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OKTOBER –DECEMBER 2018

Nr 3/18

KALENDARIUM
OKTOBER
01
02
04
16
17
29
30

Styrelsemöte
Slöjd
HEIMNYTT
Slöjd
Föreningsmöte
Sång
Slöjd

NOVEMBER
13
20
22
26
27

Slöjd
Sista gammaldanskurs
MANUSSTOPP
Sång
Avslutning gammaldanskurs

Måndagar:
Tisdagar:
Tisdagar:
Onsdagar:
Torsdagar:

DECEMBER
02
03
04
06
11
12

Sång
Slöjd
Gammaldanskurs
Folkdans vuxna
Polskor

1:a advent, kyrkbesök
Styrelsemöte
Danscirkel
HEIMNYTT
Danscirkel
Julavslutning alla grupper

1900 - 2200
1800 - 2030
1900 - 2100
1900 - 2100
1900 - 2100

SAGOLIKA SKÖNA SOMMAREN 2018
Svetten sipprade, solbrännan sved
Skogsbränder släcktes, saften sköljde såriga strupar
Sensommaraktiviteter såsom svampplockning, syltkokning, skymningsmys
Samt städkvällen som samlade stora skaror städsugna seniorer
Sedan svingade sig smidiga snoadansare samstämt
Sina sommarbruna smalben så svetten stänkte!

STÄDKVÄLL som blev en trevlig föreningsaktivitet
Städkväll på Tiljan har de senaste åren lockat allt färre deltagare. I år prövade Ernst ett nytt koncept
som jag personligen tyckte var lysande. Städkvällen inleddes med en gemensam måltid bestående av
goda pizzor som Ernst köpt in. Ca 25 personer som var mätta och belåtna försåg sig sedan med
trasor, hinkar och diverse putsmedel. Städlistorna som Ernst gjort var till stor hjälp vid organiseringen
av arbetet. När fönstren var putsade och alla hörn dammfria beundrade nöjda städare sitt verk. I en
glad och uppsluppen stämning avslutades kvällen med kaffe och munkar. /Marianne Jonsson

Denna upplaga är tryckt i ......28....... exemplar och e-postad till ......134....... mottagare.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ordförar´n har ordet
Välkommen till höstterminen 2018.
Första onsdagen så var vi inte direkt rekordmånga men, nästan som vanligt, så var det betydligt
fler damer än kavaljerer. Andra onsdagen blev däremot en överraskning. Det var nästan jämna
par. Drygt 10 par, vilket är ovanligt i dessa tider. KUL, tycker vi dansledare.
Gammaldanskursen, var också rätt fulltecknad. Det var ca 40-45 pers och det var överskott på
kavaljerer!! Men det berodde på att, 5-6 damer, inte kunde komma den första kurskvällen. Att det
finns tillräckligt med kavaljerer beror ju på att några från folkdansgillet ställer upp för att fylla ut den
normala kavaljersbristen.
Polskdansen, på torsdag, var också rätt välbesökt, ca 10 par där också.
Städkvällen, veckan före dansstart, var mycket välbesökt. De 20 som anmält sig, fick börja kvällen
med att käka pizza. Sen kom det några oanmälda, så vi blev nog ca 22-23 pers. Bra att det
fungerar, detta med den årliga storstädningen. Om det skulle fallera så misstänker jag att Tiljan
skulle förfalla snabbt.
Dags att söka kulturbidrag från kommunen. Fick idag en påminnelse från kommunens
handläggare. Tacksamt att de skickar ut informationen, så att vi inte missar detta. Jag fyller i
ansökan för att få iväg den senast 10 okt.
Om det är någon medlem som har mailadress som inte är angiven i medlemsförteckningen, som ni
fått den senaste veckan, så vore det skönt om jag kunde få den. Skicka ett litet mail, bara med den
enkla texten att: ”Här kommer en mailadress som gillet inte har”. Och även ditt namn så att jag kan
sätta mailadressen på rätt person. Skicka till den mailadress som finns på första sidan av
medlemsförteckningen. Brevportot har ju höjts så mycket att det nästan bör bojkottas, men det får man
väl inte säga här. Sen är det ju mycket enklare att få ut info till medlemmarna via mailen.
Återigen har vi fått åka på en bussutflykt, med Aktivitetssektionen som arrangör. Nu besökte vi 3
intressanta platser. ”Slottet” i Stavre, Brattbytorpet och Skidtunneln i Gällö. Personligen så är det
bara Skidtunneln jag hört talas om. Slottet resp Brattbytorpet var helt obekant för mig. Mer om
detta på annan plats i detta nummer.
Ha de….

