Bralsia at orlstyrara
Kära jämtar och härjedalingar!

2016 nr 1
Årets hembygdsstipendiat skall utses och därför ber jag
er att skicka nomineringsförslag senast 1 mars till
undertecknad. Två kandidater finns kvar sedan förra
årsmötet. Lägg märke till att nytt för i år är, att
kandidaternas namn inte kommer att publiceras i Avisen,
eftersom denna numera ligger på nätet, tillgänglig för vem
som helst. Istället kommer vi att skicka ut namn och
motiveringar med e-post till alla medlemmar, efter det att
nomineringstiden har gått ut. Samma information kommer
också att finnas utskriven vid årsmötet för dem, som inte
har någon e-post. Detta görs av integritetsskäl.

Nu närmar sig dagen för Gillets 70-årsjubileum. Detta
tänker vi fira på restaurang Odinsborg med en riktigt
praktfull fest. I priset ingår 3-rättersmiddag med vatten
och lättöl. Vin och avec finns att köpa för den som vill ha.
Restaurangen är handikappanpassad, så det går bra att ta
sig till festvåningen med rullstol också. Gäst för kvällen
blir Gunnel Olausson, bördig från Järpen och som vet
väldigt mycket om Republiken Jämtland. Vi kommer
dessutom att ha ett extra fint lotteri med spännande
vinster. Lite pianomusik med Johan Teodorsson kommer
Kom ihåg att ta med er Avisen till årsmötet för att ha
vi också att bjuda på.
tillgång till dagordning, verksamhetsberättelse m.m.
För att kassören inte ska behöva hantera stora summor i
kontanter under kvällen, ser vi helst att kostnaden 450
Ni är alla hjärtligt välkomna till restaurang Odinsborg
kronor betalas in till Gillets pluskonto 39 30 09-6 i
den 12 mars! Vi tror att det blir en fest att minnas!
samband med anmälan, precis som vid hemvändardagen i
Eva
somras.

där man äntligen får klarlagt hur man själv konstruerar
dylika hjälpmedel och där man till sin glädje kan läsa att
Från biblioteket meddelas att några godhjärtade donatorer patentet för den norska Bergans-mesen nu gått ut! Hurra!
försett oss med flera nytillskott och det känns angeläget att
Stellan Karlsson, bibliotekarie
puffa för några av dem:
Ing-Marie Erikssons ”Märit” som gavs ut 1965 är den
enda svenska bok som fällts för tryckfrihetsbrottet förtal!
Konsulat på Kanarieöarna
Några grannar i Sikås kände igen sig och lyckades vinna i
Ett tips till alla jämtar som åker till Gran Canaria i vinter.
både tings- och hovrätt mot den debuterande författaren.
Café
Suecia ligger i San Agustins köpcenter, hittas på
Svensk-Jämtsk ORDLISTA är en läsupplevelse speciellt
nedersta
planet och håller öppet 9.00 till 18.00.
för de som råkade växa upp i stan och inte är så
Östersundaren
Kjell Andersson hälsar välkommen i
bevandrade i det jamska språket. Här kan man lära sig
egenskap
av
ambassadör
för Republiken Jämtland.
språket enligt en slags naturmetod som verkar vara
oöverträffad.
Rokokomålaren Anders Berglin med text av Karin Zidén
och Örjan Bertilsson är en vacker och informativ bok med
utsökta färgbilder. Vilket möbelmåleri och vilken kyrklig
prakt!
Några deckare av Sten Lindqvist handlar om mord på
Expo Norr och Verkö slott, vilket ju har ett särskilt intresse
för oss som varit där. Fast inte just då.
Svenska turistföreningens årsskrift 1931 innehåller flera
artiklar av intresse för oss, t ex Pilgrimsvägar i
Härjedalen, Döda fallet och Postdiligensen möjliggör
billiga turistresor i Härjedalen.
Men den kanske
intressantaste artikeln handlar om Ryggsäcken och mesen

Biblioteksnytt
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Verksamhetsberättelse för år 2015
Styrelsens sammansättning:.
Av årsmötet 2015 utsedda styrelseledamöter har
konstituerat sig som följer: ordförande Eva Hjelm,
vice ordförande tillika sekreterare Stefan Halvarsson,
kassaförvaltare Bengt Hjelm, gillevärdar Elisabet
Eriksson och Gertrud Nordell, redaktör Jan Enger,
bibliotekarie Stellan Karlsson.
Revisorer: Camilla Lundin och Gertrud Öhagen har
varit ordinarie och Björn Sundin suppleant.
Valberedning: Bertil Segerström och Ando Sundelin
har varit ordinarie.
Antal medlemmar har under året varit c:a 170.
Verksamhet:
Styrelsen har under 2015 haft 4 ordinarie möten och
1 konstituerande möte, samtliga protokollförda. Ett
sedvanligt ljösminn avhölls i oktober på restaurang
Peppar Peppar.
Medlemsmöten har varit i kronologisk ordning:
Årsmötet skedde i sedvanlig ordning den 12 mars i
Pensionärernas hus, Storgatan 11. Förhandlingarna
leddes av Mats O. Karlsson. Gillets stipendium beslöts
tillfalla Örjan Bertilsson för hans arbete för jämtländsk
folkkonst.
Kvällens gäst var Charina Knutson,
biträdande museichef på Jamtli. Vårsammankomsten i
Bergsbrunna bygdegård den 22 maj gästades av Bertil
Teodorsson och Lennart Andersson, som framförde
musik av Evert Taube och där medlemmarna även
deltog i allsång. Surströmmingskalaset ägde rum den
18 september i Bergsbrunna bygdegård. Allsång,
tävling i jamska samt förtäring skedde enligt
traditionen. Före jul-kaffet hölls i Pensionärernas hus
den 28 november. Gäst var Kristina Persson, bördig

