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Guldgalan – Vinnare Årets turistföretagare 2011
Guldgalans syfte är att hylla handlingskraften
och företagsamheten i Jämtlands län. Guldgalan skall också sätta fokus på människor och
företag som skapar en framtid i länet. Guldgalan skall även vara en mötesplats där uppmärksamheten riktas mot de människor, som genom
sin gärning, gjort insatser för att erhålla dessa
prestigefyllda utmärkelser.

verksamhet och ökad beläggning året runt är viktiga mål
för destinationsbolaget som på kort tid har etablerat sig
som en drivande och viktig plattform för att gemensamt
utveckla området ytterligare.
Detta gör Destination Vemdalen till en värdig vinnare i
kategorin Årets turistföretagare 2011.

I år blev Destination Vemdalen vinnare i kategorin "Årets turistföretagare".
Destinationen har en lång tradition av gästfrihet och nöjda gäster och genuint, naturskönt, äkta, gott värdskap
och ett varmt välkomnande är vanliga omdömen. Hela
området erbjuder aktiviteter, evenemang och upplevelser
i genuin och fjällnära miljö året runt.
Motivering:
Pristagarens roll är att göra det enklare för gästen att
upptäcka allt man kan göra i området. En utvecklad

Surströmmingskalaset Storgatan

Flest medaljer i SM i mathantverk till Jämtland!

Stort tack till gillevärdinnorna med makar och medhjälpare för en trevlig och välordnad fest med ett rekordartat deltagande!

I går, torsdagen den 10 november satt en 70-man
stark jury och bedömde 520 hantverksmässigt tillverkade produkter. Nytt för i år var klasserna Gårdsvin
och Paté! Det luktades, kändes, synades och smakades från klockan 11 på förmiddagen till 19 på kvällen. Ett tufft arbete, men fantastiskt roligt!
Idag, fredagen den 11 november under Mitt Kökmässan i Stockholm har de prestigefyllda medaljerna
delats ut och här har vi glädjen att presentera medaljörerna samt medaljfördelningen per län!
520 produkter kom till start och 39 guld-, 35 silveroch 26 bronsmedaljer har ikväll kungjorts!
STOLT och GLAD matambassadör (Fia Gulliksson,
Facebook) ifrån Jämtland är man idag. 12 guld, 10 silver
och 4 brons!

Årsmöte

kommer att äga rum på Jamtlands nationaldag måndagen den 12 mars 2012 förmodligen på
Pensionärernas hus.

Stipendium 2012
Kvar sedan 2011 finns Olle Simonsson, Ede och Karin
Wikman, Brunflo.
Förslag till nya hembygdstipendiater efterlyses.

God Jul och Gott Nytt År

Läs mer på http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/
eldrimner/pressrelease/view/guldregn-oever-sverigesmathantverk-703111

önskar

Styrelsen

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

Surströmmingen den 17 september 2011
egalt vilken), recenserades en utställning i stan, vari
förevisades bl.a. ett antal utsökta marmorbyster. I artikeln råkade därvid insmyga sig benämningen
”mormorbyst”, vilket kom upprörda läsarpåpekanden
åstad; i ett dagen efter gjort tillrättaläggande från tidningsredaktionen hette det: ”Mormors byst var fel. Vi
ber om ursäkt – det ska vara farmors byst” (vilket förvisso inte gjorde saken bättre).
Dylika muntrationer kan man, med lite tur, uppsnappa ur den mångröstade skaran deltagare på ett
gilleskalas. En annan med särdeles känsla för stämningsskapande inslag är visdiktaren, sångaren, trubaduren m.m. sui generis (helt i sitt eget slag), H.P. Burman, vilken å det förnämsta även denna gång underhöll gästerna med uppbyggliga exempel ur egen repertoir, ävensom med valda delar ur gillets sångboksskatt. Apropå sångbok, kan här parentetiskt nämnas,
att en kommitté inom gillet kommer att göra en översyn av denna produkt, detta eftersom exemplaren av
nuvarande upplaga snart har tagit slut.
Tilläggas kan, att i sedvanlig ordning lotteri förevor
med idel högvinster, varav här kan nämnas att exemplar av Maj Reinhammars donation till gillet av Jämten utlottades.

