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Fyra förslag till kulturstipendiater för 2011
1 – Tångeråsen-Gärde byalag
(www.tangerasen-garde.se)
Tångeråsen-Gärde byalag omfattar följande byar:
Tångeråsen, Gärde, Valla, Kävåsen, Oxböle samt Lien.
Dessa mål har byalaget:
1. Samarbete mellan byar för bygdens bästa
2. Öppenhet för nyinflyttat folk och fä, samt att verka för
nyinflyttning
3. Gynnande av i första hand företagare från bygden
4. Att alltid hjälpas åt och stödja varandra
5. Försöka få en ungdomsvänlig och barnvänlig miljö
6. Sträva efter en atmosfär befriad från missunnsamhet,
avundsjuka och misstänksamhet mot varandra
Byalaget har under flera somrar framfört kritikerrosade
föreställningar i form av friluftsteater, den senaste
”Gudars skymning” 2008. Tidigare har man spelat
”Pilgrim på vift” och ”Väsen på villovägar”.
Elin Sandelius skriver manus till spelen och regisserar.
Staffan Eriksson skriver texter och gör musik. Andra syr
kläder o,s.v.
Byborna ställer upp och hjälper till med det de kan med
allt arbete runt spelet.
Byalaget har också skapat ett älgmuseum och ett kafé.
Alla i byalaget jobbar ideellt. All vinst går tillbaka till
byn, t.ex. underhåll av bygdegården och andra projekt till
gagn för bygden.
May Beckman

2 – Olle Simonsson, Ede
Olle Simonsson, född 1947, växte upp i Uppsala tillsammans med sin familj. I Uppsala hade Olle spelat flöjt, klarinett, gitarr och nyckelharpa. Han sjöng i Uppsala domkyrkas gosskör och hade ett rockband tillsammans med
bl.a. sin bror.
Som utbildad arbetsterapeut fick han år 1973 tjänst i
Östersunds kommun och flyttade upp till Jämtland. Först
nu, i vuxen ålder, gav han sig i kast med fiolen, med Olle
Falk i Offerdal som förebild. År 1985 grundade han Offerdals Spelmanslag, och med dem har Olle Simonsson turnerat både i Ryssland och Amerika samt givit ut ett flertal
cd-album med offerdalsmusik.
Själv flyttade Olle till byn Ede i Offerdal 1978, där han
i omgångar byggt om och till ett hus som tjänat som småskola och kafé innan det blev Olles hem och ateljé med
keramikverkstad, som allt fler turister och andra besökare

numera hittar till. Olle är mycket aktiv i de jämtländska
konsthantverkarnas kooperativa butik i Östersund med det
jamtska namnet för lodjur – Gaupa.
Han ackompanjerar och spelar solo, han sjunger i kör
och solo, han medverkar vid konserter, gudstjänster, dop,
bröllop och begravningar i både sin hemkyrka i Offerdal
och i grannsocknarna. En stor insats har han gjort för Offerdals Hembygdsförening, i vilken han engagerade sig
sedan han bosatt sig i Offerdal. Här var han med om att
dra igång musikkaféer, julmarknad och höstfest, men
framför allt den kulturella Offerdalsveckan varje sommar.
Stefan Halvarsson

3 – Harald Olsson och Locknekratern Meteoritcenter
För ca 455 miljoner år sedan träffades jordytan, där Locknesjön ligger idag, av en meteorit med en diameter på
drygt en halv kilometer. På 1930-talet hittade en geologiprofessor stenar som han aldrig sett tidigare. I samband
med månfärden 1969 hittades på månen stenar som geologer insåg var av samma sort som hittats i Lockne 30 år
tidigare. Idag är Locknekratern känd bland kraterexperter
och geologer världen över.
Harald Olsson i Ångsta insåg tidigt att kratern skulle
kunna bli ett unikt turistmål. Med stor energi och idérikedom har han jobbat för att sprida kunskap om det märkliga
naturfenomenet och samtidigt locka besökare till Lockne.
God hjälp har han haft av sin hustru Gunilla och – allt efterhand som projektet växt – av de många eldsjälarna i
hembygdsföreningen.
2006 kunde det s.k Geohuset invigas. Idag kallas anläggningen ”Locknekratern Meteoritcenter”. Man samarbetar med såväl svenska som internationella experter och
forskare och ordnar utställningar för både fackfolk och en
bredare publik, inte minst skolor.
Karl Eric Ericson, Karin Alsén

4 – Karin Wikman i Brunflo
Karin Wikman var textillärare i Gällö i många år.
Förutom textillärare i grundskolan har Karin varit kursledare för kurser i att sy folkdräkter. Karin har inventerat
gamla dräkter i Revsunds socken, inventerat textila skatter
i gårdar i Revsund. Hon har också dokumenterat och katalogiserat textilierna.
Forts. sid 3