Dagordning för J-H Gilles årsmöte 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vid alla dessa möten har gillevärdarna försett
medlemmarna med god och fint upplagd mat samt
därtill passande drycker. Antalet deltagande
medlemmar har varit 47-58 personer. Stefan
Halvarsson har också anordnat lotterier med idel
högvinster, där överskottet tillfallit Gillet.
Avisen har utkommit med 4 nummer. Den digitala
upplagan skickas till c:a 70% av hushållen och
innehåller oftast lite extra bonusmaterial.
Hemvändardagen genomfördes den 24 juli och
lockade 39 deltagare. Färden utgick från Östersund
med buss till Arvesund där Fred och Margareta
Bergqvist bjöd på fika och berättade om orten. Muséet
i Arvesund besöktes innan färden fortsatte med
ångaren Östersund till Hallen. Lunch intogs på
Tivarsgården på Norderön. Därifrån fortsatte turen till
Frösön där bl.a. Bynäset besöktes. Bo Oscarsson
bidrog med berättelser och historiska fakta under hela
färden.
Biblioteket innehåller nu c:a 95 böcker.
Gillets hemsida uppdateras
redaktören Jan Enger.

regelbundet

av

Ekonomisk berättelse återfinns som bilaga. Årets
överskott blev 3 867 kr. Det egna kapitalet uppgick
vid årsskiftet till 79 550 kr av vilka 10 650 kr finns
avsatta till Hembygdsfonden.
Styrelsen

Valberedningens förslag till styrelse:
Ordförande:
Eva Hjelm omval

Val av ordförande och sekreterare för möte
Val av protokollsjusterare
Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
Styrelsens verksamhetsberättelse
Ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Fråga om disposition av föreningens resultat
Årsavgift för 2016
Val av styrelseledamöter
Val av revisorer
Val av valberedning
Förslag från styrelsen (verksamhetsplan)
Val av hembygdsstipendiat

Datum
12 mars
3 juni
23 sep
3 dec

från Östersund, som berättade om sitt arbete som
minister för framtids-och strategifrågor i vår
nuvarande regering. Ett ovanligt stort deltagande
kunde noteras

Övriga ledamöter:
Jan Enger omval
Elisabet Eriksson omval
Stefan Halvarsson omval
Bengt Hjelm omval
Stellan Karlsson omval
Gertrud Nordell omval

Valberedningens förslag till revisorer:
Meddelas vid årsmötet.

Verksamhetsplanering 2016
2 Plats

Aktivitet
Årsmöte och 70-årsjubileum
Vårfest
Surströmmingsfest
Före julkaffe

Odinsborg
Bergsbrunna bygdegård
Bergsbrunna bygdegård
Ej fastställd

Gäst
Gunnel Olausson

Reservation för ev. ändringar
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Förjulskaffet den 28 november 2015

