






















Vi inbjuder till följande 
aktiviteter

Våren/sommaren 2003

 Gökotta på Tibrandshögen
        Torsdagen den 29 maj 8:00
Samarrangemang med Rödöns församling.
  Ta med sittunderlag/stol och kaffekorg

 Nationaldagsfirande Rödöns kyrka
              Fredagen den 6 juni 19:00

         Tal, musikunderhållning och aftonbön
                                Servering

       Skådespelet om den heliga Birgitta
                Kälen 28 juli (preliminärt)
 Samarrangemang med Rödöns församling och Kälens byalag
            

   Friluftsgudstjänst S:t Olofs källa
              Söndagen den 15 juni 14:00
Samarrangemang med Näskotts hembygdsförening och kyrkan
                Ta med sittunderlag/stol och kaffekorg

            Midsommarfirande Rödöns Bygdegård 
                 Fredagen den 20 juni 13:00
                                      Stången kläds 12:00
           Samarrangemang med Rödöns Bygdegårdsförening

          

 Vi planerar dessutom: 
  * Prova på golf 26 aug. 18:00
  * Zetterströmspelet 7, 9 och 16 november
        

Hjärtligt välkomna till dessa aktiviteter

Aspås Hembygdsförening 
inbjuder till Jubileumsfestkväll
i Aspåsgården
Lördagen 31 maj 19:30
Underhållning, dans, förtäring 
och dryck, allt för 100:-

Sjöbygden

Rödöns
Hembygdsförening

Kyrkbygden

Slåtteråsen Hägra
Dvärsätt

Krokom

Hissmofors

Kälen

Rödön

Krokom

En förening för framtiden



Vi inbjuder till följande 
aktiviteter

Hösten 2003

            Kyrkstallarna
                  Lördagen 23 Augusti 9:00
     Vi samlas för att måla stallarna. Hembygdsföreningen bjuder deltagarna på 
     lunch. Om vädret inte passar provar vi den 24:e.
     Här hoppas vi på din hjälp.

              Prova på golf 
                              Tisdagen den 26 aug. 18:00

                                          Krokoms golfbana   

                Gamla nyttoföremål
               Torsdagen den 13 November 19:00
                                     Bystugan Kälen
   Ta med gamla nyttoföremål som vi kan diskutera runt. Gärna hushållsföre mål. En del av
   er kanske kommer ihåg att vi hade en sådan träff på Grönänge för ett antal år sedan. Efter-
   som det var ett välbesökt och uppskattat arrangemang  provar vi att gör om det ännu en gång.
            

               Fotokväll 
               Torsdagen den 16 Oktober 19:00
                                      Sockenstugan
      Föreningen har många gamla kort i sin ägo. Den här kvällen samlas vi för att titta på en 
      del av dessa och för att tillsammans identifiera personer där vi i vårt register saknar denna
      information.

          

Zetterströmspelet
      7, 9 och 16 November

             Rödöns Bygdegård

           
Hjärtligt välkomna till dessa aktiviteter

Sjöbygden

Rödöns
Hembygdsförening

Kyrkbygden

Slåtteråsen Hägra
Dvärsätt

Krokom

Hissmofors

Kälen

Rödön

Krokom

En förening för framtiden



Vi inbjuder till följande 
aktiviteter

Våren/sommaren 2004

 Gökotta på Tibrandshögen
        Torsdagen den 20 maj 8:00
Samarrangemang med Rödöns församling.
  Ta med sittunderlag/stol och kaffekorg

 Nationaldagsfirande Krokoms kyrka
              Söndagen den 6 juni 19:00

         Tal, musikunderhållning och aftonbön
                                Servering

                  

Friluftsgudstjänst S:t Olofs källa Vikeränget
              Söndagen den   13 Juni 13:00
Samarrangemang med Näskotts hembygdsförening och kyrkan
                Ta med sittunderlag/stol och kaffekorg

            Midsommarfirande Rödöns Bygdegård 
                 Fredagen den 25 juni 13:00
                                      Stången kläds 12:00
           Samarrangemang med Rödöns Bygdegårdsförening

            

Hjärtligt välkomna till dessa aktiviteter
 

Sjöbygden

Rödöns
Hembygdsförening

Kyrkbygden

Slåtteråsen Hägra
Dvärsätt

Krokom

Hissmofors

Kälen

Rödön

Krokom

En förening för framtiden

 Konstutställning i kyrkstallarna
          Fredagen den 2 juli 16:00 - 20:00

                Lördagen den 3 juli 12:00 - 18:00

                Söndagen den 4 juli 12:00 - 18:00
           

Vapenhuset? vid Rödöns Kyrkan
       Torsdagen den 3 juni 19:30
  Länsmuseets personal berättar om den unika byggnad
                man upptäckte under 2003
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Vi inbjuder till följande 
aktiviteter

Hösten 2004

Under våren hade vi en studiecirkel i Rödön där vi diskuterade Rödöbygen under
1900-talet och skrev ner namn inom byarna och hur saker och ting fungerat. Vi
kommer att fortsätta med detta under hösten. Är du intresserad hör av dig till 
Studieförbundet Vuxenskolan 0640-617 42 eller Jan-Olov Jonsson 063-340 59 
eller Lennart Nordell 063- 340 00. 
          

Hjärtligt välkomna till dessa aktiviteter

Sjöbygden

Rödöns
Hembygdsförening

Kyrkbygden

Slåtteråsen Hägra
Dvärsätt

Krokom

Hissmofors

Kälen

Rödön

Krokom

En förening för framtiden

Hembygdsföreningens samlingar 
I lokalen på Strandvägen 3 i Krokom förvarar vi en hel del intressant 
material. Där finns en boksamling på några hundra verk, det finns 
mer än 3000 foton katalogiserade och digitaliserade och det finns en
hel del annat. Är du intresserad av att ta del av något av detta ta då 
kontakt med någon av oss som har tillgång till nyckel till lokalen 
(Sonja 063-340 59, Jan-Olov 063-340 59, Lennart 063-340 00 eller 
Leif 0640- 101 89). Jan-Olov kan hjälpa dig med digitaliserade foton. 
(rd-data@telia.com)

Studiecirkel bydokumentation

                                 

Höstmarknad vid kyrkstallarna Rödön
(Allhelgonahelgen)

Lördagen den 6 November 12:00 - 16:00
Söndgen   den 7 November 12:00 - 16:00
(Andakt i kyrkan 11:00)
Vi gör det till en tradition att hålla marknad i och vid kyrkstallarna. Förutom
marknad blir det kringaktiviteter. Mer information kommer att ges via anslags-
tavlorna.
Kontaktperson är Sonja Hestner 063-340 62

Fotokväll i Kälen
21 Oktober 19:00 i Bystugan Kälen
Vi tittar på och diskuterar runt gamla foton från Socknen.         
                                  	 	            

Vi har låtit trycka upp ett antal Rödöbonader som nu finns att köpa. (Sonja 063-340 62)



Vi inbjuder till följande 
aktiviteter

Hösten 2005

Hjärtligt välkomna till dessa aktiviteter

Sjöbygden

Rödöns
Hembygdsförening

Kyrkbygden

Slåtteråsen Hägra
Dvärsätt

Krokom

Hissmofors

Kälen

Rödön

Krokom

En förening för framtiden

                                 

 
Besök på Loken
Loken Silje, 24 September 11:00 - 14:00
Mangårdsbyggnaden på fastigheten Loken är troligen en av Rödöns äldsta byggnader. 
Kjell och Gun-Britt Plantinger kommer att ha öppet hus och berätta om sin fastighet.
De kommer även att bjuda på förtäring        
                                  		            

Fotoutställning
Hissmofors Folkets Hus 19-20 November 12:00 - 16:00
Vi kommer att ställa ut ett stort antal foton (inramade förstoringar) med motiv från
i huvudsak Krokom och Hissmofors. Det är foton tagna av Årald Hedin. Det finns
foton från Hissmoforsfabrikens uppbyggnad och på gamla hus i Krokom
och Hissmofors.

Vi bygger marknadsstånd
Hos Åke Lindström på Kilen 1-2 Oktober med start 10:00
Hembygdsföreningen behöver några marknadsstånd för bl.a. höstmarkanden vid 
kyrkstallarna. Under de här två dagarna kommer vi att snickra ihop dessa. Vi bjuder
på sopplunch. Tag med såg, hammare, tumstock och penna. 

Midsommarfirande
Rödöns bygdegård midsommarafton 13:00 (vi börjar kläda stången 12:00)
Samarrangemang Rödöns bygdegårdsförening

 

Vi kommer att studera recept, prata om hur man tog rätt på de olika delarna av ett djur. Konser-
veringsmetoder och självklart kommer vi att testa olika recept. Matlagning och provsmak-
ning med andra ord.
Vill du veta mera kontakta Karin Eriksson 0640-615 82. Vi hoppas kunna starta cirkeln 5 Okt.
          

Studiecirkel i ämnet "Så tog vi hand om slakten"

Arrangemangen är öppna för alla. Som medlem
stöder du vår verksamhet.

Höstmarknad
Vid kyrkstallarna 5 -6 November 12:00 - 16:00
Om du vill hyra ett stånd kontaktar du Vivi Hansson 063-340 88. Förutom att du
kommer att kunna handla både matnyttigt och hantverk blir det servering och 
kolbullestekning.



Vi inbjuder till följande 
aktiviteter

Våren 2005

Hjärtligt välkomna till dessa aktiviteter

Sjöbygden

Rödöns
Hembygdsförening

Kyrkbygden

Slåtteråsen Hägra
Dvärsätt

Krokom

Hissmofors

Kälen

Rödön

Krokom

En förening för framtiden

                                 

 

Hembygd i glesbygd
Grönänge 22 Februari 19:00
En kväll där vi tillsammans med andra föreningar diskuterar aktiviteter
i vår hembygd.         
                                  		            

Under våren hade vi en studiecirkel i Rödön där vi diskuterade Rödöbygen under
1900-talet och skrev ner namn inom byarna och hur saker och ting fungerat. Vi
kommer att fortsätta med detta under våren. Är du intresserad hör av dig till 
Studieförbundet Vuxenskolan 0640-617 42 eller Jan-Olov Jonsson 063-340 59 
eller Lennart Nordell 063- 340 00. 
          

Studiecirkel bydokumentation
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Årsmöte
Rödöns bygdegård. 6 April 19:00
Årsmötesförhandlingar. Underhållning 

Forbondekväll
Rödöns bygdegård 9 Mars 18:00
Forbönderna gör ett stopp för övernattning på sin färd till Gregoriemarknaden. 
Det blir en kväll med gammaldags mat, berätare, underhållare och kanske också 
lite kortspel frampå natten.
För att vi skall kunna planera maten vill vi gärna att du anmäler ditt deltagande
senast den 6 mars till Carola 063-340 59. Inträde 100:- vilket inkluderar mat. 

Gökotta
Tibrandshögen 5 Maj 8:00
Samarrangemang med Rödöns församling. Ta med kaffekorg och något att sitta på. 

Nationaldagsfirande
Rödöns kyrka. 6 Juni 18:00

Midsommarfirande
Rödöns bygdegård midsommarafton 13:00 (vi börjar kläda stången 12:00)
Samarrangemang Rödöns bygdegårdsförening

 

Lär dig tillverka en "lim" (Kvast) 
Fålatjärn 28 Maj 10:00
Vi grillar en hamburgare och dricker kaffe.

