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Bralsia at orlstyrara

Jubileumsfest!
I år har vi ju som bekant vårt 60-årsjubileum den 12 mars
med stor fest efter årsmötet. Tag chansen och njut av en
härlig söndagsmiddag med fin underhållning!
Som framgår av avisen så finns alla handlingar Du behöver
för årsmötet med, varför Du behöver ta med denna till mötet.
Odd Fellow-huset är det Kskyddade gamla elverket på
Börjegatan En stor gul byggnad utan fönster mot Börjegatan med ingång genom två
stora portar i nordöstra hörnet av byggnaden Hur man
kommer dit ser Du på sista sidan.

Det är ju vinter-OS just nu och vi kan
bl.a. glädjas åt en silvermedalj i skidskytte av Anna Karin Olofsson från
Lillhärdal (duktu e ståårs).

vvvvvvvvvvvvvv
Nyrekrytering av medlemmar
Nu är matrikeln reviderad, och vi har konstaterat att det
finns ett visst utrymme för nyrekrytering

vvvvvvvvvvvvvv
Hemvändardag i sommar
Det kommer även att bli en hemvändardag i Östersund
lördagen den 5 augusti. Boka den dagen! Jubileumskommittén har jobbat som galärslavar för att vi skall få
ett ljust minne av jubileumsåret.
Ando Sundelin

Det är vi som styr och ställer i Gillet:
Ordförande Ando Sundelin (32 87 07) Vice ordförande Stefan Halvarsson (46 80 65)
Sekreterare Bertil Segerström (46 16 18) Skattmästare Kåre Lind (21 48 10) Gillevärd Camilla Lundin (31 55 27)

Dagordning vid J/H gilles årsmöte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Val av ordförande och sekr för mötet
Val av protokollsjusterare
Fråga om kallelse till mötet skett enligt stadgarna
Styrelsens berättelse
Ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av styrelseledamöter
Val av revisorer
Val av valnämnd
Förslag från styrelsen
a) årsavgiften
b) avsättning till hembygdsfond
c) stipendiat för år 2006
d) kommande möten

Valberedningens förslag till styrelse i
Jämtlands-Härjedalens Gille:
Ando Sundelin
Stefan Halvarsson
Bertil Segerström
Kåre Lind
Camilla Lundin

ordf.
vice ordf.
sekr.
kassör
gillevärd

omval
omval
omval
omval
omval

Valberedningens förslag till revisorer:
Sune Ahlinder
Karl Eric Ericson
Sigurd Wallén

ord.
ord.
suppl.

omval
nyval
nyval

Adj. som gillevärdar:
Eva Enger
Eva-Lis Hjelmqvist
Eva Hjelm
Bengt Hjelm
Margareta Nilsson-Rolander

omval
omval
omval
omval
omval

Verksamhetsberättelse för år 2005
Styrelsen har sedan årsmötet utgjorts av Ando Sundelin,
ordf., Stefan Halvarsson, vice ordf., Bertil Segerström,
sekr., Kåre Lind, kassaförvaltare och Camilla Lundin, gilles-

värdinna. Till sin hjälp har gillesvärdinnan haft ett klubbverk: Eva Enger, Eva Hjelm, Bengt Hjelm, Eva-Lis
Hjelmqvist, Margaret Nilsson-Rolander, Judith Lefvert och
Berit Sandberg. Valberedningen har bestått av Ruth Järplid
och Margaretha Stjernefeldt. Ordinarie revisorer har varit Sune Ahlinder och Siri Lundell, med Anna Olsson som
suppleant.
Årsmötet ägde rum den 12 mars på Ångströmlaboratoriet. Annika Olsson, rymdfysiker med rötter från
Hammarstrand, berättade om ”Vår barndoms himlaspel
och fyrverkeri – norrskenet” inför en talrik och intresserad åhörarskara. Ostar från Skär-vången och Rösta uppskattades. De avgående ledamöterna, ordf. Karin Alsén
och gillesvärdinnan Birgitta Fjellström, avtackades med
blomsterkvastar.
Vid vårmötet den 24 maj på Kaplansgården i Gamla
Upsala bestods Gillet med vacker sång och musik av
W.Peterson-Berger, framfört av Karl-Eric Ericson (sång)
och Folke Bohlin (flygel). Den sist nämnde höll även ett
längre, analyserande och mycket intressant föredrag om
P.B:s ”Vid Frösö kyrka”. Ytterligare ett föredrag stod Staffan Sandler för; han berättade om bakgrunden till bokverket ”Konzta”, av vilket Gillet berikat sitt lager av bokpaket.
Gillets emaljskylt ang. Storsjöodjurets fridlysning, tillverkad för 4.000 kr, erbjöds som gåva till Jamtli. Detta
avböjdes, varför i stället Gillet genom ordf. Sundelin den 5
juli till föreningen Ångaren Östersund i Arvesund som donation överlämnade skylten. Den hänger nu i säkert förvar inombords på ångfartyget.
Den 28 juli överlämnade Gillet i Bergs kyrka, genom
Karin Alsén, Gillets stipendium ur Hembygdsfonden om
2.000 kr till Bergs sommarakademi. Händelsen
uppmärksammades med en artikel i Ö.P.
Surströmmingskalaset var på Rudbeckslaboratoriet den
16 september. Sven Lindgren föreläste om jäsningsprocesser i strömmingen. H.P. Burman underhöll med
sång. En nyhet var genomförandet av tipsrunda med bl.a.
frågor om jamska. Maj Reinhammar tog hem segern i glänsande stil.
Julkaffet gick av stapeln på Café Nyfiket vid gamla
seminariet den 26 november med ett 30-tal deltagare. Ando
Sundelin föredrog en hel del lättsamma och roande fakta
om Jamtland och Härjeådalen. Publikationen ”Jul i Jämtland”, med medverkande från Gillet, försåldes. Till Gillet
överlämnade Samfundet Storsjöodjurets Vänner (SSV) sitt
diplom 2005 för Gillets insatser för Storsjöodjurets välbefinnande.
Gillets bokbestånd har ytterligare utökats. Bibliotekarie
har varit Eva Hjelm. Under året har styrelsen haft fyra
sammanträden. Styrelsen har med den nyinskaffade
republikflaggan deltagit med fanborg vid begravningen av
Torsten Fjellström och Karin Sjöberg. Gillet hade vid årets
slut 127 betalande medlemmar.

