjöd på en odyssé i bluesens och jazzens historia från 1920-talet 
fram till i dag och detta med fokus på kvinnliga musiker och kompositörer. Bra 
med publik och hög stämning gjorde en mycket lyckad kväll. Tack till Mats 
Hurtig och Krokoms kommun som gick in med ett bidrag till musiken.
Antal betalande: 68 pers

Lördag  21 Jobb på Bygdegården inför Kulturveckan     
Onsdag 25 Hyra Bygdegården Krokoms kommun 

Oktober
Onsdag  9 FJK Krokoms Kommun i samarbete med Käloms Byalag.  
Under  Krokoms Kulturvecka hade vi ett arrangemang på initiativ av och i 
samarbete med Krokoms kommun. FJK dvs. Anders Forslund, Christer 
Jonasson och Mats Klingström var tillbaka i Jämtland och inbjudna till Käloms
bygdegård. FJK var som mest aktiv under 80-talet. Mats Klingström har under 
åren turnerat med olika musikprogram, som alltid blivit hyllade och rosade.
Hasse Larsson är kontrabasist och spelar tillsammans med  många artister och i 
många sammanhang. Han har spelat med bl.a. Peps Persson, Jesse Lindgren och 
Claes Jansson. FJK gav en fantastisk konsert i den fullsatta bygdegården. 
Publiken fick njuta av medryckande och innerlig stämsång, en härlig 
musikupplevelse, som publiken fick bära med sig hem. Fikat var framdukat i 
serveringen, där vi organiserat för att man skulle hämta fika på smidigaste sätt. 
Örjan Ernehed bjöd musikerna och Mats Hurtig på hemlagad ”Älggryta a´la 
FJK” innan föreställningen. Konserten i Kälom var Mats Hurtigs sista offentliga 
arrangemang innan hans pensionering. Byalaget framförde därför ett stort 
”TACK!” samt blommor till Mats Hurtig, för hans stöd till Käloms byalag genom
åren. 
Antal inlösta: 152 personer



Torsdag 10 Samling inför älgjakt 
Måndag 14 Käloms Byalag Styrelsemöte
Tisdag 22  Bymöte

November
Lördag 9   Lena Ljung och Micke Mojo
Lena Ljung bjöd på swingmusik, musikal, klassisk musik och visa. En hyllning 
till de stora blues och soulsångerskorna som Aretha Franklin, Etta James och 
Koko Taylor. Vi fick möta Jämtlands egen souldrottning, sångerskan Lena Ljung 
från Hammarstrand som tillsammans med icke okände Micke ”Mojo” Nilsson 
levererade intensiv och svängig blues och soul. Det blev ett bejublat möte med 
publiken. I bandet ingick Kent Ögren, med rötter i Kälom
Lena Ljung - Sång Micke ”Mojo” Nilsson – Gitarr
Per Stålhandske- Orgel, Joakim Hilldén- Trummor, Kent Ögren- bas
Antal betalande: 38 pers.

December
Fredag 6  Vi bjöd in till Soppkafé, som inledning till kvällens föreställning 
Enligt Nadia ”Gestaltning av kompositören Nadia Boulanger” med 
konsertmusik av Stephanie Wendt. Stephanie framförde musiken på 
byns gamla, men nystämda piano.
Stephanie Wendt gestaltade kompositören och pianisten Nadia Boulanger på ett 
mycket trovärdigt och intressant sätt. Stephanie gjorde ett omväxlande och 
dynamiskt framträdande, när hon levde sig in i rollen som Nadia och framförde 
pianostycken komponerade av Nadia Boulanger. Publiken fick njuta av 
Stephanies eminenta musik och även hennes gestaltning av kompositören. 
Antal betalande: 35 pers.

Lördag  14  Lilljulkväll.  Årets kommitté: Gösta Persson, Leif Ögren 
(sammankallande), Anh Ulfsgård och Anna Nilsson.
Antal besökande: 32 vuxna + 17 barn (gratis)              

     
Fantastiskt att Byalaget har kunnat erbjuda alla dessa fina arrangemang. Ett stort 
TACK till alla bybor som bidragit med att baka, jobba i kök och servering, sköta 
bygdegården både utomhus och inne! TACK till våra samarbetspartners och   
sponsorer Estrad Norr, Krokoms Kommun och Vuxenskolan. 

Tack till vår glada publik som troget besöker våra arrangemang!