Konstutställning
Kyrkstallarna Rödön 2-3 Juli 12:00 - 18:00
Anmäl deltagande till Sonja 063-340 62

Gudstjänst
S.t Olofs källa Vikeränget (se kyrkonotiser)
Samarrangemang med kyrkan och Näskotts hem-
bygdsförening
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Kyrkbygden

Slåtteråsen Hägra
Dvärsätt
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Hissmofors
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Rödöfilmen. 
Den kan du köpa/beställa vid de olika arrangemangen. Du kan också köpa den direkt genom att kon-
takta Per-Allan Alexandersson tel. 0640-180 93.

 

Vi kommer att göra olika produkter baserade på mjölk. Hur använde man mjölken förr i tiden?
Vill du veta mera om den här studiecirkeln kan du kontakta Karin Eriksson 0640-615 82.  
          

Studiecirkel i ämnet "Vad gjorde vi med mjölken"

Arrangemangen är öppna för alla. Som medlem
stöder du vår verksamhet.

Besök vid bikuporna i Sota Rödön
Söndagen den 24:e September 13:00.
Det här är en unik anläggning med över 50 bikupor inrymda i ett speciellt hus.
Åk till Rödöns skola.

Marknad i och vid kyrkstallarna Rödön
4:e och 5:e November 12:00 - 16:00
Anmälan om deltagande senast 22/10 till Vivi 063-340 88,  070-607 43 92
Först till kvarn.
 

Hembygdsföreningens  minnesfond 
Rödöns hembygdsförening har en egen minnesfond där du kan sätta in ett belopp i samband med 
en persons begravning. Det är pengar som blir ett välbehövligt tillskott till föreningens verksamhet.
Betala in pengarna på plusgirokonto 489 99 57-7 och ange ändamålet. Kontakta gärna Per-Allan
Alexandersson om utformningen av minnesbrevet Tel. 0640 - 180 93.  



Vi inbjuder till följande
aktiviteter

Våren 2006

Hjärtligt välkomna till dessa aktiviteter

Sjöbygden

Rödöns
Hembygdsförening

Kyrkbygden

Slåtteråsen Hägra

Dvärsätt

Krokom

Hissmofors

Kälen

Rödön

Krokom

En förening för framtiden

Rödöfilmen.
Den kan du köpa/beställa vid de olika arrangemangen. Du kan också köpa den direkt genom att kon-

takta Per-Allan Alexandersson tel. 0640-180 93.

Vi kommer att studera recept, prata om hur man tog rätt på de olika delarna av ett djur. Konser-

veringsmetoder och självklart kommer vi att testa olika recept. Matlagning och provsmak-

ning med andra ord.

Vill du veta mera kontakta Karin Eriksson 0640-615 82.

Studiecirkel i ämnet "Så tog vi hand om slakten"

Arrangemangen är öppna för alla. Som medlem

stöder du vår verksamhet.

"Fettisdag" i skogskojan i Vike
12 Mars  13:00.
Det bjuds på bruna bönor med fläsk (korv och mos för den som föredrar det), semla och kaffe.
Väg från Vike (ca 2 km)
Som vanligt underhåller skogskojans trio. Det hela kostar 60:-/person.
Anmäl ditt deltagande till Carola 063-340 59.

Årsmöte
6 April  18:00 i Kälens bystuga.
Förutom mötesförhandlingar får vi chans att provsmaka mat som tagits fram av studiecirkeln
"Så tog vi hand om slakten" och det blir underhållning.

Gökotta
25 Maj 08:00 vid Tibrandshögen.

Ta med förtäring och stol. Samarrangemang med Rödöns församling

Nationaldagsfirande
6 Juni 18:00 i Krokoms kyrka.
Nationaldagstal och musik. Servering.

Midsommar på Rödöns Bygdegård
23 Juni 12:00 Rödöns Bygdegård
Vi börjar med att kläda stången 12:00. Därefter dans kring stången (börjar 13:00)följt av underhållning

och servering (kakfrossa).

Samarrangemang med Rödöns Bygdegårdsförening



Vi inbjuder till följande 
aktiviteter

Hösten 2007

Hjärtligt välkomna till dessa aktiviteter

Sjöbygden

Rödöns
Hembygdsförening

Kyrkbygden

Slåtteråsen Hägra
Dvärsätt

Krokom

Hissmofors

Kälen

Rödön

Krokom

En förening för framtiden

                                 

Rödöfilmen, minnesfonden och Rödön under 1900-talet.
Filmen kan du köpa/beställa vid de olika arrangemangen. Du kan också köpa den direkt genom att kon-
takta Per-Allan Alexandersson tel. 0640-180 93. Per-Allan ansvarar även för föreningens minnesfond 
där du kan skicka en hälsning i samband med en persons begravning.
Rödön under 1900-talet. Nu kan du köpa dokumentationen från studiecirkeln i detta ämne.

Arrangemangen är öppna för alla. Som medlem
stöder du vår verksamhet.

Höstmarknad i och vid kyrkstallarna
3 och 4 November 12:00 till 16:00
Du som är intresserad av att sälja något skall ta kontakt med Vivi Hansson 063-340 88.

Gamla handlingar mm
Det har kommit önskemål från museet och från länsarkivet om att hembygdsföreningarna bör dokumen-
tera handlingar och skrifter som finns ute i byarna. Visst är gårdshandlingar och liknande intressanta men 
vad som kanske är än mer intressant är brev, skolböcker, teckningar, tavlor, foton och annat som berättar 
hur folk levde. Vi har inte bestämt hur vi skall hantera detta men vet ni med er att ni har sådan information 
hör då av er till byombuden eller till någon av oss i styrelsen. Vi är inte ute efter att ni skall lämna bort 
dokumenten utan vi vill bara låna dem en kortare tid för att kopiera av informationen (scanna den). 

 

Besök på Havremagasinet.
27 September 19:00.
Vi får en guidad visning av museets samlingar
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Rödöfilmen, minnesfonden och Rödön under 1900-talet.
Filmen kan du köpa/beställa vid de olika arrangemangen. Du kan också köpa den direkt genom att kon-
takta Per-Allan Alexandersson tel. 0640-180 93. Per-Allan ansvarar även för föreningens minnesfond 
där du kan skicka en hälsning i samband med en persons begravning.
Rödön under 1900-talet. Nu kan du köpa dokumentationen från studiecirkeln i detta ämne.

Arrangemangen är öppna för alla. Som medlem
stöder du vår verksamhet.

"Fettisdag" i skogskojan i Vike
18 Mars  13:00.
Det bjuds på bruna bönor med fläsk (korv och mos för den som föredrar det), semla och kaffe.
Väg från Vike (ca 2 km)
Som vanligt underhåller skogskojans trio. Det hela kostar 60:-/person.
Anmäl ditt deltagande till Carola 063-340 59.

 Årsmöte
19 April  18:00 i Gamla lanthandeln Krokom
Förslag till stadegeändringar. Nya stadgar kan beställas hos Leif  0640-101 89. Förutom mötesför-
handlingar får vi chans att provsmaka mat som tagits fram av studiecirkeln "Vad gjorde vi med 
mjölken" och Carina Grahn Hellberg berättar om  lanthandeln och underhåller oss..  

Gökotta
17 Maj 08:00 vid Tibrandshögen. 
Ta med förtäring och stol. Samarrangemang

 
med Rödöns församling

Nationaldagsfirande
6 Juni 18:00 i Rödöns kyrka
Nationaldagstal och musik. Servering.

Midsommar på Rödöns Bygdegård
22 Juni 12:00 Rödöns Bygdegård
Vi börjar med att klä stången 12:00. Därefter dans kring stången (börjar 13:00) följt av underhållning 
och servering (kakfrossa).
Samarrangemang med Rödöns Bygdegårdsförening  

 

Vi kommer att göra olika produkter baserade på mjölk. Hur använde man mjölken förr i tiden?
Vill du veta mera om den här studiecirkeln kan du kontakta Karin Eriksson 0640-615 82.  
          

Studiecirkel i ämnet "Vad gjorde vi med mjölken"

Kafféafton med arkeologen Anders Hansson
15 Feb.  19:00 i Rödöns Bygdegård.
Anders kåserar om livet bland våra förfäder i Rödöbygen

Extra medlemsmöte
3 Maj 18:00 Föreningens lokal på Strandvägen.  Ärende: förslag till stadgeändringar.



Arrangemangen är öppna för alla. Som medlem
stöder du vår verksamsamhet

Höstmarknad i och vid kyrkstallarna

Studiecirkel dokumentation handlingar

 

Rödöfilmen, minnesfonden och Rödön under 1900-talet
Filmen kan du köpa/beställa vid de olika arrangemangen. Likaså kan du köpa den dokumentation vi
gjort om Rödön under 1900-talet. Både filmen och dokumentationen finns även på Gamla Lanthandeln 
i  Krokom.
Vill du ge en gåva till föreningen i samband med en begravning gör du en inbetalning till plussgirokonto
489 99 57-7 och anger på talongen vad det gäller. Du kan också ringa Per-Allan Alexandersson Tel. 0640-180 93
eller skicka ett mail till per-allan@bredband.net där du anger vad inbetalningen gäller.  Per Allan
ombesörjer att det skrivs ut ett minnesblad som läses upp vid minnesstunden.

          

Vi inbjuder till följande 
aktiviteter
Hösten 2008

 Fjäll och öken
 

 

1 November 11:00 - 16:00

Länsmuseet och Landsarkivet vill att vi inventerar och dokumenterar historiskt material som finns i gårdarna. 

Det kan gälla brev, teckningar, kort, skrifter, dokument mm. Vi scannar (fotograferar av) objekten och ni 

får sedan tillbaka materialet. Vi försöker också skriva ner några rader om materialet. Det är ett arbete som

ger en mycket intressant inblick i hur det var förr i tiden. Vill du vara med i detta arbete eller vet du att du 

har något som kan vara av intresse hör av dig. Du kan ringa Jan-Olov 063-340 59 eller skicka ett mail till 

j-o@rododata.se.

Sjöbygden

Rödöns
 Hembygdsförening

Kyrkbygden

Slåtteråsen Hägra
Dvärsätt

Krokom

Hissmofors

Kälen

Rödön

Krokom

En förening för framtiden

6 November 19:00 Rödöns sockenstuga

Vivi Hansson  och Sonja Hestner tel. 063-34062 håller i trådarna för detta arrangemang. Vill ni vara med och sälja 
något kan ni kontakta Vivi eller Sonja

Anders Eckerdal f.d. kyrkoherde i Rödöns pastorat  kåserar kring ämnet Fjäll - Öken. 
För många av er är det säkert roligt att få träffa vår tidigare kyrkoherde. Det här är ett arrangemang där vi samarbetar 
med Rödöns församling.
Servering



Arrangemangen är öppna för alla. Som medlem
stöder du vår verksamhet.

i ke

orv och mos för den som föredrar det), semla och kaffe.

Årsmöte

Årsmötesförhandlingar, information och underhållning.
Servering

Gökotta
1 Maj 08:00 vid Tibrandshögen

 

 
Ta med förtäring och stol. Samarrangemang

 

med Rödöns församling

                                 
Nationaldagsfirande
6 Juni 18:00 i Krokoms kyrka
Nationaldagstal och musik. Servering

Midsommar på Rödöns Bygdegård
20 Juni 12:00 Rödöns Bygdegård
Vi börjar med att klä stången 12:00. Därefter dans kring stången (börjar 13:00), underhållning
servering (kakfrossa) 
Samarrangemang med Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöfilmen, minnesfonden och Rödön under 1900-talet
Filmen kan du köpa/beställa vid de olika arrangemangen. Likaså kan du köpa den dokumentation vi
gjort om Rödön under 1900-talet. Både filmen och dokumentationen finns även på Gamla Lanthandeln 
i  Krokom.
Vill du ge en gåva till föreningen i samband med en begravning kan du kontakta Per-Allan Alexandersson
Tel. 0640-180 93. 

