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Vinteräventyr på Mon.
Det pratas och skrivs mycket om att barn och unga rör sig alldeles för 

lite.De  har ju sina mobiler och andra apparater att titta på och det tar 

tid. 

Det är ju viktigt för gamla och unga att hålla kropparna i god form och 

röra på sig!

Det är om det jag vill berätta!

Det här om att röra sig för litet, det gäller inte BARNEN i KALL!  Så här 

är det!

I skolan på rasterna då ska det lekas,tävlas,klättras, gungas, oavsett 

väder. Det finns inget dåligt väder bara fel kläder. Titta till på skolgården 

när det är rast.  Full fart med gungor,bollar, cyklar och snökanor! Det är 

en glädje att se och  höra! OM det är allt för kallt eller spöregn. då det är 

rast, finns en lärare i gympasalen. Där gäller det att ha kul med olika 

rörelselekar. Det blir full fart!

Nu i  vintertid händer det  på torsdagskvällarna! Det kallas Skidlek på 

Mon!

Det sker i Kalls IFs regi med två proffsiga ledare som finns där för 

barnen. Det är Anki Helander och Marjalisa Hyttsten som hjälper till och 

ger goda råd om,att på ett bra sätt vara tillsammans,ha kul,ta hänsyn 

och vara hjälpsamma med varandra.

Strax före kl.18.00 kommer de! Många barn och många anhöriga! Glada 

röster hörs i kvällen, skidor och pulkor startas och det blir liv och rörelse. 

Det var en fröjd att vara med en stund i torsdags. Så mycket glädje och 

energi från alla deltagare. 

Tänk att tillsammans med kompisar och många vuxna  få vara ute i det 

fria,i mörkret då allt blir så spännande. Det är fantastiskt! 

Det märks att kallbarna är vana skidåkare !

När vintern är slut och våren är här då händer något annat! En lång rad 

cyklister kämpar uppför Skolhemsbacken! Då är det dags för utflykt och 

motionspass för Kallbarna!

Det trampar med sina cyklar  på Bergsjövägen med samma glöd som de 

gjorde i vinterleken. Det får bli ett nytt kapitel när våren är här.

Kall Växer, Det föds nya kallbor. Knatteboa  ( om det fortfarande heter 

så) där ökar antalet barn snabbt. Det flyttar hit nya invånare till Vårt fina 

Kall! Hoppas att alla ska trivas och må gott på alla sätt!

Skrivet den 30 januari 2022

Ingrid Rönn Mobo



Drottning Sophia sommaren 2022

Ena dagern är det full snöstorm. Andra dagen är det hällande regn.
Ena sommaren har vi Covid. Andra sommaren heter det Delta.
Nu heter det omikron vilket är namnet på den 15:e bokstaven i grekiska alfabetet.
Den verkar vara på utgång. 

Detta leder oss till att Kallsjöns pärla Drottning Sophia sommaren 2022 kanske kan vara på ingång. Vi 
gör allt vi kan för att hon skall bli det. Vi återkommer så snart vi har flera detaljer att berätta. 

Några av oss som håller henne igång börjar närma oss tiden för att gå i land för gott. Därför bör ni som 
månar om Kallsjöns Pärla och Kallbygden fundera på vilka kan tänkas ta aktivare del i såväl 
styrelsearbete som ombordarbete. Du kanske själv vill och kan eller känner någon som skulle vilja men 
behöver en puff i baken för att komma igång. Hör av dig till någon av oss i styrelsen med namn så tar vi 
det vidare. 
Den 10 mars är det 30 år sedan den ekonomiska föreningen som äger och driver Drottning Sophia 
bildades och hennes återkomst till Kallsjön. Hur ska vi fira detta? 

Välkomna till ytterligare en sommar med (Ja inte Monica utan) med Sophia önskar
Ordf Sören Monvall

Någonting att fundera över.
Vill så gärna få citera några tänkvärda ord, en 

gammal indianlegend, med anledning av de 

uttalanden som görs om klimatpåverkan eller 

inte!

När det sista trädet är fällt

den sista floden förgiftad

den sista fisken fångad

då först kommer människan

att upptäcka

att hon inte kan äta pengar

Elsie Bäcklund Sandberg



Digital informationsträff 3/2 klockan 19:00
Kallbygdens Intresseförening välkomnar alla i bygden (och utanför!) till ett infomöte om finansieringsmöjligheter 

och annat praktiskt och strategiskt när det gäller laddstolpar för elbilar  både för företag och privatpersoner.

Vi får info från kunniga och inspirerande Sara Nordstrand och Fredrik Alm som jobbar med dessa frågor på region 

Jämtland Härjedalen. 
Infoträffen kommer sig av ett initiativ från AnnaKari Bertilsson i KallrörVassnäs byalag/Styrelsen för Kallbygdens 

Intresseförening.

Mer info och länk till mötet på Kallbygdens FBsida  Evenemang

Årsmöte
KV Byalag och Vassnäs Bygdegårdsförening har 

årsmöten Sön 20 februari kl 15

Anmälan till möte gör man till Gustaf Londre´ så får man 

en länk av honom för att delta.

Inget fysiskt möte på bygdegården! Förutom 

ordförande, sekreterare och kassör.

Vill man vara med på mötet maila Gustaf senast 10 feb 

på gustaflondre@gmail.com

Övrigt:
2,5 km elljusspår i KallrörVassnäs. När det är spårat så 

står det på vår fbsida kallrör vassnäs byalag. 

Parkera vid bygdegården. Åkriktning österut.

Vill man ha lyse så tala med någon på byn så ordnar de 

att belysningen är på.

Att hyra: Stor tvättmaskin och tumlare på Vassnäs 

Bygdegård. 40 kr/maskin.