n en gång däran, skulle man kunna säga om
rubr. kalas, åter å Pensionisternas hus
(gamla tingshuset) med adressen Storgatan
11 i hörnet mot Salagatan, övre våningen, uti Upsala stad, varest en försvarlig mängd (dryga sextiotalet) medlemmar ur gillet församlats, och efter en
stunds gemytligt mängtande kunde ta sig an delikatesserna.
Först och inledningsvis ägde dock ett kortare föreningsmöte rum, varunder en andra läsning av förslaget
till ändrade stadgar skulle avhandlas. Med total enighet visade sig medlemmarna villiga att godta föreslagna ändringar. De innebär bl.a. att årsavgiften fortsättningsvis kommer att bestämmas för samma år som
årsmötet äger rum; det medför i sin tur att vid årsmötet 2012 inget beslut angående medlemsavgift kommer att fattas, eftersom sådant fattades redan vid årsmötet 2011 för verksamhetsåret 2012. Fr.o.m. 2013
bestämmer dock årsmötet då innevarande års medlemsavgift.
Men nog härom. De delikata rätterna – surströmming, peran, löken, tunnbrödet, ömse slags ost, god
maltdryck och i förekommande fall högoktanig matsup, följt av kaffe och gott slisk – intogs under belåtet
sorlande, interfolierat med högstämmig allsång. I sedvanlig ordning förevor även geniknölars gnuggande
under lagvist lösande av diverse frågor på jamska och
med anknytning till geografi, historia m.m. från hemprovinserna. Jamskan var denna gång lätt, med
genomgående utdelade höga poäng. Knepigare var då
utslagsfrågorna, exempelvis om när Hede lappförsamling, Ängersjö och Överhogdals församlingar i Härjedalen bildades; enkelt var det kanske heller inte att
ange den exakta tiden för Gunder Häggs den 28 augusti 1942 satta världsrekord på 3.000 meter – att någon trots allt klarade den saken (8:01,2 minuter) kan
ha berott på särdeles gott minne, men kan lika gärna
ha emanerat ur tillgång till innehav av nutida telefondatormaskinteknik. Men givetvis är hjälpmedel tillåtna!
Under utprånglande av nummerlotter råkade förresten krönikören avhöra följande anekdoter, vilka här
inte bör underhållas läsarna:
Primo: en på Göteborgs-Posten (GP) påstridig redaktör vidhöll sina medarbetare att i alla tänkbara
sammanhang inte omnämna arge tidningskonkurrenten Expressen, utan i stället på allt sätt framhålla GP.
Kom sig sålunda en dag att det på G-P:s kultursida i
en recension om senaste filmatiseringen av en mycket
välkänd mordhistoria på en berömd tåglinje, med upphovsproveniens Agatha Christie, förekom texten att ”I
den senaste filmversionen av Mordet på Orient-GP
…”
Secundo: i en av provinstidningarna (LT eller ÖP,

Ä

Stefan Halvarsson

Nya böcker
Biblioteket har utökats med fyra nya böcker denna
gång. De är:
”Det bor en pojke i en gammal man” av Stig Södergren. Författaren beskriver sitt liv i Stugun 19301963.
”Livstycken” red. Maria Larsson och Monica Gustavson. Denna bok är resultatet av projektet Skriv
kvinna skriv, ett projekt som drevs av Folkrörelsearkivet och Länsstyrelsen i Jämtlands län m.fl. och som
resulterade i ett stort antal bidrag. Ett fyrtiotal av dessa är samlade i boken, som beskriver olika delar av
kvinnors liv under olika perioder under 1900-talet.
Författarna var mellan 17-93 år gamla när boken
skrevs.
”Vidundret” av Aksel Lindström. En nyutgåva av
en roman som skrevs i slutet av 50-talet och handlar
till en del om Jämtarnas historia i burlesk stil.
”Fånga din dag” av Ambjörn Sandler. Författaren
råkade 1991 ut för en svår trafikolycka och förlorade
båda benen. Han har beskrivit sina upplevelser i samband med detta och hur han har lyckats återgå till ett
rikt liv.
Välkomna att låna!
Bibliotekarien
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Tri Offerdalsstårse
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Jämtlands-Härjedalens Gille
Sekr. Bertil Segerström
Flogstavägen 170
SE-752 72 UPPSALA

Jämtar och Härjedalingar
i Uppsala med omnejd hälsas välkomna till

FöreFöre-juljul-kaffe
i Kaplansgården, Gamla Uppsala, lördag den 3 december 2011 kl 14.30!

Docent Anna Nilsén
berättar om

Himmel eller helvete — bilderna i Domkyrkan visar vägen
Kaffe, lussekatt, pepparkaka och glögg bjuds vi på till en kostnad av 75 kr.

Buss nr 2 och 110, 115 tar oss till Kaplansgården.

Anmälan senast 30/11 till Camilla Lundin, tfn 018-31 55 27
e-post: camilla.jarl_lundin@telia.com