          

Vi inbjuder till följande 
aktiviteter
Våren 2008

"Fettisdag" i skogskojan i V
24 Februari 13:00
Det bjuds på bruna bönor med fläsk (k

Det hela kostar 60:-/person.
Anmäl ditt deltagande till Carola 063-340 59.

Väg från Vike ca 2 km. Om snöförhållandena visar sig besvärliga ställer vi in hela övningen.

9 April 19:00 i Bystugan Backen

Rödödräkten
Heimbygdas textilkommité arbetar med digitalisering av dräktmaterial som finns om våra
sockendräkter i länet.
För att få en så bra historia som möjligt om Rödödräkten, både mans- och kvinnodräkter, samlas
uppgifter in om vår dräkt.
Har du själv en Rödödräkt eller känner du någon som har en? Har du kännedom om någon som
deltog i dräktparaden på 1930-talet?
Ring 063-342 00 eller maila till sogrid.grenholm@bahnhof.se och berätta.
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Sjöbygden

Rödöns
Hembygdsförening

Kyrkbygden

Slåtteråsen Hägra
Dvärsätt

Krokom

Hissmofors

Kälen

Rödön

Krokom

En förening för framtiden



Arrangemangen är öppna för alla. Som medlem
stöder du vår verksamhet.

Rödöfilmen, minnesfonden och Rödön under 1900-talet
Vill du ge en gåva till föreningen i samband med en begravning kan du kontakta Lennart Eriksson
Tel. 0640-183 09. 
Rödöfilmen kan du köpa/beställa vid de olika arrangemangen. Likaså kan du köpa den dokumentation vi
gjort om Rödön under 1900-talet. Både filmen och dokumentationen finns även på Gamla Lanthandeln 
i  Krokom.
 

          

Vi inbjuder till följande 
aktiviteter

Hösten 2009 Sjöbygden
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����	
��������


Kyrkbygden

Slåtteråsen Hägra
Dvärsätt

Krokom

Hissmofors

Kälen

Rödön

Krokom

�� �������� ��� ��	
�����

 

Höstmarknad i och vid kyrkstallarna 
                           31 Oktober 12:00 - 16:00
Försäljning i och vid stallarna. Servering i sockenstugan. Vill ni vara med och sälja något kan ni 
kontakta Sigrid Grenholm tel. 063-342 00  (sigrid.grenholm@bahnhof.se).

 

                                 

Detta är ett upptaktsmöte för att ev. starta en studiecirkel i ämnet. Detta om intresse finns.

 
 

Släkt- och gårdsforskning 

Jörgen Cleryd, Östersund, ger oss en inblick i hur släkt- och gårdsforskning går till.  

29 September 19:00 Rödöns bygdegård

                                  
 

Studiebesök Frösö Handtryck

 

 
                                 

Rose-Marie Öhlund visar och berättar. Det kommer att finnas möjlighet att handla företagets 
produkter, kanske lämpliga julklappar!  
 

6 December 13:00

Besök i Kälens gårdsmejeri och Maries trädgård i Västerkälen

Vi samlas hos Karin och Anders Eriksson för att börja med att titta på det nya mejeriet
därefter fortsätter vi till Västerkälen och Maries trädgård. För de som vill avslutar vi med fika
hos Carina på Gamla lanthandeln. 

 

5 September 12:30

Kom gärna med egna förslag på aktiviteter

Krokomsdagen
29 Augusti

Föreningslokalen på Strandgatan är öppen och bemannad.



Arrangemangen är öppna för alla. Som medlem
stöder du vår verksamhet.

 

Gökotta
21 Maj 08:00 vid Tibrandshögen

 

 
Ta med förtäring och stol. Samarrangemang med Rödöns församling

                                 
Nationaldagsfirande
6 Juni 18:00 i Rödöns kyrka
Nationaldagstal och musik. Servering. Samarrangemang med Rödöns församling.

Midsommar på Rödöns Bygdegård
19 Juni 12:00 Rödöns Bygdegård
Vi börjar med att klä stången 12:00. Därefter dans kring stången (börjar 13:00), underhållning
servering (kakfrossa) 
Samarrangemang med Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöfilmen, minnesfonden och Rödön under 1900-talet
Filmen kan du köpa/beställa vid de olika arrangemangen. Likaså kan du köpa den dokumentation vi
gjort om Rödön under 1900-talet. Både filmen och dokumentationen finns även på Gamla Lanthandeln 
i  Krokom.
Vill du ge en gåva till föreningen i samband med en begravning kan du kontakta Per-Allan Alexandersson
Tel. 0640-180 93. 

          

Vi inbjuder till följande 
aktiviteter
Våren 2009

Kallelse till Årsmöte

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna, information och underhållning.
Servering

21 April 19:00 Grönänge Dvärsätt

Sjöbygden

Rödöns
Hembygdsförening

Kyrkbygden

Slåtteråsen Hägra
Dvärsätt

Krokom

Hissmofors

Kälen

Rödön

Krokom

En förening för framtiden

                                 Släktforskning mm
I "Släktbok med familjer härstammande från Tomte", Åsboken och Näskottboken finns förteckningar, 
tabeller, över släkter. Det är material som kan vara till stor hjälp när man släktforskar. Man får snabbt
en översikt som man sedan kan följa upp via kyrkböcker och annat källmaterial.  Böckerna finns nu 
digitaliserade och tillgängliga för att läsa i dator. Kontakta Jan-Olov 063-340 59. 

                                 
Gudstjänst vid s:t Olofs källa
Se kyrkans informationsblad "vår kyrka"
Ett samarrangemang mellan Rödöns församling och hembygdsföreningarna i Näskott och Rödön

     
 

 

Fettisdag med bruna bönor, fläsk och semlor
24 Februari 18:00 Rödöns Bygdegård
 
Mat och underhållning kostar 80:-.                anmäl till Carola 063-340 59

Alf Eliasson Offerdal sjunger och berättar



Arrangemangen är öppna för alla. Som medlem
stöder du vår verksamhet.

 

Vi inbjuder till följande 
aktiviteter

Hösten 2010

Krokomsdagen
28 Augusti
Lokalen på Strandvägen öppen

 

Vandra en gammal väg i socknen (kulturminnesdagen)

 
12 September 10:00 - 13:00. Samling vid Kroksgård i Dvärsätt (parkering i Tomte)
Vi går från Kroksgård till Kälen ca 5 km. Vi stannar till vid ett antal platser och får där infor-
mation om resp. plats. Det serveras förfriskningar efter vägen. Möjlighet till hästskjuts (begrän-
sat antal). Klädsel efter väder
Deltagaravgift 50 kr (inkluderar förfriskningar). Sopplunch i Kälen 50 kr. Anmäl senast 
den 8 September till Lennart Eriksson 0640-18309.

Jamtlidagen
 
 
26 September. Jamtli (se annonsering) 

 
 

Jämtland för 200 år sedan
 21 Oktober 19:00 Gamla Lanthandeln Krokom

Evert Jonsson berättar. Mikael Nolevik underhåller. Servering

Prästgårdsdasset. 
Kyrkstallarna Rödön. 
Under hösten kommer vi att flytta och restaurera ett gammalt dass från prästgården. Vi kommer
bl.a. att byta ut några timmerstockar och vi skall lägga ett nytt spåntak. Ett bra tillfälle att
lära tekniken för detta samtidigt som vi blir flera som arbetar med projektet.
Planering pågår redan. Anmäl intresse snarast till Jan-Olov (063-340 59) 

Emigrantregister
Ragunda Emigrant Center har erbjudit Rödöns Hembygdsförening att överta två pärmar med
insamlad information om Emigranter från Rödöns Socken för åren 1867-1926. Information som 
nu skannats och kan göras tillgänglig för föreningens medlemmar. Kontakta Jan-Olov 
tel. 063-340 59 eller mejl  j-o@rododata.se

Minnesfonden  
Vill du ge en gåva till föreningen i samband med en begravning eller en bemärkelsedag kan du kontakta 
Lennart Eriksson Tel. 0640-183 09 eller skicka ett mejl till j-o@rododata.se och sätta in pengarna på 
bankgiro konto 513-8912 

          

Allhelgonamarknad
6 November 12:00 - 16:00. Kyrkstallarna Rödön
 

Jämtlandsskåpets historia
16 November 19:00 Rödöns Bygdegård
Örjan Bertilsson, Namn berättar och visar bilder om det Jämtländska allmogemåleriets guld-
ålder. Servering
20 November 11:00 Jamtli Östersund
Björn Olovsson visar och berättar om museets "Älskade Jämtlandsskåp". Anmälan senast
18 November till Sigrid tel. 063-342 00. Kostnad 40 kronor

Sjöbygden
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Kyrkbygden

Slåtteråsen Hägra
Dvärsätt

Krokom

Hissmofors

Kälen

Rödön

Krokom

�� �������� ��� ��	
�����



Arrangemangen är öppna för alla. Som medlem
stöder du vår verksamhet.

Gökotta
13 Maj 08:00 vid Tibrandshögen

 

 
Ta  med förtäring och stol. Samarrangemang med Rödöns församling

                                 
Nationaldagsfirande
6 Juni 18:00 i Krokoms kyrka
Nationaldagstal och musik. Servering. Samarrangemang med Rödöns församling.

 Midsommar på Rödöns Bygdegård
25 Juni 12:00 Rödöns Bygdegård
Vi börjar med att klä stången 12:00. Därefter dans kring stången (börjar 13:00), underhållning
servering (kakfrossa) 
Samarrangemang med Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöfilmen, minnesfonden och Rödön under 1900-talet
Filmen kan du köpa/beställa vid de olika arrangemangen.Den dokumentation vi gjort om Rödön under 
1900-talet är tyvärr slutsåld. Filmen  kan du även köpa på Gamla Lanthandeln i  Krokom.
Vill du ge en gåva till föreningen i samband med en begravning kan du kontakta Lennart Eriksson
Tel. 0640-183 09. 

          

Vi inbjuder till följande 
aktiviteter
Våren 2010 Sjöbygden

Rödöns
Hembygdsförening

Kyrkbygden

Slåtteråsen Hägra
Dvärsätt

Krokom

Hissmofors

Kälen

Rödön

Krokom

En förening för framtiden

                                 
Gudstjänst vid s:t Olofs källa
Se kyrkans informationsblad "vår kyrka"
Ett samarrangemang mellan Rödöns församling och hembygdsföreningarna i Näskott och Rödön

Fettisdag med bruna bönor, fläsk och semlor
  
Mat och underhållning kostar 100:-.                anmäl till Carola 063-340 59  
16 Februari 18:00 Rödöns Bygdegård

Kallelse till Årsmöte

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna, information och underhållning.
Servering

 
21 April 19:00 Kälens bystuga



Arrangemangen är öppna för alla. Som medlem
stöder du vår verksamhet.

Rödöfilmen, minnesfonden och Dvärsättboken
Som medlem får du 10% rabatt på Dvärsättsboken och Krokomsboken. De liksom Rödöfilmen finns att 
köpa i samband med våra arrangemang.
Vill du ge en gåva till föreningen i samband med en begravning kan du kontakta Lennart Eriksson
Tel. 0640-183 09 eller Jan-Olov Jonsson Tel. 063-34059 du kan även skicka ett mejl till j-o@rododata.se.
(sätt in pengarna på bankgirokonto 513-8912) 

          

Vi inbjuder till följande 
aktiviteter

Hösten 2011 Sjöbygden
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Kyrkbygden

Slåtteråsen Hägra
Dvärsätt

Krokom

Hissmofors

Kälen

Rödön

Krokom

�� �������	 ��� ��
�����

Studiecirkel "Mat från skogen"
Startar under hösten. Anmäl intresse senast 15 September till Karin Eriksson
Tel. 0640-61582
Kursen hålls i Kälen.

