KALLENDARIUM – FEBRUARI 2018
DATUM

AKTIVITET

TID

1

Torsdagsträff Skogsbygården

11:00 – 12:30

Vattengympa Kallbadet

19:30 – 20:30

3

Vattengympa Kallbadet

9:00 – 10:00

4

Kallbadet

19:00 – 21:00

5 mån

Biblioteket öppet

10:00 –12:00

2

Mellan den 5-11 februari 2018 är Åre
Gastronomy tillbaka! Dom hyllar
Åres (m.fl) restauranger och lokala
mat- och dryckesproducenter med
unika event. Se annons från Huså
längre ner på sidan.
Mer info på aregastronomy.se

14:00 – 19:00
6

Stickcafé HBG

18:00 – 19:00

7

Cirkelträning skolan
Kallbadet

19:00 – 20:00
19:00 – 21:00

8

Kyrkans timme

11:00 – 12:00

Vattengympa Kallbadet

19:30 – 20:30

10

Vattengympa Kallbadet

9:00 – 10:00

11

Semmelkalas Kallrör (se annons)

11:00 – 15:00

Kallbadet

19:00 – 21:00

Biblioteket öppet

10:00 –12:00

9

12 mån

14:00 – 19:00
13

Stickcafé HBG

18:00 – 19:00

14

Cirkelträning skolan
Kallbadet

19:00 – 20:00
19:00 – 21:00

15

Torsdagsträff Skogsbygården

11:00 – 12:30

Vattengympa Kallbadet

19:30 – 20:30

17

Vattengympa Kallbadet

9:00 – 10:00

18

Kallbadet

19:00 – 21:00

19 mån

Biblioteket öppet

10:00 –12:00

16

14:00 – 19:00
20

Stickcafé HBG

Öppettider:
Måndag – torsdag

9:00 – 18:00

Fredag

09.00-19.00

Lördag

09:00 – 14:00

Söndag

15:00 – 18:00

18:00 – 19:00

Vi är auktoriserade Elinstallatörer. Vi
utför El-installationer, Rot &
Serviceuppdrag.Kraft, Gatubelysning,
Värme, Belysning, mm. Cylinda Vitvaror,
Elmaterial & armaturer mm. Elkontroll
av skicket på Eran el-anläggning.
Grävmaskiner, skylift, mark, bygg, smide
mm. Gör Rätt→Elrätt→Anlita oss!
Välkomna! Vi finns i Bonäshamn / Järpen
och nu även i Duved / Åre. 0647-400 08
/ alvservice.el@telia.com

DATUM

AKTIVITET

TID

GLÖM INTE HEMSIDAN

21

Cirkelträning skolan
Kallbadet

19:00 – 20:00
19:00 – 21:00

Det finns 2 ställen där du dagligen
kan ta del av nyheter i Kallbygden.
Facebooksidan såklart, men också
kallbygden.com, som är den nya
varianten av KALLendarium. Besök
oss ofta, och tipsa gärna om saker
du saknar!

22

Kyrkans timme

11:00 – 12:00

Vattengympa Kallbadet

19:30 – 20:30

24

Vattengympa Kallbadet

9:00 – 10:00

25

Kallbadet

19:00 – 21:00

26 mån

Biblioteket öppet

10:00 –12:00

23

14:00 – 19:00

Så här fungerar elljusspåren!
1,5 och 2,5 km tänds med tryckknapp
på väggen vid värmestugan, Mon.
Belysningen på 5’an tänds genom att
skicka ett SMS till 072-513 78 15.
SMS’et ska innehålla texten 1234T110

27

Stickcafé HBG

18:00 – 19:00

28

Cirkelträning skolan
Kallbadet

19:00 – 20:00
19:00 – 21:00

Barn/Ungdomsgrupp Längdåkning
Inte mindre än 16 barn i åldrarna 4-12 år, anmälde sig för att vara med och lära
sig längdskidåkning eller bara vara med och röra på sig. Vi håller till på Mon,
måndagar 18.30 om någon fler vill vara med. Välkomna!
KALLS IF

SÖNDAG 11 FEBUARI 11:00-15:00
Välkommen på semmelkalas hos oss
på Fjällkonditoriet, Kallrörs Gästhem.
Vi dukar upp en buffé av semlor,
konditorns bästa godsaker och smarriga
smörrebröd!
150kr/vuxen
80kr/barn
Varmt välkomna!

