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Jämtlands-Härjedalens Gille i Uppsala har i år delat ut två hembygdsstipendier på vardera 5000 kronor
Diplom och stipendium har delats ut till
Tångeråsen-Gärde byalag i Offerdal.

Diplom och stipendium har också delats ut till
Harald Olsson Locknekratern Meteoritcenter.

Byalagets två eldsjälar Roger Jönsson och Staffan
Eriksson startade verksamheten 2000 och har sedan
dess ordnat tre sommarspel som friluftsteater vid
Gärdesån med ett fjärde på gång. Syftet med verksamheten har varit att samla in pengar och aktivera
innevånarna i byarna för ett rikare kulturliv i bygden.

Meteoritcentret har ett antal eldsjälar som lagt ner
mycket tid och arbeta på att åstadkomma ett fantastiskt museum. Förutom Harald Olsson kan nämnas
hans fru Gunilla samt Eva och Kjell Johansson. Tillsammans har de av ett gammalt godtemplarhus
skapat ett museum och forskarcentrum i världsklass.

Man har under de tio år man har hållit på bl.a. rustat
upp bygdegården, som numera fungerar som dagis,
gudstjänstlokal samt för allmänna samlingar som
julfest och Valborgsmässofirande. Bygdegården
samt ytterligare ett hus har utrustats med fiberoptik
för snabb datoranslutning till nätet. Varje onsdag
under vintern har man också anordnat fritidsaktiviteter som innebandy och pingis för ungdomarna.

Roger Jönsson, Staffan Eriksson, Ando Sundelin

Man har naturligtvis lyckats få pengar till verksamheten från olika håll t.o.m. från EU. Vårt stipendium
är tänkt att användas till att hjälpa skolklasser med
bidrag till resa för att kunna komma och besöka museet.
Stipendiet delades ut på nationaldagen vid det högtidliga firandet i Lockne kyrka.

Eva Johansson, Kjell Johansson, Gunilla Olsson, Harald Olsson,
Ando Sundelin

Kallelse till höstmöte lördag 24 september kl. 18.30. Se inbjudan sista sidan!
Höstmötet skall besluta om bifogade förslag om nya stadgar för Jämtlands-Härjedalens Gille (2:a röstningen).
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

PR OTO K O LL
fört vid det medlemsmöte den 27 maj 2011 som föregick Jämtlands-Härjedalens Gilles Vårmöte samma afton å Kaplansgården i Gamla Upsala
Årsmötet 2011 gav styrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till stipendieomröstningsförfarande,
ävensom att utreda och återkomma med förslag avseende möjligheterna att utdela tvenne stipendier för 2011 om vardera 5.000 kr. Styrelsen utredde dessa frågor, och fann att även stadgarna (likaså grundat på årsmötets uppmaning) skulle ses över. I Avisens kallelse till Vårmötet
2011 utsände därför styrelsen förslag till dels stadgeändringar, dels nytillkomna statuter för stipendieomröstningsförfarandet, dels ock förslag beträffande stipendiesummorna för 2011. Sålunda förevor följande.
§1

Medlemsmötet öppnades av orlstyrarn Ando Sundelin.

§2

Särskild röstlängd fastställdes inte; hänvisas i stället till deltagande medlemmar (dryga
fyrtiotalet) i enlighet med bilaga.

§3

Utsänt förslag till ändringar av Gillets stadgar godkändes.

§4

Mötet beslöt godta förslaget till nyinrättade statuter för stipendieomröstningsförfarandet.

§5

I enlighet med styrelsens förslag fastställdes att för 2011 utdela 5.000 kr vardera till
årets båda stipendiater.

§6

Det antecknas, att samtliga beslut var enhälliga.

§7

Orlstyrarn avslutade medlemsmötet.

Vid protokollet

Justeras

Stefan Halvarsson

Ando Sundelin

FAKTA

Påminnelse om inbetalning av medlemsavgiften 100 kr/hushåll. Det är ca 40 medlemmar
som ännu inte har betalat till pg 393009-6.
OBS! Glöm inte att ange avsändare!

Befolkning första halvåret 2011
Kommun
Berg
Bräcke
Härjedalen
Krokom
Ragunda
Strömsund
Åre
Östersund
Totalt:

Inget bibliotek på surströmmingskalaset!
Återlämning av lånade böcker kan dock ske.
Julkaffet kommer att äga rum
lördag 3/12 kl. 14.00 i Kaplansgården, Gamla Uppsala.