  
  
 

                                 Prästgårdsdasset
Under hösten planerar vi att börja inreda prästgårdsdasset. Frågor ring Jan-Olov 063-340 59
 

 

 

23 November 19:00. Hissmofors Folkets hus.
Hissmoforsfilmen mm. Servering

Hissmoforskväll

Allhelgonamarknad
5 November 12:00 - 16:00. Kyrkstallarna Rödön. Servering. Se kommande annons.
 

Smideskurs
Startar under hösten. Anmäl intresse senast 15 September till EvertJonsson
Tel. 0640-10076 eller 070-268 2522
ev. som helgaktivitet. Kursen hålls hos Lögdberg i Kälen.

  
  
 

Besök havremagasinet
12 Oktober 18:00 (Havremagasinet)  
Förutom att titta på museets samlingar kommer vi att få se den omfattande mynt-
samlingen från Tomte. Anmäl till Lennart Eriksson Tel. 0640-18309 senast den 
28 September.



Arrangemangen är öppna för alla. Som medlem
stöder du vår verksamhet.

Rödöfilmen, minnesfonden och Dvärsättboken
Som medlem får du 10% rabatt på Dvärsättsboken och Krokomsboken. De liksom Rödöfilmen finns att 
köpa i samband med våra arrangemang.
Vill du ge en gåva till föreningen i samband med en begravning kan du kontakta Lennart Eriksson
Tel. 0640-183 09 eller Jan-Olov Jonsson Tel. 063-34059 du kan även skicka ett mejl till j-o@rododata.se.
(sätt in pengarna på bankgirokonto 513-8912) 

          

Vi inbjuder till följande 
aktiviteter

Våren 2011 Sjöbygden
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Kyrkbygden

Slåtteråsen Hägra
Dvärsätt

Krokom

Hissmofors

Kälen

Rödön

Krokom

�� �������	 ��� ��
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Gudstjänst vid s:t Olafs källa
Se kyrkans informationsblad "vår kyrka"
Ett samarrangemang mellan Rödöns församling och hembygdsföreningarna i Näskott och Rödön

Kallelse till Årsmöte

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna aktuell information. Servering
 
19 April 19:00 Hissmofors Folketshus

Dräktbytardag

Byt, köp och sälj folkdräkter och tillbehör. Se annonser i  ÖP och LT
 
16 April 11:00 - 15:00 Tiljan (Vid Folketshus Östersund)

 Midsommar på Rödöns Bygdegård
24 Juni 12:00 Rödöns Bygdegård
Vi börjar med att klä stången 12:00. Därefter dans kring stången (börjar 13:00), underhållning
servering (kakfrossa) 
Samarrangemang med Rödöns Bygdegårdsförening

Fettisdag med bruna bönor, fläsk och semlor
  
Mat och underhållning kostar 100:-. Anmäl till Carola 063-340 59 senast 3 mars 
8 Mars 18:00 Rödöns Bygdegård

                                 Prästgårdsdasset
Under sommaren kommer vi att börja inreda prästgårdsdasset. Frågor ring Jan-Olov 063-340 59
 

Gökotta
2 Juni 08:00 vid Tibrandshögen

 

 
Ta  med förtäring och stol. Samarrangemang med Rödöns församling

                                 
Nationaldagsfirande
6 Juni 18:00 i Rödöns kyrka
Nationaldagstal och musik. Servering. Samarrangemang med Rödöns församling.

OBS Datum ändrat



Arrangemangen är öppna för alla. Som medlem
stöder du vår verksamhet.

Rödöfilmen, minnesfonden och Dvärsättboken
Som medlem får du 10% rabatt på Dvärsättsboken och Krokomsboken. De liksom Rödöfilmen finns att 
köpa i samband med våra arrangemang.
Vill du ge en gåva till föreningen i samband med en begravning kan du kontakta Lennart Eriksson
Tel. 0640-183 09 eller Jan-Olov Jonsson Tel. 063-34059 du kan även skicka ett mejl till j-o@rododata.se.
(sätt in pengarna på bankgirokonto 513-8912) 

          

Vi inbjuder till följande 
aktiviteter

Hösten 2011 Sjöbygden
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Kyrkbygden

Slåtteråsen Hägra
Dvärsätt

Krokom

Hissmofors

Kälen

Rödön

Krokom
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Studiecirkel "Mat från skogen"
Startar under hösten. Anmäl intresse senast 15 September till Karin Eriksson
Tel. 0640-61582
Kursen hålls i Kälen.

  
  
 

                                 Prästgårdsdasset
Under hösten planerar vi att börja inreda prästgårdsdasset. Frågor ring Jan-Olov 063-340 59
 

 

 

23 November 19:00. Hissmofors Folkets hus.
Hissmoforsfilmen mm. Servering

Hissmoforskväll

Allhelgonamarknad
5 November 12:00 - 16:00. Kyrkstallarna Rödön. Servering. Se kommande annons.
 

Smideskurs
Startar under hösten. Anmäl intresse senast 15 September till EvertJonsson
Tel. 0640-10076 eller 070-268 2522
ev. som helgaktivitet. Kursen hålls hos Lögdberg i Kälen.

  
  
 

Besök havremagasinet
12 Oktober 18:00 (Havremagasinet)  
Förutom att titta på museets samlingar kommer vi att få se den omfattande mynt-
samlingen från Tomte. Anmäl till Lennart Eriksson Tel. 0640-18309 senast den 
28 September.



Arrangemangen är öppna för alla. Som medlem
stöder du vår verksamhet.

Rödöfilmen, minnesfonden och Dvärsättboken
Som medlem får du 10% rabatt på Dvärsättsboken och Krokomsboken. De liksom Rödöfilmen finns att 
köpa i samband med våra arrangemang.
Vill du ge en gåva till föreningen i samband med en begravning kan du kontakta Lennart Eriksson
Tel. 0640-183 09 eller Jan-Olov Jonsson Tel. 063-34059 du kan även skicka ett mejl till j-o@rododata.se.
(sätt in pengarna på bankgirokonto 513-8912) 

          

Vi inbjuder till följande 
aktiviteter
Våren 2012 Sjöbygden

Rödöns
Hembygdsförening

Kyrkbygden

Slåtteråsen Hägra
Dvärsätt

Krokom

Hissmofors

Kälen

Rödön

Krokom

En förening för framtiden

     
 

 

Ett samarrangemang mellan Rödöns församling och hembygdsföreningarna i Näskott och Rödön
                                 

Gudstjänst vid s:t Olafs källa
Se kyrkans informationsblad "vår kyrka"

Kallelse till Årsmöte

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna, aktuell information. Servering 
29 Mars 19:00 Almdalen Krokom

Samarrangemang  med Jämtlands amatörgeologer. Servering och lotteri

Medicinsk Geologi Olle Selinus föreläser
 

16 Februari 19:00  Rödöns Bygdegård

 

Midsommar på Rödöns Bygdegård
22 Juni 12:00 Rödöns Bygdegård
Vi börjar med att klä stången 12:00. Därefter dans kring stången (börjar 13:00), underhållning
servering (kakfrossa) 
Samarrangemang med Rödöns Bygdegårdsförening

 

Fettisdag med bruna bönor, fläsk och semlor (alternativ finns)
  
Mat och underhållning kostar 100:-. Anmäl till Carola 063-340 59 senast 15 februari
                                                                       eller till     j-o@rododata.se

21 Februari 18:00 Rödöns Bygdegård

                                 Prästgårdsdasset
Under sommaren kommer vi att fortsätta inreda prästgårdsdasset. Frågor ring Jan-Olov 063-340 59

 

 

 
Ta  med förtäring och stol. Samarrangemang med Rödöns församling

Gökotta
17 Maj 08:00 vid Tibrandshögen

Nationaldagstal och musik. Servering. Samarrangemang med Rödöns församling.
                                 

Nationaldagsfirande
6 Juni 18:00 i Rödöns kyrka

Rödöbönderna föreläsning av Sven Olofsson ur hans doktorsavhandling
19 april 19:00 Rödöns Bygdegård
Servering



Arrangemangen är öppna för alla. Som medlem
stöder du vår verksamhet.

Rödöfilmen, minnesfonden och Dvärsättboken
Som medlem får du 10% rabatt på Dvärsättsboken och Krokomsboken. De liksom Rödöfilmen finns att 
köpa i samband med våra arrangemang.
Vill du ge en gåva till föreningen i samband med en begravning kan du kontakta Lennart Eriksson
Tel. 0640-183 09 eller Jan-Olov Jonsson Tel. 063-34059 du kan även skicka ett mejl till j-o@rododata.se.
(sätt in pengarna på bankgirokonto 513-8912) 

          

Vi inbjuder till följande 
aktiviteter
Hösten 2012 Sjöbygden

Rödöns
Hembygdsförening

Kyrkbygden

Slåtteråsen Hägra
Dvärsätt

Krokom

Hissmofors

Kälen

Rödön

Krokom

En förening för framtiden

 

 

 Servering
                                 

Kulturvandring i byarna Backen, Vejmon och Mjäla.
6 Oktober 10:30 Bystugan Backen

Rödöns hembygdsförening kommer att delta. Hoppas ni alla vill komma dit med oss.
Kontakta Sigrid 063-34200 senast 17/8 för anmälan för att få gratis inträde till Jamtli.
 

Jamtlis jubileumsdag - Hembygdsfest för länets hembygdsföreningar
 

19 Augusti 

 

Hissmoforskväll
6 December 18:30 Hissmofors Folketshus
Vi visar filmen från Hissmoforsspelet.
Servering
 

Studiecirkel i smide

Anmälan till Evert Jonsson 0640-10076 
15-16 September hos Lögdbergs i Kälen

 

 

Allhelgonamarknad vid kyrkstallarna i Rödön
3 November 12:00 - 16:00
Servering

När strömmen kom till Rödön och Rödöns Elektriska förening.
22 November 19:00 Rödöns Bygdegård
Jan-Olov berättar om hur Rödön fick elektricitet till bygden och hur man drev denna nymodig-
het vidare i föreningsform. Många andra byar fick elektricitet under samma villkor och vid un-
gefär samma tipunkt..
Servering

Programmet är preliminärt. Ev. förändringar hittar du på hemsidan (www.rododata.se) under föreningar. Vi 
gör även annonseringar under "Guiden" i ÖP och LT.



Arrangemangen är öppna för alla. Som medlem
stöder du vår verksamhet.

Rödöfilmen, minnesfonden och Dvärsättboken
Som medlem får du 10% rabatt på Dvärsättsboken och Krokomsboken. De liksom Rödöfilmen finns att 
köpa i samband med våra arrangemang.
Vill du ge en gåva till föreningen i samband med en begravning kan du kontakta Lennart Eriksson
Tel. 0640-183 09 eller Jan-Olov Jonsson Tel. 063-34059 du kan även skicka ett mejl till j-o@rododata.se.
(sätt in pengarna på bankgirokonto 513-8912) 

          

Vi inbjuder till följande 
aktiviteter

Våren 2013 Sjöbygden

������
���	
����������

Kyrkbygden

Slåtteråsen Hägra
Dvärsätt

Krokom

Hissmofors

Kälen

Rödön

Krokom

�� �������	 ��� ��
�����

Ett samarrangemang mellan Rödöns församling och hembygdsföreningarna i Näskott och Rödön
                                 

Gudstjänst vid s:t Olafs källa
Se kyrkans informationsblad "vår kyrka"

16 Mars Jamtli                                   se program på  www.hembygd.se/heimbygda 
Alla är välkomna inte bara ombuden.

