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som ordnade surströmmingskalaset så trevligt på
Kamratgården i Bergsbrunna.
Som ett tillägg till vice ordföranden Stefans
referat av surströmmingskalaset på nästa sida kan
nämnas att han och Ruth Edler framförde en bejublad sketch på jamska.
Stefan hade också ordnat med ett boklotteri med
sedvanliga högvinster.

”Hunnaschelbuan” och andra intressanta delar av
Offerdal och Alsen. Vi kommer tillbaka till
Wången, där resan avslutas och vi kan äta middag,
om vi vill.
Bjud gärna med vänner och släktingar. Möjligheter finns att övernatta på Wången före och efter
resan.
Priser och tider kommer att redovisas i nästa
nummer av Avisen.

Hemvändardag 2009

Före-jul-kaffet

2009 års hemvändardag kommer att äga rum den
27 juni. Det blir en bussresa med ”Ärsnbuss’n”
från Wången i Alsen till hällristningarna i Glösa,
genom Offerdal till Skärvången med studiebesök
på det mejeri som tillverkar de läckerheter som vi
brukar smaka på på våra träffar. Ev. äter vi lunch i
Åkersjön. Kanske passerar vi på hemvägen

Vi vill gärna framhålla att vi kommer att få se och
höra Ulla Fichtelius, när hon visar och berättar
om sina textilier på Före-jul-kaffet.

Stort tack till Elisabet och Lars-Erik Eriksson

Draumkvedet (Drömkvädet)
Textila bilder (broderi och applikation) av Ulla
Fichtelius, inspirerade av ett norskt kväde från
1300-talet.
Handlingen i Drömkvädet påminner om den i
Dantes Den gudomliga komedin. Huvudperson
och berättare i kvädet, eller visionsdikten, är en
man vid namn Olav Åsteson som faller i en djup
sömn på julafton och vaknar inte förrän trettondedag jul.

Följande citat är hämtat på nätet från Svenskt
Kulturarv (http://www.svensktkulturarv.com/) om
Ulla Fichtelius utställning i Sigtuna 20/9 – 19/10.
Han drar då till kyrkan för att berätta om sina
drömmar. Här berättar han om sin vandring genom dödsriket och skildrar kampen mellan det
goda och det onda, och hur syndarna blir straffade för sina missgärningar. Höjdpunkten i kvädet är skildringen av domen över det onda. Där
möts två härar: en från norr anförd av Grutte
Gråskjegge, dvs djävulen och en från söder under ledning av ärkeängeln Mikael. Budskapet i
Drömkvädet är klart och enkelt; det handlar om
att leva rätt och dela med sig till de fattiga.

God Jul och Gott Nytt År!
önskar Styrelsen

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 Elisabet Eriksson (42 96 16)

Surströmmingskalaset den 27 september 2008

H

ärom kan nämnas att det ägde rum
å Kamratgården i Bergsbrunna,
vilket för Gillet var en ny och trevlig lokalitetsbekantskap. Apropå bekanta,
infann sig med varandra bekanta deltagare,
närmare bestämt runt ett fyrtiotal, som omedelbart – innan ens gillesvärdskapet hunnit
bjuda välkommen och Jamtlandssång
avsjungits – bekantade sig med fisken, peran, tunnbrödet, osten m.m.
Eljest är inte särdeles mycket att orda om
kalaset. Någon särskild gäst deltog inte, men
medlemmen H P Burman framförde a cappella bl.a. e Jamtlannstaus. Vidare förevor
lotteridragning med idel högvinster.

frågor:
Översätt: bladrut, fåhev, lemusa och förbolsam.
Vidare: hur stor är en mäling i kvm?
Ordna från söder mot norr sjöarna Ankarvattnet, Jormsjön, Kvarnbergsvattnet, Leipikvattnet och Stora Blåsjön.
Rätt svar i den delen = 1) Kvarnbergsvattnet 2) Jormsjön 3) Stora Blåsjön 4) Ankarvattnet 5) Leipikvattnet.
Segrare i klart glänsande stil blev laget
med bl.a. Maj Reinhammar och Per-Gunnar
Norman, den förra p.g.a. de språkliga, den
senare med anledning av de grundmurade
geografiska kunskaperna. Det laget var det
enda som förmådde placera sjöarna i efterfrågad ordning.

Och i traditionell ordning tävlades i
jamska och frågor med anknytning till Jamtland. Här kan ges några exempel på dylika
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Glada surströmmingsätare och frågelösare
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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
på Kaplansgården, Gamla Uppsala, lördag den 6 december 2008 kl 15.00!

Ulla Fichtelius
berättar och visar sina textila bilder om Drömkvädet
Kaffe, lussekatt, pepparkaka och glögg bjuds vi på till en kostnad av 70 kr.
Glöman int’ sångboka!
Anmälan 29/11—4/12 till Elisabet Eriksson tfn 018-429616 eller e-post
018429616@bredband.net

