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                 Till Dig som är medlem i  Rödöns Hembygdsförening!  

Vårt Årsmöte 2021 kommer pga rådande Corona-restriktioner att flyttas fram   
till våren/sommaren då vi förhoppningsvis kan ses och ha trevligt tillsammans. 
Vi behöver bli fler i styrelse och arbetsgrupper. Kanske vill just du, eller någon 
du känner, bidra med din tid och dina ideér. Ta då kontakt med valberedningen 
070-588 86 11 marit.lundberg@bahnhof.se 

Inget sedvanligt vårprogram skickas ut. Kommande aktiviteter och kallelse till  
Årsmöte kommer att annonseras i ÖP och LT, på www.hembygd.se/rodon och på 
Facebook Rödöns Hembygdsförening. 

Vi går nu mot ljusare och varmare tider och en aktivitet som man på egen hand 
kan delta i utomhus är  ” HITTA PLATSEN ”  -   där man besöker intressanta 
platser i vår socken. Platserna finns på en digital karta på vår hemsida.Ta gärna 
bilder av ditt besök, dela och tagga på Instagram #rodonshembygdsforening# 
och Facebook: Rödöns Hembygdsförening. 

Hoppas Ni vill fortsätta stödja vår Hembygdsförening med medlemskapet  
100 kr/familj/år som betalas in på Bankgiro: 513-8912  
Glöm ej att skriva ditt namn! 

Skicka gärna ett mail och ange din e-postadress till hembygdsföreningens  
kassör lennartitomte@gmail.com så kan vi lättare hålla kontakt. 

Många varma hälsningar från oss i styrelsen och hoppas att Ni alla mår bra! 
Rödöns Hembygdsförening  
Styrelsen genom  
Ordf. Carina Grahn Hellberg carinagrahn@gamlalanthandel.se 070-512 44 81

mailto:marit.lundberg@bahnhof.se
http://www.hembygd.se/rodon
mailto:lennartitomte@gmail.com
mailto:carinagrahn@gamlalanthandel.se


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
Hösten 2021

Rödöns
Hembygdsförening

Hägra
Dvärsätt

Krokom

HissmoforsKrokomSjöbygden

Kyrkbygden

Slåtteråsen
Kälen

Rödön

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

Kallelse till Årsmöte
18 Augusti 19:00 Rödöns bygdegård
Jan-Olov berättar om Jämtlands Hästjägare och Rödögården.
                                                                                                          Föreningen bjuder på fika

  

Vi väljer att gå ut med ett preliminärt höstprogram trots det osäkra läget när det gäller att anordna 

möten. Eventuella ändringar och tillägg annonseras på:

www.hembygd.se/rodon och på guiden i ÖP  och LT och samt på Facebook "Rödöns Hembygdsför-

ening".

 

 

                                 

Allhelgonamarknad vid kyrkstallarna i Rödön
Lördagen den 6 November 12:00 - 16:00
Matnyttigt, hantverk, kolbullar, fiskdamm. Frågor, kontakta Karin Eriksson 070-2568006

     Servering  

          

Lämna önskelista så att tomten vet vad du önskar. Både stora och små barn är välkomna
Tipsrunda med jultema.                                                    

Träffa tomten

 

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

En industri och ett samhälle växer fram
21 September 19:00 Hissmofors Folkets hus
Jan-Olov berättar utifrån sin bok om hur det i Hägraskogen växte upp en industri och ett helt nytt samhälle.
Vi tar upp både hur en sulfitfabrik fungerar och vad som hände när socknens befolkning födubblades. 
Vilka var de som flyttade hit? Varför lades fabriken ner?
Boken kan köpas under kvällen och vinsten går till Folketshusföreningen.

 Servering
Anmälan senast 15 Sept.              j-o@rododata.se eller tel. 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. Gå in på Krokoms Begravningsbyrås hemsida där
du kan söka upp Rödöns Hembygdsförening, skriva minnesbrrev och betala.  Du kan också betala till
bankgirokonto 513-8912 och sedan kontakta Jan-Olov på tel. 070-583 7627 eller mejl j-o@rododata.se 

Vi inbjuder till följande 
aktiviteter
Våren 2022

Rödöns
Hembygdsförening

Hägra
Dvärsätt

Krokom

HissmoforsKrokomSjöbygden

Kyrkbygden

Slåtteråsen
Kälen

Rödön

En förening för framtiden

     
 

 

 

Midsommar på Rödöns Bygdegård
24 Juni Traditionsenligt midsommarfirande på Rödöns bygdegård

 

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

Rödöns hembygdsförening

Storsjöodjursspaning vid Rödösundet
Vecka 31-33 vi Rödösundet
Samarrangemang med föreningen Storsjöodjuret

Heimbygdas årsstämma 15 Mars Jamtli

 
Ta med förtäring och stol. Samarrangemang med Rödöns församling
 

Gökotta    
26 Maj 08:00 vid Tibrandshögen                                    

Mer information på www.hembygd.se/rodon

 

  

Rödöbor i presshitoria
7 April 19:00 Rödöns Bygdegård
Förre chefredaktören Börje Alström avslöjar spelet bakom rubrikerna med sin 
bok där han berättar om livet i en mediefamilj med starka rötter i Rödön.
                                                                       Inträde:  50 kr inkl fika, medlemmar gratis

                                     

                              