Kallelse till Årsmöte
27 Februari 19:00 Backens bystuga

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna, aktuell information. Vi visar bilder från vårt fotoarkiv.
                                                             Servering

 

 

Midsommar på Rödöns Bygdegård
21 Juni 12:00 Rödöns Bygdegård
Vi börjar med att klä stången 12:00. Därefter dans kring stången (börjar 13:00), underhållning
servering (kakfrossa) 
Samarrangemang med Rödöns Bygdegårdsförening

 

Fettisdag med bruna bönor, fläsk och semlor (alternativ finns)
  
Mat och underhållning kostar 100:-. Anmäl till Carola 063-340 59 senast 10 februari
Gåbban underhåller                        eller till     j-o@rododata.se

12 Februari 18:00 Rödöns Bygdegård

 

 
Ta  med förtäring och stol. Samarrangemang med Rödöns församling

Gökotta         därefter en historisk vandring med arkeologen Anders Hansson 
9 Maj 08:00 vid Tibrandshögen                                    

Nationaldagstal och musik. Servering. Samarrangemang med Rödöns församling.
                                 

Nationaldagsfirande
6 Juni 18:00 i Rödöns kyrka

 
 
 

Mer information på www.hembygd.se/rodon

Ev. ändringar annonseras på hemsidan www.hembygd.se/rodon och på guiden i ÖP och LT

Heimbygdas Årsstämma

Heimbygdas sommarfest i Sveg 24 Augusti. 
se  www.hembygd.se/heimbygda



Arrangemangen är öppna för alla. Som medlem
stöder du vår verksamhet.

Vi inbjuder till följande 
aktiviteter
Hösten 2013 Sjöbygden

Rödöns
Hembygdsförening

Kyrkbygden

Slåtteråsen Hägra
Dvärsätt

Krokom

Hissmofors

Kälen

Rödön

Krokom

En förening för framtiden

     
 

 

Ett samarrangemang mellan Rödöns församling och hembygdsföreningarna i Näskott och Rödön
                                 

Gudstjänst vid s:t Olafs källa
Se kyrkans informationsblad "vår kyrka"

Invigning av S:t Olavsleden
V-36
Rödöns Hembygdsförening undersöker möjligheterna att ordna någon aktivitet i samband med invig-
ningen av leden. Vi kommer att annonsera i Guiden och på föreningens hemsida.

 

 
Midsommar på Rödöns Bygdegård
21 Juni 12:00 Rödöns Bygdegård
Vi börjar med att klä stången 12:00. Därefter dans kring stången (börjar 13:00), underhållning
servering (kakfrossa) 
Samarrangemang med Rödöns Bygdegårdsförening

 

Kulturveckan 
V-41   En mängd aktiviteter under hela veckan. Se kommande annonsering                                  

Mer information på www.hembygd.se/rodon

Ev. ändringar annonseras på hemsidan www.hembygd.se/rodon och i guiden i ÖP och LT

 

 
 

 8 SeptemberJamtli                                   se program på  www.hembygd.se/heimbygda 
Det blir öppet hus på Jamtli med en mängd olika aktivityeter. Gratis inträde.

 
 
 

Jamtlidagen

Heimbygdas sommarfest i Sveg 24 Augusti. 
se  www.hembygd.se/heimbygda

aasss

 
 

                                 

Allhelgonamarknad vid kyrkstallarna i Rödön
2 November 12:00 - 16:00
Servering

Minnesfonden
Vill du ge en gåva till föreningen i samband med en begravning kan du kontakta Lennart Eriksson
Tel. 0640-183 09 eller Jan-Olov Jonsson Tel. 063-34059 du kan även skicka ett mejl till j-o@rododata.se.
(sätt in pengarna på bankgirokonto 513-8912) 

 Samarrangemang med Rödöns Bygdegårdsförening

IOGT Logen 339 Aurora  -  Logelokalen  -  Rödöns Bygdegård
Jan-Olov berättar om 130 år Rödöhistoria.  Vi avslutar med en film som visar hur ett 
logemöte gick till 1882.

13 November 18:30 i Rödöns bygdegård
Anmälan 063-34059 eller j-o@rododata.se

 
Enklare förtäring

Vänd

          Årsboken Jämten till reducerat pris
 Som medlem i Hembygdsföreningen kan du beställa boken för 225 kronor mot ordinarie pris 375 kronor.
Beställ senast 15 November. Sigrid 063-34200 eller sigrid.grenholm@bahnhof.se

Introduktionskurs i gammaldags smide
24-25 Aug. och 31 Aug. - 1 Sept.                   Smedjan hos Lögdbergs i Kälen
  100 kronor/dag.                                         Anmäl till Karl-Erik tel. 0640-18165.



Arrangemangen är öppna för alla. Som medlem
stöder du vår verksamhet.

Minnesfonden.
Vill du ge en gåva till föreningen i samband med en begravning kan du kontakta Lennart Eriksson
Tel. 0640-183 09 eller Jan-Olov Jonsson Tel. 063-34059 du kan även skicka ett mejl till j-o@rododata.se.
(sätt in pengarna på bankgirokonto 513-8912) 

          

Vi inbjuder till följande 
aktiviteter
Våren 2014 Sjöbygden

Rödöns
Hembygdsförening

Kyrkbygden

Slåtteråsen Hägra
Dvärsätt

Krokom

Hissmofors

Kälen

Rödön

Krokom

En förening för framtiden

Ett samarrangemang mellan Rödöns församling och hembygdsföreningarna i Näskott och Rödön
                                 

Gudstjänst vid s:t Olafs källa
Se kyrkans informationsblad "vår kyrka"

Kallelse till Årsmöte
26 Februari 19:00 Turistbyrån Krokom
Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna, aktuell information.  Information om Turistkompaniet
Servering

Midsommar på Rödöns Bygdegård
20 Juni 12:00 Rödöns Bygdegård
Vi börjar med att klä stången 12:00. Därefter dans kring stången (börjar 13:00), underhållning
servering (kakfrossa) 
Samarrangemang med Rödöns Bygdegårdsförening

 

Mer information på www.hembygd.se/rodon

Ev. ändringar annonseras på hemsidan www.hembygd.se/rodon och på guiden i ÖP och LT

Järnålder i Rödön med omnejd
28 Januari 19:00 Rödöns Bygdegård  
Curt Lofterud berättar   

 
Ta  med förtäring och stol. Samarrangemang med Rödöns församling
 

Gökotta          med  berättare eller annat
29 Maj 08:00 vid Tibrandshögen                                    

Fettisdag med bruna bönor, fläsk och semlor (alternativ finns)
  
Mat och underhållning kostar 100:-. �Anmäl till Carola 063-340 59 senast 1 Mars
 �                                               �eller till     j-o@rododata.se

4 Mars 18:00 Rödöns Bygdegård

Nationaldagstal och musik. Servering. Samarrangemang med Rödöns församling.
                                 

Nationaldagsfirande
6 Juni 18:00 i Krokoms kyrka

Heimbygdas årsstämma 15 Mars Jamtli      www.hembygd.se/heimbygda 

    www.hembygd.se/heimbygda
 

Heimbygdas sommarfest 17 Augusti Jamtli



Arrangemangen är öppna för alla. Som medlem
stöder du vår verksamhet.

Minnesfonden.
Vill du ge en gåva till föreningen i samband med en begravning kan du kontakta Lennart Eriksson
Tel. 0640-183 09 eller Jan-Olov Jonsson Tel. 063-34059 du kan även skicka ett mejl till j-o@rododata.se.
(sätt in pengarna på bankgirokonto 513-8912) 

          

Vi inbjuder till följande 
aktiviteter
Hösten 2014 Sjöbygden

Rödöns
Hembygdsförening

Kyrkbygden

Slåtteråsen Hägra
Dvärsätt

Krokom

Hissmofors

Kälen

Rödön

Krokom

En förening för framtiden

     
 

 

 

 

Mer information på      www.hembygd.se/rodon

Ev. ändringar annonseras på hemsidan www.hembygd.se/rodon och på guiden i ÖP och LT

Rödöns hembygdsförening

En förening för framtiden
23 okt 19:00 Rödöns Bygdegård  
 
Det är mer än 10 år sedan som vi satte upp detta motto för föreningen. Vid den här aktiviteten 
vill vi visa hur vi lever upp till detta.
Idag har de flesta en en digital kamera, smart telefon och läsplatta. Dagstidningarna är på
väg mot en digitaliserad värld. För att leva upp till vårt motto måste även vi finnas i den världen.
Vi kommer att berätta om och visa hur vi hanterar våra samlingar av foton, dokument och de
löpande protokollen så att det blir tillgängliga med hjälp av dagens teknik.
Till den här aktiviteten kommer vi att bjuda in andra hembygdsföreningar.
Här kan du få tips om hur hantera dina digitala foton.
Det kommer att bli någon form av servering och vi behöver därför veta hur många som kommer
Anmäl dig senast den 19 Oktober till:
                                            j-o@rododata.se  eller tel. 063-34059

Rödöns Hembygdsförening 30 år
4 December 19:00 Rödöns Bygdegård  

Detta kommer vi att fira genom att bjuda in till teaterföreställningen Jultid i Nutid i regi av 
Martin Johansson och med artisterna Kiki Korths-Aspegren och Anders Hedén.
Hembygdsföreningens 30 år visas med ett bildspel. Risgrynsgröt och skinksmörgås.
Inträde 100 kr, medlemmar ingen kostnad
Anmäl er senast 28 November till:
                                           sigrid.grenholm@bahnhof.se  eller tel. 063-34200

Jämten
Du vet väl att du som medlem i Rödöns Hembygdsförening har specialpris på Jämten. Du betalar 
250 kronor istället för c:a 375 i butik.
Beställning gör du senast den 1 november till    Sigrid 063-34 200, sigrid.grenholm@bahnhof.se.

 
 

                                 

Allhelgonamarknad vid kyrkstallarna i Rödön
1 November 12:00 - 16:00
Matnyttigt, hantverk, kolbullar, fiskdamm.
Servering

Frågor, kontakta Karin Eriksson 070-2568006



Arrangemangen är öppna för alla. Som medlem
stöder du vår verksamhet.

Minnesfonden.
Vill du ge en gåva till föreningen i samband med en begravning kan du kontakta Lennart Eriksson
Tel. 0640-183 09 eller Jan-Olov Jonsson Tel. 063-34059 du kan även skicka ett mejl till j-o@rododata.se.
(sätt in pengarna på bankgirokonto 513-8912) 

          

Vi inbjuder till följande 
aktiviteter

Våren 2015

������
���	
����������

Hägra
Dvärsätt

Krokom

HissmoforsKrokomSjöbygden

Kyrkbygden

Slåtteråsen
Kälen

Rödön

�� �������	 ��� ��
�����

Ett samarrangemang mellan Rödöns församling och hembygdsföreningarna i Näskott och Rödön
                                 

Gudstjänst vid s:t Olafs källa
Se kyrkans informationsblad "vår kyrka"

Kallelse till Årsmöte
25 Februari 19:00 Kälastugan.

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Vi kommer att ge en tillbakablick på föreningens 30 år samt   
släppa vår jubileumsbok som kan köpas till subventionerat pris av medlemmarna.

