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Det är vi som styr och ställer i Gillet: 
Ordförande Eva Hjelm (327291)e-post: eva.m.hjelm@telia.com Vice ordförande Stefan Halvarsson (468065) e-post: stefan.halvarsson@ 
skatteverket.se Sekreterare Stefan Halvarsson Skattmästare Bengt Hjelm (327291) e-post: bengt.hjelm@telia.com Gillevärdar Elisabet Eriksson 
(429616) e-post: 018429616@bredband.net, Gertrud Nordell (429330) e-post: gertrud.nordell@telia.com Bibliotekarie  Stellan Karlsson (525270) e-
post: stellan.karlsson@tele2.se Redaktör Annika Sundelin (328707) e-post asundelin@telia.com       
        JH plusgiro: 393009-6 

Kära medlemmar! 
Denna sommar har verkligen bjudit på enastående 
vackert väder, särskilt för oss som hållit oss på östsi-
dan av Sverige. Tyvärr dröjde det länge innan som-
maren kom på allvar till Jämtland-Härjedalen, men 
till slut blev det varmt och soligt även där och jag 
hoppas att alla känner sig styrkta till kropp och själ 
inför vintern. 

Vår förre orlstyrar, Ando Sundelin, vänlig och hjälp-
sam som alltid, delade ut Gillets stipendium till Kurt 
Folkesson vid ett mycket lämpligt tillfälle i juli. Detta 
noterades glädjande nog i ÖP. Mer om detta på annan 
plats. 

Hoppas att alla är sugna på att äta surströmming den 
20 september. Våra gillevärdinnor kommer i vanlig ord-
ning att åstadkomma en fin meny med läckra ström-
mingar, fina ostar, gott bröd m.m. Stämningen kommer 
att vara på topp med lotterier, allsång och kanske någon 
tävling. 

Välkomna till Storgatan 11 fredagen den 20 septem-
ber! 

Eva 

AVISEN fyller 20 år! 
 
 

Detta vill vi fira med tårta och fanfar! 
 

På nästa sida ser ni det första ex-
emplaret av Avisen, som kom ut i 
mars 1993. Där efterlyser redaktö-
ren Calle Sundstedt bidrag av 
olika slag från medlemmarna. 
Finns det något du önskar bidra 
med till nästa nummer av Avisen? 
Kanske något du vill uppmärksamma eller berätta? 
Hör av dig till redaktören Annika Sundelin, e-post och 
telefon finns längst ned på första sidan i detta blad. 

Kurt Folkesson årets hembygdsstipendiat 
 
Jämtlands-Härjedalens Gille i Uppsala har tilldelat 
Kurt Folkesson, Alsen årets hembygdsstipendium 
för lång tids gott arbete i hembygden. 
 

Motiveringen lyder som följer: 
 

För hans envisa kamp att hålla hembygden le-
vande såsom 
 

• Asfaltvägen mellan Bleckåsen och Kaxås 
• Kluksbua med bensinpump samt 
• Uppförande av en handikappanpassad fyra-

banors bowlinghall i elitklass i Kluksgården 
 
Diplom och 5.000 kr delades ut av JH Gilles ordf. em. 

Ando Sundelin i samband med hembygdsföreningens års-
möte och festligheter i Kluksgården den 13 juli 2013. 

Kurt Folkesson har beslutat att stipendiesumman skall 
doneras till Västbygdens byalag. 

Till höger ses de fina bowlingbanorna som har blivit en 
succé i bygden och är välbesökta av både gammal och ung. 

Ando Sundelin 
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A ldrig blir man för gammal för att lära något 
nytt, heter det. Detta axiom besannas stundom 
även vid Gillets sammankomster. Syn för sä-

gen gavs vid Gillets rubr. vårmöte i Gamla Upsalas 
kaplansgård angivna behagliga försommardag, där 
Ando Sundelin för deltagarnas räkning ordnat en fi-
nurlig tipsrunda med kunskapskrävande frågor rö-
rande hemprovinserna. 
   Sålunda kunde man här lära sig att Härjeådalens land-
skapsfisk är harren och dess landskapsfågel är hökugglan. 
Hur många hade tidigare kläm på dylika fakta? Eller att 
Jamtlands befolkning utgör mindre än två procent av hela 
Svea rikes invånare? Det var goda lärdomar att dra. – För 
egen del visste jag händelsevis vilket år Storsjöodjuret 
fridlystes. 
   Den lekamliga spisen var sedvanligt smakfull, med god 
dryck innan kalaset vidtog, därtill seder som skaffning 
tillhandahållande av bl.a. dubbelrökt lax. 
   Å den andliga sidan kunde deltagarna avnjuta sångkören 
Örontröst, en sextett välklingande och gott samstämda 
damröster, vilka angavs vara i stånd att framföra ekivoka 
visor. Hur härmed förhöll sig må vara envars bedömning; 

kören hade dock konsekvent lyckats från de mest skif-
tande landskap uppleta allehanda korta ”dängor”, somliga 
tämligen okända, andra mera bekanta. Ett litet axplock: 
Gubben gick i Risängens skog; Om alla berg vore ost och 

bröd; Gunåde mig för Rossestina och Jänta såt me 

knyppeldyna si. Är de bekanta? 
   Men även Jamtland fick sitt, så med Trall från Kall och 
inte minst Lilltåa:  denna för jamtar klassiska visa, med 
text och musik av Alan Kristenson, har ett antal verser, 
varav här endast återges de välkända raderna ”Lill-tåa, Tå-
lilla, Kroknosa, Tillerosa, Stor-timpen opp i veran, Stor-
timpen opp i veran”.  
   Underhållningen uppskattades storligen. Dagen till ära 
hade ett antal galanta företrädare för Gillets spinnsida ifört 
sig sina hembygdsdräkter, vilket gav aftonen en särdeles 
god aura av festivitas. 

Stefan Halvarsson 

Vårmötet den 31 maj 2013 

Julkaffet kommer att äga rum den 7 december. Mer om 
det i nästa Avis. 

Kören Örontröst 

Vackra damer i fina hembygdsdräkter 



Jämtar och Härjedalingar i Uppsala med omnejd 
hälsas välkomna till 

Årets Surströmmingskalas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vi undfägnas med den goda strömmingen, tunnbröd samt ostar, öl, kaffe och kaka, allt 
till en kostnad av 150 kr.  
 

Vill du ha starkare öl och/eller snaps finns det att köpa för 25 kr. 
 
Anmälan  senast 13 september till Elisabet Eriksson e-post: 018429616@bredband.net 
eller tfn 018-429616 

i Pensionärernas Hus, Storgatan  11,  
övre våningen 

fredag den 20 september kl 18.30!  
 

OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller! 

Jämtlands-Härjedalens Gille 
Bengt Hjelm 
Sehlstedtsg. 24 
754 41  UPPSALA 