Källa: SCB
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Befolkning
7 359
6824
10 408
14 511
5 559
12 174
10 147
59 277
126 259

Förändring
+7
-61
-46
-24
-31
-11
-127
-139
-432

Vårmötet den 27 maj 2011
kommit på visit till prästen Andrées hustru i tvättstugan,
och att den i gården på sin tid boende prästen Samuel
Ödman, tillika teologie professor, hade för vana att liggande i sin schäslong tentera studenter. Ja, Kaplansgården lär ha upplevt en del genom åren.
Ovan har talats om inte bara en, utan tvenne Burmänner, varav en Peter Burman; huruvida han var någon
forntida släkting till en tredje Burman, nämligen gillesmedlemmen Hans Peter (HP) med samma efternamn,
må vara osagt. Men i vart fall deltog även den sist
nämnde, och amuserade med sin sonora stämma till eget
pianoackompanjemang deltagarna å det högsta, framförande slagnummer som ”Skäkkerhänt å skäkkertänt”
och Ewert Ljusbergs version av ”Love me tender” –
således ”Lån meg tänner”. Artut!

Att efter en osedvanlig vargavinter få njuta vårens
länge emotsedda ankomst är städse en lisa för själen,
så även att få råka gamla bekanta och umgås i goda
vänners lag. Det tog dryga fyrtiotalet av Gillets medlemmar fasta på angivna dag och slöt upp till en
sammankomst å Kaplansgården i Gamla Upsala,
varest huvudnumret – efter ett kortare medlemsmöte – var att åhöra ett föredrag av Bertil Segerström
om Lit.
Till en uppritad tidsaxel med bl.a. årtalen 1303, 1621,
1711, 1793, 1924, 1956 och 2009 berättade han om ”de
tre älvarnas socken” sammanfattningsvis följande.
En stenkyrka fanns på 1200-talet. 1303 kom självaste
ärkebispen på visit, vilket ledde till att prästen på orten,
herr Öivind, miste mark i Hölje; oklart varför.
1600-talet var synnerligen turbulent, med ett flertal
slitningar om Jamtland mellan Danmark-Norge och
Sverige. En av de värre yttringarna i den vägen var Baltzarfejden 1611. Och 1621 drabbades en stor del av allmogen av konfiskation från den danske kungens sida,
detta enär man svurit den svenske kungen trohet. Stridigheterna märktes även inom det klerikala området;
bl.a. hände sig att den danske prästen Jacob Jensen rönte
församlingens ovilja, vadan han avsattes 1624.
1711 infann sig fortifikationsingenjören Peter Burman i Lit - i samband med uppdrag att på andra håll,
bl.a. Frösön, förbättra försvarsanläggningar - och lät
bygga en bro över Indalsälven.
1793 var ett annat intressant år; då kom Fale Burman
på besök, men torde inte ha skärskådat den nya kyrkan,
eftersom den uppfördes 1794-96.
Vad hände 1924? Jo, då gjordes en film på trakten
(Boda) om en T-ford försedd med släde och drivband,
vilket kan ha varit en av de allra första föregångarna i
sitt slag till nutida snöskotrar eller snövesslor. Åkdonet i
fråga förvaras numera å flottningsmuseet i Laxviken.
1956 kom så den första Litsfilmen, där självaste Sven
”Plex” Pettersson (avliden under 2011) var talröst. Om
Plexen nämndes förresten att Segerströms mormor var
ackusörska, d.v.s. barnmorska, och att hon förlöste honom den 7 augusti 1926; sålunda var hon den första som
fick se honom. – Den senaste Litsfilmen är från anno
2009.
Avslutningsvis omnämnde föredragshållaren det i Lit
bekanta talesättet att ”eliten i Lit e litte lat” (vilket uppenbarligen dock inte gäller i hans fall). Framförandet
rönte stor och varm uppskattning. Initiativ av denna art,
att från medlemshåll något framförs om den egna hembygden, manar till efterföljd!
Eljest kan om vårmötet rapporteras att skaffningen
utgjordes av rökt lax, peran, romsåsen och sallad med
smör och bröd med dryck därtill. Gillesvärdinnan Camilla Lundin visste för övrigt berätta att Kaplansgården
i Gamla Upsala på sin tid var komminister- och prebendebostad, att Natan Söderblom vid ett tillfälle lär ha

Stefan Halvarsson
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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

Årets Surströmmingskalas
i Pensionärernas Hus, Storgatan 11,
övre våningen
lördag den 17 september kl 18.30!
Vi undfägnas med den goda strömmingen, tunnbröd samt ostar, öl, kaffe och
kaka, allt till en kostnad av 140 kr.
Vill du ha starkare öl och/eller snaps finns det att köpa för 25 kr.
Anmälan senast 12 september till Elisabeth Eriksson tfn 018-429616 eller e-post
018429616@bredband.net
.