Midsommar på Rödöns Bygdegård
19 Juni 12:00 Rödöns Bygdegård
Vi börjar med att klä stången 12:00. Därefter dans kring stången (börjar 13:00), underhållning
servering (kakfrossa) 
Samarrangemang med Rödöns Bygdegårdsförening

Mer information på www.hembygd.se/rodon

Ev. ändringar annonseras på hemsidan www.hembygd.se/rodon och på guiden i ÖP och LT

 

Nationaldagstal av f.d. landsantikvarien Sten Rentzhog och musik.  
Samarrangemang med Rödöns församling.                    Servering

                                 
Nationaldagsfirande
6 Juni 18:00 i Rödöns kyrka

Fettisdag med bruna bönor, fläsk och semlor (alternativ finns)
  
Människor jag mött, Gösta Olsson berättar. Känd. bl.a. för sin kunskap om fjällägenheterna.
Mat och underhållning kostar 100:-.  Anmäl till Carola 063-340 59 senast 12 Februari                                        
                                                                                        eller till     j-o@rododata.se

17 Februari 18:30 Rödöns Bygdegård

 
Ta  med förtäring och stol. Samarrangemang med Rödöns församling
 

Gökotta    
14 Maj 08:00 vid Tibrandshögen                                    

 
14 Mars                                  
Heimbygdas årsstämma

Inleds den 13/3 med Rådslag med rubriken "Se framåt", Stämman hålls den 14/3 och avslutas med 
mingel i "Heimbygdas forum". Kontakta styrelsen om du vill delta.

                                 
Heimbygdas sommarfest 23 Augusti
 Plats ej bestämd. För deltagande och ev. samåkning kontakta styrelsen.



Arrangemangen är öppna för alla. Som medlem
stöder du vår verksamhet.

Minnesfonden.
Vill du ge en gåva till föreningen i samband med en begravning kan du kontakta Lennart Eriksson
Tel. 0640-183 09 eller Jan-Olov Jonsson Tel. 063-34059 du kan även skicka ett mejl till j-o@rododata.se.
(sätt in pengarna på bankgirokonto 513-8912) 

          

Vi inbjuder till följande 
aktiviteter
Hösten 2015

Rödöns
Hembygdsförening

Hägra
Dvärsätt

Krokom

HissmoforsKrokomSjöbygden

Kyrkbygden

Slåtteråsen
Kälen

Rödön

En förening för framtiden

     
 

 

Vi planerar att genomföra en studiecirkel för att dokumenetera hur beredskapsåren påverkade oss i
Rödöns socken. Ja, inte bara påverkade utan också vilka minnen ni har från den tiden.
Om ni har minnen, bilder osv. från den tiden så vill vi gärna ta del av dessa. Hör bara av er till någon av
oss i styrelsen.
Vill ni skicka ett mejl kan ni göra det till j-o@rododata.se eller ring någon av oss.

                                 
Beredskapsåren
 

 

 

Mer information på www.hembygd.se/rodon

Ev. ändringar och tillägg annonseras på hemsidan www.hembygd.se/rodon och på guiden i ÖP och LT

Järnålder i Rödön med omnejd
28 Januari 19:00 Rödöns Bygdegård  
Curt Lofterud berättar   

Rödöns hembygdsförening

 

Jan-Olov berättar och visar bilder om Acksjöns historia från utdikningen på 1600-talet till dagens 
planerade naturskyddsområde.

                                 
Acksjön så mycket mer än guckuskon
19 November 19:00 Rödöns bygdegård

Heimbygdas årsstämma 15 Mars Jamtli

Upptäck Dvärsätt
  
Vi gör en guidad vandring från Dvärsätts skola till Sandnäset och avslutar med att inta medhavd 
matsäck vid vindskyddet i närheten av skolan. Möjlighet till grillning.
ca 4-5 km asfalt/grusväg.

6 September 11:00 vid Dvärsätts skola.

 

 
 

                                 

Allhelgonamarknad vid kyrkstallarna i Rödön

31 Oktober 12:00 - 16:00
Matnyttigt, hantverk, kolbullar, fiskdamm.

Frågor, kontakta Karin Eriksson 070-2568006

Servering

Servering



Arrangemangen är öppna för alla. Som medlem
stöder du vår verksamhet.

Minnesfonden.
Vill du ge en gåva till föreningen i samband med en begravning kan du kontakta Lennart Eriksson
Tel. 0640-183 09 eller Jan-Olov Jonsson Tel. 063-34059 du kan även skicka ett mejl till j-o@rododata.se.
(sätt in pengarna på bankgirokonto 513-8912) 

          

Vi inbjuder till följande 
aktiviteter
Våren 2016

Rödöns
Hembygdsförening

Hägra
Dvärsätt

Krokom

HissmoforsKrokomSjöbygden

Kyrkbygden

Slåtteråsen
Kälen

Rödön

En förening för framtiden

Ett samarrangemang mellan Rödöns församling och hembygdsföreningarna i Näskott och Rödön
                                 

Rödöns och Näskotts Hembygdsföreningar möts vid s:t Olafs källa
Se kyrkans informationsblad "vår kyrka"

Kallelse till Årsmöte
 24 Februari 19:00 Grönänge

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.  Vi visar foton på kvarnar och sågar i socknen.    Servering

Midsommar på Rödöns Bygdegård
24 Juni 12:00 Rödöns Bygdegård
Vi börjar med att klä stången 12:00. Därefter dans kring stången (börjar 13:00), 
servering (kakfrossa) och varm korv. 
Samarrangemang med Rödöns Bygdegårdsförening

Mer information på www.hembygd.se/rodon

Ev. ändringar annonseras på hemsidan www.hembygd.se/rodon och på guiden i ÖP och LT

 

Vi hoppas att alla som kan ställer upp. Hembygdsföreningen bjuder på någon form av förtäring.
 

Målning av kyrkstallarna
21 Maj 10:00 vid stallarna                 

Fettisdag med bruna bönor, fläsk och semlor (alternativ finns)
  
Duon Tuskaft svarar för sång och musik. (Ulla-Britt Johansson och Christine Månsson).
Mat och underhållning kostar 100:-.  Anmäl till Carola 063-340 59 senast 3 Februari                                        �
                                                                                        eller till     j-o@rododata.se

9 Februari 18:30 Rödöns Bygdegård

 
Ta  med förtäring och stol. Samarrangemang med Rödöns församling
 

Gökotta    
5 Maj 08:00 vid Tibrandshögen                                    

 
6 April 19:00 Kälastugan                                 
Minneskväll Kälaspelet (Ti gammelfaelom i Kaela)

Vi börjar med att under 1-1,5 timma visa en del av en film som spelats in under spelet. Det blir serve-
ring och förhoppningsvis en livlig diskussision om hur det var både före och under spelet.
 

                                 

                                 
Heimbygdas rådslag och stämma 11-12 Mars. Ungdomsfest 28 Augusti
 Se kommande annonsering. Föreningen deltar. Vill du vara med hör av dig till någon i styrelsen.

                                 

                                 
Beredskapsåren (studiecirkel där vi dokumenterar minnen från den tiden)
 Är du intresserad att vara med, kontakta Karin Ericsson 0640-61582 eller 070-256 8006



Arrangemangen är öppna för alla. Som medlem
stöder du vår verksamhet.

Minnesfonden.
Vill du ge en gåva till föreningen i samband med en begravning kan du kontakta Lennart Eriksson
Tel. 0640-183 09 eller Jan-Olov Jonsson Tel. 063-34059 du kan även skicka ett mejl till j-o@rododata.se.
(sätt in pengarna på bankgirokonto 513-8912) 

Vi inbjuder till följande 
aktiviteter
Hösten 2016

Rödöns
Hembygdsförening

Hägra
Dvärsätt

Krokom

HissmoforsKrokomSjöbygden

Kyrkbygden

Slåtteråsen
Kälen

Rödön

En förening för framtiden

Vem tror du att du är?
 10 September Dvärsätts skola
Barn, ungdomar och vuxna kan tillsammans få hjälp med att söka i olika arkiv
Anmälan till 073-991 30 18 Isabell

Mer information på www.hembygd.se/rodon

 

Ta med matsäck så stannar vi vid lämplig plats och tidpunkt och förtär den. 

Kulturvandring i Krokom
16 Oktober 12:00 samling vid Magneten              

Välkommen till Victoriaparken i Backviken
  
Tor och Roland Norrman visar och berättar
Fika finns att köpa mot kontant betalning
                                                                                         

27 Augusti 11:00

 
27 September 18:30 Rödöns Bygdegård                               
Berättarkväll 

Olof Ågren, torparpojken från Häste som blev känd konstnär.  
Jan-Olov berättar om honom och visar bilder på hans konst.
Servering 

                                 

                                 
Beredskapsåren (studiecirkel där vi dokumenterar minnen från den tiden)
 Är du intresserad att vara med, kontakta Karin Ericsson 0640-61582 eller 070-256 8006

 

                                 

Allhelgonamarknad vid kyrkstallarna i Rödön
5 November 12:00 - 16:00
Matnyttigt, hantverk, kolbullar, fiskdamm. Frågor, kontakta Karin Eriksson 070-2568006

Servering

 

Släkt och gårdsdokumentation
14 November 18:30 Rödöns Bygdegård
Innehållet ännu inte fastställt. Läs om våra ambitioner på baksidan av det här bladet. Det ingår i ett led att 
fortsätta dokumentera vår socken, livet i socknen och människorna som bor här och framförallt har bott här.
Vi kommer troligen att visa lite av dokumentationer vi gjort som t.ex. om Pe på Loken (Per Jonsson),
Sockenlappen vid Lavsjön mm Servering

          

Lämna önskelista eller berätta för tomten vad du önskar. Både stora och små barn är välkomna
Självfallet får ni ta med även vuxna.

Träffa tomten

 

11 December 15:00 - 17:00 vid Rödöns Kyrkstallar
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Släkt och gårdsdokumentation 

Det här är ett område där vi redan gjort en hel del som vi kan berätta om. Vi har tänkt beröra 
släktforskning, släktdokumentation, gårdsdokumentation och foton. Det vi i första hand tänkte 
berätta om är hur vi från Hembygdsföreningen kan hjälpa er långsiktigt bevara informationen 
och hur man kan göra den tillgänglig. Foton och släktforskning gör lite nytta i byrålådan. Det 
är när informationen presenteras i sitt sammanhang som den blir intressant. Vi kommer att 
visa flera exempel på dokumentation vi genomfört. 

Släktforskning 

Det är ett område som intresserar många och många har lagt ner mycket tid på detta. Hos 
många hamnar materialet i byrålådan eller i en dator och kommer förr eller senare att 
glömmas bort och troligtvis försvinna. Det finns många varianter på datorprogram och flera 
av dessa kommer troligtvis att försvinna från marknaden och det kommer nya.  

Jobba inte som ensamvarg utan inse vinsterna med samarbete släktforskare emellan. Hur skall 
jag göra materialet tillgängligt för barn och barnbarn? Det är ett flertal områden som kommer 
att beröras under kvällen. Vi kommer att visa hur vi från Hembygdsföreningen kan hjälpa er.  

Hembygdsföreningen får, som lön för insatsen, förhoppningsvis tillgång till mer information 
om människorna i socknen. 

Släktböcker, dokumentation till ”Kusinträffen” mm. 

Idag är det enkelt att med datorns hjälp skriva och redigera ett häfte eller en bok och till en 
acceptabel kostnad få den tryckt. Detta även om upplagan kanske är bara 20-30 ex. Vi 
kommer att visa några exempel på detta. Om inte en bok så kanske ett bildspel till 
kusinträffen.Utgångsläget har varit släktforskning och foton från föreningens arkiv och från 
släktens egna album. 