Det är vi som styr och ställer i Gillet:
Ordförande Ando Sundelin (32 87 07) e-post: asundelin@telia.com, Vice ordförande Stefan Halvarsson (46 80 65) e-post: stefan.halvarsson@
skatteverket.se , Sekreterare Bertil Segerström (46 16 18) e-post: bs@irfu.se, Skattmästare Bengt Hjelm (32 72 91) e-post:bengt.hjelm@telia.com
Gillevärdar Elisabet Eriksson (42 96 16) e-post: 018429616@bredband.net, Camilla Lundin (31 55 27) e-post: camilla.jarl_lundin@telia.com

JH postgiro: 39 30 09-6

Verksamhetsberättelse för år 2010
son och hans hustru Karin Ingebäck samt pianisten Mats Jansson och underhöll Gillet med välklingande skönsång.
I juli utdelade Lilian och Ingvar Ekerby Gillets
hembygdsstipendium, 3.000 kr, jämte diplom till
Folke Boogh, hemma hos honom i Laxviken.
Surströmmingskalaset gick av stapeln den 25
september på Pensionärernas hus i Upsala, med 59
deltagare (rekord för ett sedvanligt möte!).
Året avslutades med förjulskaffet den 5 december, med Mats Rolén som föredrog en historisk
exposé över ämnet Jämtlands län.
Även under 2010 har Gillets bokbestånd i viss
mån utökats.
Ljösminn avhölls i november å restauranten
Brasserie Höganäs i Upsala, på årets styrelseinsatser.
Antalet medlemmar har under året varit omkring 180.

Styrelsen har sedan årsmötet utgjorts av Ando
Sundelin, ordförande, Stefan Halvarsson, vice
ordförande, Bertil Segerström, sekreterare,
Bengt Hjelm, kassaförvaltare samt gillesvärdarna Elisabet Eriksson och Camilla Lundin.
Valberedningen har bestått av Eva och Jan
Enger (den sist nämnde sammankallande) med
Judith Lefvert som suppleant. Bibliotekarie
har varit Eva Hjelm. Ordinarie revisorer har
varit Sune Ahlinder och Karl-Eric Ericsson,
med Sigurd Wallén som suppleant.
Under året har styrelsen haft fyra protokollförda
möten.
Årsmötet ägde rum den 12 mars på Pensionärernas hus i Upsala. Vid årsmötet föredrog inbjudne Carl-Göran Ekerwald valda delar av sitt liv
i Åflodal och stan.
Vid vårmötet den 20 maj å Kaplansgården i
Gamla Upsala deltog operasångarna Anders Lars-

Dagordning för Jämtlands-Härjedalens
Gilles årsmöte 2011

Valberedningens förslag till styrelse i
Jämtlands-Härjedalens Gille:

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av protokollsjusterare
Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
Styrelsens verksamhetsberättelse
Ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Fråga om disposition av föreningens resultat (ev.
fondavsättning m.m.)
Val av styrelseledamöter
Val av revisorer
Val av valberedning
Årsavgift
Förslag från styrelsen ang. höjning av stipendiesumma till 5.000 kr
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Verksamhetsplanering för 2011
Årsmöte och 65-årsjubileum på nationaldagen lördag den 12 mars i Odd Fellow-lokalen, se sid 3.

Surströmming lördag den 17 september på Pensionärernas Hus, Storgatan 11.

Vårmöte fredag den 27 maj i Kaplansgården, Gamla
Uppsala.

Förjulskaffe lördag den 3 december i Kaplansgården, Gamla Uppsala.
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Numera är hon med i en grupp som inventerar och katalogiserar textila skatter i hembygdsgårdar runt omkring i
Jämtland.
Jag kom i kontakt med Karin med anledning av att jag
ville köpa en Revsundsdräkt. Det var ett mycket intressant möte, få höra om allt Karin har gjort för att bevara
kunskap om textilier i Jämtland.
Gertrud Öhagen

OBS!
May Beckman (tfn. 545908 el. e-post
ameb@hotmail.se) önskar finare donationer till jubileumslotteriet!

Jämtar och härjedalingar i Uppsala
med omnejd!

på nationaldagen lördagen den 12 mars kl. 16.00
i Odd Fellow-huset, Börjegatan 44
Efter årsmötesförhandlingarna börjar festligheterna!

Meny
Gravad röding med sås och liten grönsak på kavring
Tjälknöl med redd kantarellsås och potatisgratäng
med västerbottenost och grönsallad
Vaniljglass med varm hjortronsylt och mandelflarn
Underhållning
Musik av Olle Hemmingson och Bengt-Eric Norlén från Jämtland
Kåseri av Lennart Isaksson ”En surjämte längtar hem”
Pris: 350 kr/person inkl. drink och vin till maten
Anmälan senast den 4 mars
till Camilla Lundin tfn 31 55 27, eller e-post
camilla.jarl_lundin@telia.com

Välkomna!
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Jämtlands-Härjedalens Gille
Sekr. Bertil Segerström
Flogstavägen 170
SE-752 72 UPPSALA

Kallelse till årsmöte
lördag 12 mars 2011
kl 16.00 i Odd Fellow-lokalen,
Börjegatan 44

Buss till Börjegatan 44 med linje 9
Avstigning på Ringgatan, hållplats Börjegatan

Anmälan till årsmöte och jubileum se sid. 3
OBS! Glöm inte sångboken! OBS! Ta med tjugor till jubileumslotteriet!