I

bland får Gillet
det sällsynta nöjet
att
på
en
sammankomst se
en genuin makthavare,
t.o.m.
i
regeringsställning, på besök. Så
var
fallet
när
Förjulskaffet gick av
stapeln på Pensionisternas hus å Storgatan 11 i Upsala, inför en god skara
deltagare. Eftermiddagens dragplåster var ministern i
Sveriges regering för strategi- och framtidsfrågor
samt nordiskt samarbete, allmänneligen kallad
framtidsminister, Kristina Persson.
Till ett antal elektriska ljusbilder berättade hon om sig
själv och sitt arbete bl.a. följande.
Född 1945 avlade hon mogenhetsexamen i stan,
varande studiekamrat med bl.a. kassaförvaltaren Bengt
Hjelm och gillesbibliotekarien Stellan Karlsson (2014
var hon för övrigt med på ett 50-årsjubileum som
student). Efter ekonomiska studier hamnade hon 1971 på
finansdepartementet och kom via diverse fackliga
uppdrag omsider alltmer att bli involverad i politiken;
sålunda var hon på 1990-talet både riksdagsman och en
tid EU-parlamentariker, innan hon 1995-2001 verkade
som landshövding i Jämtlands län. Hon var även vice
riksbankschef 2001-2007, och 2007-2014 ordförande i
tankesmedjan Global Utmaning. När väl 2014 års
valrörelse var överstökad, och hon befann sig på Korsika,
blev hon uppringd av Löfvén med förfrågan om hon ville
åta sig nuvarande uppdrag; svaret blev positivt från
henne.
Som framtidsminister är hon ett statsråd bland andra
ministrar, som en del av statsrådsberedningen, dock utan
eget departement att chefa över. Tidigare och fram till
1974 års regeringsform benämndes en dylik minister för
konsultativt statsråd eller minister utan portfölj. – Men
vad innebär då hennes arbete?
Hon har inget eget sakområde, men en aktuell och
högst påtaglig uppgift är att i nära samverkan med övriga
statstråd i ministären försöka att på bästa sätt, nu och för
framtiden, hantera migrationsfrågorna och det stora
antalet asylansökningar, där enbart under oktober och
november 2015 omkring 80.000 människor kom till
Sverige. Mycket viktigt är därför hur integrationen
framdeles ska kunna lösas på ett tillfredsställande sätt,
med tanke på bostäder, skolgång, möjligheter till arbete
m.m.
Andra områden att beakta är det nordiska samarbetet
och behovet av att långsiktigt förstärka det tvärsektoriella
inslaget i regeringens arbetsområde; där handlar det om
att se till helheten, för gemensamma mål, med idé- och
politikutveckling på agendan. Omvärldsanalys och
strategisk framsyn är viktiga ledord.
Vidare rör det sig om miljö och hållbar utveckling,
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global samverkan, s.k. grön omställning och
konkurrenskraft för framtida hög sysselsättning på
arbetsmarknaden, där det gäller att ”ligga i framkant”
med innovationer, allt i en omvärld präglad av globala
gemensamma ekonomiska beslut.
Mot denna bakgrund ser hon i sitt arbete behovet av,
och ett pågående, holistiskt synsätt (av grekiskans holos,
”hel, odelad”, där helheten är större än summan av
delarna, och inget kan beskrivas enskilt utan kontext).
Det gäller inte minst i fråga om ekologiska gränser och
sociala mål, där ekonomin är medlet, inte målet. För
framtiden handlar det om bl.a. betydelsen av
digitalisering,
migration,
fattigdomsbekämpning,
fördelningsfrågor och inte minst klimatförändringarna.
De positiva möjligheter hon i dagsläget särskilt vill
betona är 1) näringslivets vilja att bidra till
problemlösning, 2) teknikutvecklingen och 3) ökat
globalt medvetande om vikten av hållbar och
inkluderande tillväxt.
Efter en frågestund varunder deltagarna ställde ett antal
tankeväckande frågor, sporde hon i sin tur om ”det inte är
dags för kaffe?”, vilket de närvarande var rörande ense
om var en god idé. Kristina Perssons intressanta
framförande rönte lång och varm uppskattning, vilket
ävenså var fallet med dagens uppbullade tilltugg till
förjulskaffet. Lotteri med i sedvanlig ordning idel
högvinster avslutade kalaset.
Stefan Halvarsson

Fler bilder på hemsidan www.jhgille.se

Glöm inte att nominera
hembygdsstipendiater

Jämtland-Härjedalen under 70 år
1946 Invånarantalet i JH län var141 061.
1947 På Frösön byggs en golfbana.
1952 byggde SJ Sveriges första skidlift, en
korglift i Åre.
1954 Skridsko-VM för damer i Östersund.
1957 Svåraste kända lavinolyckan i Sverige
inträffade i Snasahögarna. 6 omkomna.
1963 Republiken Jämtland grundas.
1966 Ett flygplan flög under mörker in i
Ottfjället. Två döda.
1969 Östersund erhåller utmärkelsen Årets stad.
1970 bildades NNP genom sammanslagning av
fyra mindre mejerier.
1971 invandrade en grupp myskoxar till
Hovärken.
1974 bildades Härjedalens kommun genom
sammanslagning kommuner i landskapet.

1981 Sannsundsbron invigs.
1983 Republiken Jämtlands nationaldag
fastställs och Jämtlandsflaggan införs.
1989 mäts den högsta månadsnederbörd i
Sverige någonsin: 489 mm i Jormlien i januari.
1993 Mittuniversitet bildas.
1994 röstade 74% av jämtarna nej till EU.
1998 A4 i Östersund avvecklas.
1999 Fjällmuseet i Funäsdalen invigs.
2005 Den militära flygverksamheten på Frösön
upphör. Även I5 försvinner.
2007 Alpina VM i Åre.
2011 Stormen Dagmar orsakar omfattande
skador.
2015 Antal JH-invånare 127 187.

2016 Östersund och Region Jämtland Härje1980 Striden om Sölvbacka strömmar slutar med
dalen arrangerar UNESCO Creative Cities
att riksdagen stoppar kraftutbyggnaden.
Networks tionde årsmöte, UCCN 2016.

Kallelse till årsmöte
Inbjudan till 70-årsjubileum
lördag 12 mars 2016 kl. 18.00 Odinsborg, Gamla Uppsala

Gunnel Olausson, författare till
”Historien om Republiken Jämtland” berättar
Johan Teodorsson underhåller på piano

Trerätters supé
Kostnaden 450 kronor ser vi att du helst betalar in på vårt
plusgiro 39 30 09-6
Anmälan senast 29 februari till Elisabet Eriksson,
gillevard@jhgille.se eller tel. 018-42 96 16