Foton 

I hembygdsföreningen har vi en stor samling foton som vi succsesivt utökar. Där kanske du 
kan hitta dina förfäder? Det finns foton på gårdar och mycket annat. I de flesta hem finns 
fotoalbum. Tyvärr är det väl så att fotona skingras i samband med bodelningar. När barn eller 
barnbarn om ett antal år söker ett foto så finns det inte. Låna ut dina foton till 
hembygdsföreningen så skannar vi av dem och katalogiserar materialet. Albumen får du 
snabbt tillbaka. Har du glasplåtar med foton? Dom intresserar oss speciellt. 

 Forskningsmiljö 

Vi har digitaliserat flera släktregister (Tomtesläkten, Åsboken, Näskottboken m.fl). När det 
gäller gårdsforskning så finns Gösta Wikegårds bok ”Byar och Gårdar i Rödöns socken” 
digitaliserad. Vi har tillgång till ett antal CD-skivor med socknens befolkning.  

Vi hoppas självfallet att resultatet av din släktforskning skall finnas med i våra samlingar. 
Detta till gagn för andra släktforskare. 

 

Det här är lite av de vi tänkt beröra. Du får gärna ta upp egna funderingar. 

Vi hoppas att det blir en inspirationskväll. 

 

Jan-Olov 



Arrangemangen är öppna för alla. Som medlem
stöder du vår verksamhet.

Minnesfonden.
Vill du ge en gåva till föreningen i samband med en begravning, födelsedag osv kan du kontakta Lennart Eriksson
Tel. 0640-183 09 eller Jan-Olov Jonsson Tel. 063-34059 du kan även skicka ett mejl till j-o@rododata.se.
(sätt in pengarna på bankgirokonto 513-8912) 

          

Vi inbjuder till följande 
aktiviteter
Våren 2017

Rödöns
Hembygdsförening

Hägra
Dvärsätt

Krokom

HissmoforsKrokomSjöbygden

Kyrkbygden

Slåtteråsen
Kälen

Rödön

En förening för framtiden

Kallelse till Årsmöte
14 Mars 19:00 Bystugan Backen

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.       Servering

Midsommar på Rödöns Bygdegård
23 Juni 12:00 Rödöns Bygdegård
Vi börjar med att klä stången 12:00. Därefter dans kring stången (börjar 13:00), 
servering (kakfrossa) och varm korv. 
Samarrangemang med Rödöns Bygdegårdsförening

Ev. ändringar annonseras på hemsidan www.hembygd.se/rodon och på guiden i ÖP och LT

Anmäl till Leif Tjermström för ev. samåkning Tel. 0640-10189 eller 070-668 6748

Besök skansen Klintaberg
8 Juli 10:00 samling vid OK/Q8                

Fettisdag med bruna bönor, fläsk och semlor (alternativ finns)
  
Överraskningar
Maten  kostar 100:-.  Anmäl till Carola  063-340 59  eller carola@rododata.se      senast 20 Februari      �
                                                     

28 Februari 18:30 Rödöns Bygdegård

 
Ta med förtäring och stol. Samarrangemang  med Rödöns församling
 

Gökotta    
25 Maj 08:00 vid Tibrandshögen                                    

Mer information på www.hembygd.se/rodon

 
25 Januari 19:00 Magneten                                 
Skansen Klintaberg

Örjan Sedin berättar om "Jämtland under andra världskriget".

Ta med matsäck 
                                 

Kulturvandring i Hägra/Fanbyn
30 Augusti 18:00 samling vid Hägragården 

                              Servering



Arrangemangen är öppna för alla. Som medlem
stöder du vår verksamhet.

Minnesfonden.
Vill du ge en gåva till föreningen i samband med en begravning, födelsedag osv kan du kontakta Lennart Eriksson
Tel. 0640-183 09 eller Jan-Olov Jonsson Tel. 063-34059 du kan även skicka ett mejl till j-o@rododata.se.
(sätt in pengarna på bankgirokonto 513-8912) 

Vi inbjuder till följande 
preliminära aktiviteter
Hösten 2017

Rödöns
Hembygdsförening

Hägra
Dvärsätt

Krokom

HissmoforsKrokomSjöbygden

Kyrkbygden

Slåtteråsen
Kälen

Rödön

En förening för framtiden
Mer information på www.hembygd.se/rodon

 

 
17 September 13:00 och 16:00 i Rödöns Kyrka                               
Rödöns nuvarande kyrka 90 år

Representanter från Rödöns Hembygdsförening berättar  kyrkans historia

 

                                 

Allhelgonamarknad vid kyrkstallarna i Rödön
4 November 12:00 - 16:00
Matnyttigt, hantverk, kolbullar, fiskdamm. Frågor, kontakta Karin Eriksson 070-2568006

     Servering

 
          

Lämna önskelista eller berätta för tomten vad du önskar. Både stora och små barn är välkomna
Självfallet får ni ta med även vuxna.

Träffa tomten

 

10 December 15:00 - 17:00 vid Rödöns Kyrkstallar

Ta med fika 
                                 

Följ med Rödöns Hembygdsförening påKulturvandring i Hägra/Fanbyn
30 Augusti 18:00 samling vid Hägragården 

 
Vi undersöker möjligheterna att anordna en ungdomsaktivitet under höstlovet.                              

Kvinnornas hårda arbete under kriget.  Håkan Persson, Åse                                    
Kostnad inklusive fika:         50 kr för medlem och 100 kr för övriga

Beredskapsårens hjältinnor (film)
10 Oktober 19:00 Bystugan Backen            

Barn och ungdomsaktivitet

 

 

                                 

Ev. ändringar annonseras på www.hembygd.se/rodon, på facebook och i guiden i ÖP och LT
Genom Hembygdsföreningen kan du köpa Jämten till nedsatt pris. Kontakta 
Sigrid Grenholm senast 31 Oktober tel. 063-34200

 
 



Arrangemangen är öppna för alla. Som medlem
stöder du vår verksamhet.

Minnesfonden.
Vill du ge en gåva till föreningen i samband med en begravning, födelsedag osv kan du kontakta Lennart Eriksson
Tel. 0640-183 09 eller Jan-Olov Jonsson Tel. 063-34059 du kan även skicka ett mejl till j-o@rododata.se.
(sätt in pengarna på bankgirokonto 513-8912) 

Vi inbjuder till följande 
aktiviteter
Våren 2018

Rödöns
Hembygdsförening

Hägra
Dvärsätt

Krokom

HissmoforsKrokomSjöbygden

Kyrkbygden

Slåtteråsen
Kälen

Rödön

En förening för framtiden

     
 

 

Kallelse till Årsmöte
28 Februri 19:00 Kälastugan
Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.                                                        Servering
Vi kommer att visa en del av Anders Nilssons omfattande fotosamling

 

Midsommar på Rödöns Bygdegård
22 Juni 12:00 Rödöns Bygdegård
Vi börjar med att klä stången 12:00. Därefter dans kring stången (börjar 13:00), 
servering (kakfrossa) och varm korv.  Tipsrunda för barnen.
Samarrangemang med Rödöns Bygdegårdsförening

 

Ev. ändringar annonseras på hemsidan www.hembygd.se/rodon och på guiden i ÖP och LT

Järnålder i Rödön med omnejd
28 Januari 19:00 Rödöns Bygdegård  
Curt Lofterud berättar   

Rödöns hembygdsförening

Rickard Nässlin berättar om en känd Jämtlandskonstnär 

Kulturkväll
xx Mars  19:00 Rödöns Bygdegård                

Heimbygdas årsstämma 15 Mars Jamtli

Fettisdag med bruna bönor, fläsk och semlor (alternativ finns)
   
Maten  kostar 100:-.  Anmäl till Carola  063-340 59  eller carola@rododata.se      senast 5 Februari      	
                                                     

13 Februari 18:30 Rödöns Bygdegård

 
Ta med förtäring och stol. Samarrangemang  med Rödöns församling
 

Gökotta    
10 Maj 08:00 vid Tibrandshögen                                    

Mer information på www.hembygd.se/rodon

 

 

Vi går runt på kyrkogården och minns våra sockenbor under Märta Olssons ledning. Eget fika
                                 

Kyrkogårdsvandring Rödöns kyrkogård
5 Juli 18:00 samling vid kyrkan 

18 Januari 19:00 Rödöns Bygdegård                                 
Arkiv på vift

Eva Sjögren Zipsane m.fl. från Landsarkivet berättar om hur vi finner pusselbitar till vår historia.
                              Servering

Vi visar filmen Barnen från Frostmofjället och äter våfflor.       Vuxna 50 kr/person  Barn 20 kr/person		 

Våffeldagen med film
25 Mars  14:00 Rödöns Bygdegård                     Anäl senast 20 Mars    063-34059     J-O@rododata.se               

Vi går runt på kyrkogården och minns våra sockenbor under Märta Olssons ledning. Eget fika

                                            
 
 

Torsdagar 13:00 kan du följa arkivets afterworkföredrag på Rödöns Bygdegård.  Servering Rödöns Bygdegård 13_00



Arrangemangen är öppna för alla. Som medlem
stöder du vår verksamhet.

Minnesfonden.
Vill du ge en gåva till föreningen i samband med en begravning, födelsedag osv kan du kontakta Lennart Eriksson
Tel. 0640-183 09 eller Jan-Olov Jonsson Tel. 063-34059 du kan även skicka ett mejl till j-o@rododata.se.
(sätt in pengarna på bankgirokonto 513-8912) 

Vi inbjuder till följande 
preliminära aktiviteter
Hösten 2018

Rödöns
Hembygdsförening

Hägra
Dvärsätt

Krokom

HissmoforsKrokomSjöbygden

Kyrkbygden

Slåtteråsen
Kälen

Rödön

En förening för framtiden
Mer information på www.hembygd.se/rodon

 

 
 xx September 19:00 Rödöns Bygdegård                           
Tre kvinnliga Jämtlandskonstnärer

Richard Näslin berättar och visar bilder

 

                                 

Allhelgonamarknad vid kyrkstallarna i Rödön
3 November 12:00 - 16:00
Matnyttigt, hantverk, kolbullar, fiskdamm. Frågor, kontakta Karin Eriksson 070-2568006

     Servering

           

Lämna önskelista eller berätta för tomten vad du önskar. Både stora och små barn är välkomna
Tipsrunda med jultema.                                                    Självfallet får ni ta med även vuxna.

Träffa tomten

 

9 December 15:00 - 16:30 vid Rödöns Kyrkstallar

Eva Eklund guidar                                                                                        Ta med fika 
                                 

Byvandring Hissmofors
29 Augusti 18:00 samling vid Hissmofors Folkets hus 

  

 

                                 
Ev. ändringar annonseras på www.hembygd.se/rodon, på facebook och i guiden i ÖP och LT
 

 
 

Kvinnors arbete förr
xx Oktober 19:00           
Vi visar filmen som visar hur kvinnoarbetet var förr i tiden                           
          

Anna Erlandsson visar hur hon arbetar                       
          

Så skapas en tecknad film
xx Oktober 19:00           

Vi tittar in i Hembygdsföreningens omfattande dokument och fotoarkiv
xx Oktober 19:00  Magneten Krokom         

Torsdagar 13:00 kan du följa arkivets afterworkföredrag på Rödöns Bygdegård. Servering
Se annonser i ÖP och LT (Sigrid 063-34200 eller Jan-Olov 063-34059)



Arrangemangen är öppna för alla. Som medlem
stöder du vår verksamhet.