Rusthållarhemmanet Tomte
24 Mars 19:00 Kälens bystuga
Per Olof Nystrand berättar om gården och människorna som bodde där på 1800-talet och bl.a. ett riksdags-
mannaöde på 1840-talet.                                                       Inträde:  50 kr inkl fika, medlemmar gratis

Kallelse till Årsmöte
20 Mars 19:00 Smedjan Krokom
Information om lokal och aktiviteter
                                                                                                             Föreningen bjuder på fika

  

 
 
 

 

  

 

S:t Olovs Källa
19 juni 11:00 Vikeränget
Friluftsgudstjänst, samarrangemang med Rödöns Församling. Se predikoturer
Sigrid Grenholm ger en kort historia om källan, stenen och vägen

 

 

 
 

Historisk vandring
Vecka 28-29 vandring med berättande i någon by i vår bygd

 

 
 

Historisk vandring
Vecka 35-36 vandring med berättande i någon by i vår bygd

Se annonser i evenemangsguiden i ÖP/LT samt vår hemsida och facebook



Vi inbjuder till följande
aktiviteter

Hösten 2022
Arrangemangen är öppna för alla. Som medlem
stöder du vår verksamhet

Mer information på www.hembygd.se/rodon

Storsjöodjursspaning vid Rödösundet
Lördagen den 20 Augusti 13:00 - 15-00
Tipsrunda för barn. Berättelser om Storsjöodjuret
Ta gärna med eget fika, stol och kikare. Vi tänder en eld för grillning. Ta med korv.
Varmt välkomna
Arrangör: Rödöns Hembygdsförening/ Föreningen Storsjöodjuret.

Byvandring Slåtteråsen
Lördagen den 17 September 14:00
Karin Kellström guidar oss runt i byn.  Parkering och samling hos Karin.
                                                                                                                                             Ta med eget fika

Allhelgonamarknad vid kyrkstallarna Rödön
Lördagen den 5 November 12:00 - 16:00
Matnyttigt, hantverk, kolbullar, fiskdamm och varmkorv.
Frågor kontakta Carina Grahn Hellberg tel: 070-512 4481                       Servering

Träffa tomten
4 December 15:00  Rödöns kyrkstallar
Lämna önskelista så att tomten vet vad du önskar. Både stora och små barn välkomna 
Tipsrunda för barnen.                    

Se annonser i evenemangsguiden i ÖP och LT samt på vår hemsida.

Minnesfonden
Vill du gen en gåva till föreningen i samband med begravning. Gå in på Krokoms begravningsbyrås eller 
Fonus hemsida och sök upp Rödöns Hembygdsförening. Du kan också betala till föreningens BG 513-
8912 och sedan kontakta Jan-Olov på te. 070-583 7527 eller på j-o@rododata.se

Vill du bli medlem
Vi tar gärna emot nya medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kronor som betalas till BG 513-8912
Glöm inte namn och adrss



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

Vi inbjuder till följande 
aktiviteter
Våren 2023

Rödöns
Hembygdsförening

Hägra
Dvärsätt

Krokom

HissmoforsKrokomSjöbygden

Kyrkbygden

Slåtteråsen
Kälen

Rödön

En förening för framtiden

Historisk byvandring till Rödögården och "Kvastrike"
27 Juni 18:00 Vi  träffas vid kyrkplanen
Rödögården har en lång historia som centrum för Jämtlands hästjägare. På Rödögårdens mark finns ett 
antal torp som har sin historia och som idag vuxit till ett eget "samhälle". Detta skall vi berätta om. 
Ta med eget fika

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

 
  Ta med förtäring och stol. Samarrangemang      med Rödöns församling
 

Gökotta    
18 Maj 08:00 vid Tibrandshögen                                    

Mer information på www.hembygd.se/rodon

 
Fettisdag med bruna bönor, fläsk och semlor (alternativ finns)
  
Underhållning av Toves Orkester
Maten  kostar 150:-. Anmäl till Carola  070-4381941 eller carola@rododata.se senastast 17 Februari                   

21 Februari 18:00 Rödöns Bygdegård

  

Axplock ur lokal historia
2 Februari 19:00  Rödöns Bygdegård
Gunilla Nilsson Edler guidar oss i vår bygds historia.
Inträde inklusive fika      medlemmar 50 kr och övriga 100 kr

                                     

Kallelse till Årsmöte
16 Mars 19:00 Bystugan Backen
Jan-Olov berättar ur boken "Två kluriga uppfinnare" (Karl-Erik Magnusson och hans farbror)
Föreningen bjuder på fika                                                                                      

  

Besök vid Trefaldighetskällan 
10 Juni 19:00 Samling vid kyrkplan för vandring till källan (ca 1 km)
 En gammal tradition att vid trefaldighet samlas vid källan för olika aktiviteter.
Ta gärna med något att sitta på och eget fika.          

Historisk byvandring i Kälen
Vecka 34-35  Vi  träffas vid Bystugan Kälen     (se kommande annonsering, hemsida och facebook)
Anders Ericson infödd Kälenbo är den som kommer att guida oss. Han vet mycket om byns historia.
Ta med eget fika.
 

Minnesfonden.
Vill du ge en gåva till föreningen i samband med en begravning. Gå in på Krokoms Begravningsbyrå eller Fonus
hemsida där du kan söka upp Rödöns Hembygdsförening för att  skriva minnesbrrev och betala.  Du kan också 
betala till bankgirokonto 513-8912 och sedan kontakta Jan-Olov på tel. 070-583 7627 eller mejl j-o@rododata.se som
ordnar minnesbrevet.