Upptäck Huså –
Skidåkning & 4-rätters middag
Upptäck Huså!
Skidåkning med guide och 4 rätters middag samt skjuts tillbaka med kälke
eller tolkning.
Start fr. Åre 15.00 och middag 17.00.
Under rubriken Åre Gastronomy kan du ta del av en fantastisk meny och
njuta av den härliga snön. Mer info på aregastronomy.se
9-10 Februari är datumen som gäller!

Äntligen en riktig vinter!
Den 10 februari öppnar vi restaurangen igen. Då har vi öppet för lunch lördag och söndag
mellan 12.00 - 15.00 februari, mars och lördagar i april Välkomna in och smaka
Kolåsenburgare, Jämtländsk tunnbrödsrulle med korv gjord på Kolåsens Linderödare eller
annat gott som serveras. Hemlagat på egna eller lokala råvaror såklart. Varje dag kan ni
boka en trerättersmiddag till kl. 18.00. 525:-/p. Förboka på telefon eller e-post.
Skidspåren är dragna och utgår motsols från hotellet men man kan även börja vid hotellets
stugor och åka medsols. Fjällexpressen avgår kl. 10.00 på morgonen och förbokas senast
dagen innan. Bastu och badtunna ﬁnns att boka för den som vill, så även vår mysiga grillkåta
uppe på Utsikten.
Gäster? Vi har många olika boende. Mer info och priser ﬁnns på hemsidan.

GRATTIS DONALD MONVALL, 80
Kall producerar många årsrika människor. Om vi bara går i rakt uppstigande led i Donalds eget släktträd till
Olof Larsson född 1610 kvalar Donald inte ens in på 10-i-topplistan av årsrika förfäder. Olof Larsson var den
först kände som drev jordbruk på Hårdlundsfastigheten. Donald har Kall kärt och återvänder till Sundet rätt
ofta. Hans forskning om Kalls historia har resulterat i en CD över Kall under 4 sekel. Den finns skänkt till
Hembygdsgården för den som är intresserad av Kalls historia. I den finns bl a ALLA som har varit
kyrkbokförda i Kall från 1600-talet och framåt så länge kyrkan fortfarande hade ansvaret för
folkbokföringen. Där finns också foton på alla Kalls byar och en massa annat intressant.
Av bifogad bild kan man tro att det behövs mycken vila när
man varit med så länge. Detta motsägs dock av att han
alldeles nyligen, när hans måg fyllde 50 år, var med och
dansade med barnbarnet och då var det inte pardans utan
äkta bugg. För sådana energikrävande aktiviteter måste
kroppen tanka energi.
Donald fyller den 9 febr men kommer att fira sin 80-årsdag
lördagen den 10:e febr I Hässelby där han bor.

Beställ din bästa bild på fotopapper eller
canvas!
Naturen är ju så fantastisk den här årstiden.
Hos oss kan du föreviga din bild i önskad
storlek och på fotopapper eller canvas. Kika
in till oss för mer information.

Våra öppettider för februari är lördagar mellan
10:00 – 14:00
Välkomna!

DITT BIDRAG RÄKNAS
Tack till er som bidragit med innehåll till detta blad. Tillsammans gör vi bladet till något alla vill ta del av. Små
anekdoter, påminnelser, bilder eller rena annonser. Allt är välkommet. Skicka in ditt material till
redaktionen@kallbygden.info Redan idag! MVH /Per-Erik