Minnesfonden.
Vill du ge en gåva till föreningen i samband med en begravning, födelsedag osv kan du kontakta Lennart Ericsson
Tel. 0640-183 09 eller Jan-Olov Jonsson Tel. 063-34059 du kan även skicka ett mejl till j-o@rododata.se.
(sätt in pengarna på bankgirokonto 513-8912) 

Vi inbjuder till följande 
aktiviteter

Våren 2019

������
���	
����������

Hägra
Dvärsätt

Krokom

HissmoforsKrokomSjöbygden

Kyrkbygden

Slåtteråsen
Kälen

Rödön

�� �������	 ��� ��
�����

Midsommar på Rödöns Bygdegård
21 Juni 12:00 Rödöns Bygdegård
Vi börjar med att klä stången 12:00. Därefter dans kring stången (börjar 13:00), 
servering (kakfrossa) och varm korv.  Tipsrunda för barnen.
Samarrangemang med Rödöns Bygdegårdsförening

Ev. ändringar och tillägg annonseras på hemsidan www.hembygd.se/rodon och på guiden i ÖP  och LT och 
på Facebook "Rödöns Hembygdsförening".

Sigrid Grenholm berättar utifrån sin bok om Bergers verksamhet.           ������� 	�
��	�� �	
� �� 
�������                   

Alexander Berger, den kände textilkonstnären
11 April  19:00 Rödöns Bygdegård                

 
Ta med förtäring och stol. Samarrangemang  med Rödöns församling
 

Gökotta    
30 Maj 08:00 vid Tibrandshögen                                    

Mer information på www.hembygd.se/rodon

                                            
 

 

Torsdagar 13:00 kan du följa arkivets afterworkföredrag på Rödöns Bygdegård.  Servering

Fettisdag med bruna bönor, fläsk och semlor (alternativ finns)
  
Medan vi smälter maten tittar vi på en film om forbönder.
Maten  kostar 100:-.  Anmäl till Carola  063-340 59  eller carola@rododata.se      senast 24 Februari                   

5 Mars 18:00 Rödöns Bygdegård  

�������� ����� �������� ��	���� 	� ��
 �� ��������� ������ ��������������	 �����

                                                                                             ������� 	�
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�������   

Affärsmannen och konstnären Magnus Larsson
28 Mars  19:00 Rödöns Bygdegård                                    

Vi visar filmen Dunderklumpen och äter våfflor.       Vuxna 50 kr/person  Barn 20 kr/person

Våffeldagen med film 
24 Mars  14:00 Rödöns Bygdegård                     Anmäl senast 20 Mars    063-34059     J-O@rododata.se               

Kallelse till Årsmöte
21 Februri 19:00 Krokoms kyrka  Strandsalen

 Håkan Larsson berättar om skillnaden i landsbygdsutveckling mellan gränsande orter i Norge och Sverige, 
idag och i historiskt perspektiv. Därefter årsmöte med bl.a. förslag till stadgeändring. 

"Vem var de" Dokumentation om personer som är begravda på Rödöns kyrkogård, utifrån Märta 
Olssons gravinventering. Ytterligare information genom  Sigrid Grenholm.  Tel 063-34200.
"Skriv och berätta" Studiecirkel för den som vill börja skriva ner sina minnen, dokumentera förete-
elser eller personer.

                                 
Planerade studiecirklar
  

Ytterligare information genom Karl-Erik Jonasson 070-282 15 18.



Arrangemangen är öppna för alla. Som medlem
stöder du vår verksamhet.

Minnesfonden.
Vill du ge en gåva till föreningen i samband med en begravning, födelsedag osv kan du kontakta Lennart Eriksson
Tel. 0640-183 09 eller Jan-Olov Jonsson Tel. 063-34059 du kan även skicka ett mejl till j-o@rododata.se.
(sätt in pengarna på bankgirokonto 513-8912) 

Vi inbjuder till följande 
preliminära aktiviteter
Hösten 2019

Rödöns
Hembygdsförening

Hägra
Dvärsätt

Krokom

HissmoforsKrokomSjöbygden

Kyrkbygden

Slåtteråsen
Kälen

Rödön

En förening för framtiden

Mer information på www.hembygd.se/rodon

 

 
          

Lämna önskelista eller berätta för tomten vad du önskar. Både stora och små barn är välkomna
Tipsrunda med jultema.                                                    

Träffa tomten

 

8 December 15:00 - 16:30 vid Rödöns Kyrkstallar

Vanja Eriksson och Torbjörn Larsson blir våra guider.                                      Ta med fika 

                                 
Byvandring på Högen i Övre Dvärsätt
Onsdagen den 28 Augusti 18:00.         Samling vid Alexanderssons ladugård    (samåk gärna) 

  

                                 
Ev. ändringar annonseras på www.hembygd.se/rodon, på facebook och i guiden i ÖP och LT
 

 

  

 
Torsdagar 13:00 kan du följa arkivets afterworkföredrag på Rödöns Bygdegård. Servering
Se annonser i ÖP och LT

(Sigrid 063-34200 eller Jan-Olov 063-34059)

Vi börjar med ett mycket kort extra medlemsmöte, till vilket medlemmarna kallas, för att fast-
ställa beslutde stadgar. De nya stadgarna hittar du på www.hembygd.se/rodon eller kontakta styrelsen.
Därefter berättar Jan-Olov och visar bilder från Hembygdsföreningens arkiv 

 Torsdagen den 26 September 19:00 Rödöns Bygdegård                           
Kyrkogården inrymmer mycket historia och minnen

Inträde 50 kr inkl. fika

                                 

Krokoms kulturvecka "klimartsmarta familjer"
Måndagen den 7 Oktober 18:00  Rödöns Bygdegård
Krokoms kommun, studieförbundet Vuxenskolan och Rödöns hembygdsförening.
En inspirerande kväll med projektet "klimatsmarta familjer"  från Åre med tips om hur du själv
kan påverka din vardag och bidraga till ett hållbarare samhälle.      Servering

 

 

                                 

Allhelgonamarknad vid kyrkstallarna i Rödön
Lördagen den 2 November 12:00 - 16:00
Matnyttigt, hantverk, kolbullar, fiskdamm. Frågor, kontakta Karin Eriksson 070-2568006

     Servering med mycket hembakade kakor

Universitetslektor Angelika Sjöstedt ger ett genusperspektiv i synen på historien.                     
          

Ny syn på gamla spår
Torsdagen den 14 November 19:00  Rödöns Bygdegård           

Inträde 50 kr inkl. fika

                                 Skriv och berätta       Det kommer att startas en skrivarkurs under hösten.
Är du intreserad att deltag kontakta Karl-Erik Jonasson på 070-282 15 18



Arrangemangen är öppna för alla. Som medlem
stöder du vår verksamhet.

Minnesfonden.
Vill du ge en gåva till föreningen i samband med en begravning, födelsedag osv kan du kontakta Lennart Ericsson
Tel. 0640-183 09 eller Jan-Olov Jonsson Tel. 063-34059 du kan även skicka ett mejl till j-o@rododata.se.
(sätt in pengarna på bankgirokonto 513-8912) 

Vi inbjuder till följande 
aktiviteter
Våren 2020

Rödöns
Hembygdsförening

Hägra
Dvärsätt

Krokom

HissmoforsKrokomSjöbygden

Kyrkbygden

Slåtteråsen
Kälen

Rödön

En förening för framtiden

Midsommar på Rödöns Bygdegård
19 Juni 12:00 Rödöns Bygdegård
Vi börjar med att klä stången 12:00. Därefter dans kring stången 13:00, 
servering (kakfrossa) och varm korv.                                                          Tipsrunda för barnen.
Samarrangemang med Rödöns Bygdegårdsförening

Ev. ändringar och tillägg annonseras på hemsidan www.hembygd.se/rodon och på guiden i ÖP  och LT och 
samt på Facebook "Rödöns Hembygdsförening".

Storsjöodjuret
13 Juni 14:00 Rödösundet vid spaningsplatsen
Tipsrunda för små och stora. Lokala berättelser om Storsjöodjuret. 
Korvgrillning                                           Arr. Rödöns Hembygdsförening/ Föreningen Storsjöodjuret
          

 
Ta med förtäring och stol. Samarrangemang  med Rödöns församling
 

Gökotta    
21 Maj 08:00 vid Tibrandshögen                                    

Mer information på www.hembygd.se/rodon

                                            
 

 
Torsdagar 13:00 kan du följa arkivets afterworkföredrag på Rödöns Bygdegård.  Servering

Fettisdag med bruna bönor, fläsk och semlor (alternativ finns)
  
Medan vi smälter maten tittar vi på en filmen "Bygden blir vad du gör den till"
Maten  kostar 100:-.  Anmäl till Carola  063-340 59  eller carola@rododata.se      senast 20 Februari                   

25 Februari 18:00 Rödöns Bygdegård  

  

Rödöbor i Svensk presshistoria
20 April 19:00 Rödöns bygdegård (bevaka datum i guiden/hemsidan/facebook)
Börje Ahlström berättar                                              Inträde 50 kr inklusive fika
                                     

Vi tittar på filmen Ronja Rövardotter                              Vuxna 50 kr/person  Barn 20 kr/person

Våffeldagen med film 
22 Mars 14:00 Rödöns Bygdegård                Anmäl senast 15 Mars    063-34059     Carola@rododata.se               

Kallelse till Årsmöte
17 Februri 19:00 Grönänge Dvärsätt
Vanja Eriksson berättar om Grönänge
                                                                                           Föreningen bjuder på fika

  

Vi fortsätter uppdatera kyrkogårdsinformationen med information om de avlidna. Hör gärna 
av dig med information. Sigrid 063-34200 eller Jan-Olov 063-34059.



 

Till Dig som är medlem i Rödöns Hembygdsförening! 

Det här året 2020 har med coronapandemin naturligtvis påverkat även Rödöns 
hembygdsförenings verksamhet. Flera aktiviteter i Vårprogrammet har fått 
ställas in. Det absolut viktigaste är dock hälsan och vi hoppas Ni alla får vara friska 
och njuta av den vackra Jämtländska sommaren och kommande höst. 
Istället för ett höstprogram får Ni detta brev med information om genomförbara 
aktiviteter utomhus under sommaren och hösten som att hitta intressanta platser på 
egen hand och kulturvandringar utomhus. 
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om antal deltagare och avstånd.  
Varmt Välkommen till dessa aktiviteter! 

*HITTA PLATSEN -Besök intressanta platser i vår socken på egen hand.Platserna 
  finns på en digital karta på vår hemsida: www.hembygd.se/rodon 
  Ta gärna bilder av ditt besök, dela och tagga på Instagram:  
  #rodonshembygdsforening och Facebook: Rödöns Hembygdsförening 

* KYRKOGÅRDSVANDRING - Söndag 30 augusti kl. 19.00 vid Rödöns Kyrka  
   efter gudstjänsten 18.00. Samling vid kyrkan. Vi får lyssna till kyrkogårdens 
   historia och besöka olika gravplatser. 

     
 * KULTURVANDRING - Kulturarvsdagen fredag 11 september kl.18.00 till 
     Sockenlappens boplats vis Lavsjön. Samling vid avfart till Lavsjön efter vägen    
     mellan Dvärsätt och Rödön. 

   Obs! Till vandringarna tar vi föranmälan enligt Sveriges Hembygdsförbunds 
   rekommendation. 
   Vid stort intresse kan vi ordna flera tillfällen. 
   Anmälan görs till Jan-Olov på tel. 063-340 59 eller via mail j-o@rododata.se 

  Om det skulle bli möjligt att genomföra våra traditionella höst-vinteraktiviteter  som   
   ALLHELGONAMARKNAD och TOMTEN I STALLET informerar vi på 
   Hemsidan, Facebook och  evenemangsguiden i ÖP/LT. 

   Till sist vill vi önska er alla en skön och hälsosam sommar/höst! 
   Rödöns Hembygdsförening  Styrelsen genom Ordf. Carina Grahn Hellberg 