En liten resumé över Förjulskaffet den 26 november 2005

D

et sägs att en gång är ingen gång men två
gånger en vana. För andra året i rad ägde
Gillets Förjulskaffe rum i den atriumliknande
inbyggnaden ute vid Lärarseminariet i Upsala, varigenom numera möjligen en lokalmässig tradition har
begynt; det återstår att se.
Nåväl, dryga trettiotalet medlemmar hade infunnit sig för
att avnjuta kaffe, glögg och till advent övligt tilltugg med
bl.a. lussebulle. Väl hade Gillet även emotsett ett utlovat
föredrag om Härjeådalen genom Lina Johansson från
Härja-Jämt vid Norrlands nation. Emellertid lämnade hon
i sent skede återbud, varför Gillets orlstyrar Ando Sundelin övertog uppgiften att föredra ett och annat om landskapet.
Bl.a. nämnde han att härjeådalingarna bebor Sveriges i
genomsnitt högst belägna landskap (ingenstädes under 200
m ö h) och att de disponerar mer än en kvadratkilometer
per person, vilket enligt EU:s normer innebär att landskapet är ”obebott” eller ”ödemark”. Vidare klargjordes en
hel del om geografin, beträffande fjällen, Flatruet,
Högvålen, Rogen, de tre största samhällena – inkl. Svegs
köping -, samt pulsådern Ljusnan och övriga vattendrags
betydelse för ortnamnen. Vidare fick historieskrivningen
sitt, därvid Jamtlandsflaggan med de trenne delrepublikerna följde som en logisk del i framställningen. Avslutningsvis berördes även framstående konstnärer, andra kulturpersonligheter, idrottsutövare m.fl. välkända personer från
landskapet. – Olstyrarn rönte stor uppskattning för sitt in-

hopp; det skötte han med från medlemmarna högsta beröm godkänt!
Dagen till ära uppspelades till unison allsång President
Ljusbergs ”Halfvarloken”, en hedemålsversion av Evert
Taubes ”Änglamark”. HP Burman bidrog därefter med
ytterligare språklinguistiska exempel på Presidentens slagfärdiga idiom.
Under samkvämet föredrog olstyrara emeritus, Karin
Alsén, något om planeringen inför 2006 med Gillets då
infallande 60-årsjubileum å republikens nationaldag den
12 mars, ävensom något om planerna på en ny
heimvändardag. Hon hade även erhållit ett antal exemplar av den från trycket rykande färska ”Jul i Jämtland”
för 2005, vilka till försäljning hade en strykande åtgång;
nämnas kan, att tre bidrag med julhistorier förefinnes häri
från Gillets medlemmar.
Därutöver förevor aktiviteter i form av lotteri med idel
högvinster, en anagrammistisk tävling på lek där det handlade om att ur allsköns språkliga sammansättningar knåpa
fram ett antal på julbord förekommande maträtter, och
sist men inte minst:
Gillet tilldelades av Samfundet Storsjöodjurets Vänner 2005 års stipendium och diplom för de insatser
Gillet gjort för Storsjöodjurets främjande. Motiveringen är
som följer:

”för sitt engagemang att sprida kunskap om
odjurets fredande och för sin rättrådiga kamp mot
.”
det aktuella hotet om fridlysningens hävande.”
Detta, om något, kan vara en god och välförtjänt
avrundning på verksamheten innevarande år för
Gillet.
Stefan Halvarsson

Förslag till stipendiat 2006
Styrelsen föreslår att stipendium ur Hembygdsfonden
tilldelas Bo Oscarsson, Aspås och stan, för hans kamp
för att bevara och levandegöra det jamska språket –
manifesterat bl.a. genom Orlböckerna och radioprogrammet ”På rein jamska” – samt hans gedigna kunskaper
om hembygdens historia och kultur, om vilka förhållanden han outtröttligt verkar som en god kunskapsspridare
i upplysningens tjänst.

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

Anmäl er till 60-årsjubileumet
senast 5 mars!
Till Odd Fellow-huset, Börjegatan 44 går
buss nr 9. Avstigning på Ringgatan vid
hållplats Börjegatan.

Glöman int’ sångboka!