Ernst

med klubban

_____________________________________________________________________________________________________

Gubben och gumman är inte alltid de bästa vänner. Gumman tjatar ofta att de borde ut och resa för att se lite mera av
världen, men gubben vill inte eller törs inte. Vid ett sådant bråkigt tillfälle så blir gubben less på kärringens tjatande och
utbrister:
- Om Du inte håller käften så tar jag och vrider om huvet på dej.
Gumman är inte sen att svara:
- Ja gör dä Du, så ska jag pass på och se mig om lite.
------------------------------------------------------En dam som bodde i ett villasamhälle skulle beställa eldningsolja. När hon gjorde beställningen sa hon avslutningsvis:
-”Jag vill ha mannen med långa slangen”. När hon lagt på luren tyckte hon själva att beställningen kanske låtit
egendomlig så hon ringde upp igen och sa: -”Ni kanske tyckte beställningen lät konstig men se det är så att jag har hålet
så långt bak i häcken”.
------------------------------------------------------Plötsligt fann sig bokhandlare Sven Karlsson stå inför Sankte Per som bläddrade i sin stora bok för att se om Sven var
värdig att inträda i himmelriket. Efter en stunds bläddrande fäste Sankte Per en bekymrad blick på Sven och sa:
- Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med dig, för du verkar inte ha gjort särskilt mycket ont, men inte heller särskilt
mycket gott. Men om du kan berätta om något riktigt gott som du gjort så släpper jag in dig.
Sven funderade en stund och sa sedan:
- Nu minns jag att jag en gång gick genom ett ödsligt industriområde på kvällen och såg ett stort motorcykelgäng som
omringat en ensam tjej och antastade henne. Jag blev alldeles galen av ilska och rusade dit och skrek åt dem att låta bli
henne, för annars skulle jag slå ner tänderna i halsen på dem allihop. Och så kallade jag dem för ett gäng värdelösa
idioter som man borde dra ner brallorna på och ge offentlig prygel!
Sankte Per såg mycket imponerad ut och sa:
- Det var både ädelt och mycket modigt av dig. När hände det här?
- För ett par minuter sen.
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1. ADVENT 2018
Välkomna till

Hornsbergskyrkan på Frösön
den 2/12 kl. 11.00
på adventsmässa
med tillhörande kyrkkaffe

Samling för samåkning (för de som inte hittar dit
direkt) på Travparkeringen kl 10.00
Anmälan senast onsdag 28/11 –
anmälningslista på Tiljan eller till
Hasse 070-670 0766

Staffan 070-333 09 37
683 9770

Audfrid 070-

(Första adventsgudstjänstbesöket var i Marieby 1988!)
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ÖSTERSUNDS FOLKDANSGILLES utflyktsdag 23/5 2018 till Åsbygden
Alltid lika aktiva ansvariga i aktivitetskommittén ansåg att någon – Birger eller Emy – skulle berätta
för Heimnytts läsare och för eventuella intresserade i ”eftervärlden” vad som hände den 23/5 2018.
Det blev Emy som fick block och penna:
Alla anmälda till dagens CYKELUTFLYKT samlades kl 11 på Yrans parkering nedanför Jamtli. Morgonen
var kylig, + 7 gr, så vi var många som till en början var ganska rejält klädda. 28 personer var anmälda
till denna aktivitet men enligt senare uppgift hade 32 personer deltagit på något sätt under dagen.
Aktivitetskommittén hade troligen stort tvivel ang anmälda cyklisters kondition ty både ”hängsle och
livrem” var anbefallt!! Flera bilar rustade med festis och vatten körde parallellt och anslöt till
cykelgruppen ett par gånger under cyklingen, som gick längs nedre gamla vägen förbi Ås, Lugnvik och
Birka folkhögskola. Det ryktades att Hasse faktiskt hade cykelställ med i sin bil ifall??!! Jag såg ej att
cykelstället kom till användning. Däremot såg och deltog jag själv när några av oss i motlut ledde
cyklarna – dock ej så långa sträckor.
Första målet var Fröjas Oas i Ås. Vi inbjöds till ”Oasen”, vilket visade sig vara ett uterum med mycket
växter. Förbeställd lunch – olika önskemål tillfredsställdes. Några åt sallad, några sopplunch – allt
fräscht, nyttigt och gott. Innehavaren Peter Johansson berättade en del om Fröjas historia. Jag
återger en del men intresserade rekommenderas eget besök ty stället var verkligen en pärla – en oas,
där fika, lunch, växter men även allehanda fairtradeprodukter kunde inhandlas. Fröjas trädgårdar
startade 2012 av två företag men 2015 slutade växthusföretagaren och Peter fortsatte med cafe och
blomsterhandel och 2016 öppnade han även handelsträdgård. Totalt jobbar 7 personer i
verksamheten och genom intensivt arbete har man lyckats med sin målsättning att ha öppet varje
dag året runt.
Peter framstår som trevlig och anspråkslös men berättar på vår uppmaning om många utmärkelser
som Fröja fått: Efter 6 månader i Ås blev han årets Ås-bo, han var nominerad till Gulddgalan för årets
unga företagare, utnämnd till årets serviceperson i Krokom, senare till hela länets. Peter är även
styrelseledamot i en rikstäckande fairtradeorganisation och får därigenom kännedom om företag
som levererar produkter med värdegrunden ”etisk handel”, vilket han har som mål att följa.
(Kortfattat innebär uttrycket att arbetarnas skall ha justa arbetsvillkor m.m.).
Vi honorerade Peter och hans fairtradeföretag med applåder och ett ölglas med ÖFG:s gravyr.
Andra ”cykelstoppet” var besök hos konstnären Ingrid Aronsson, dit vi förflyttade oss med cykel eller
bil. Några avbröt deltagande efter lunchen. En sommarsvalt klädd Ingrid välkomnade alla som
började med att hänfört betrakta utsikten över Oviksfjällen och Storsjön. Vi erbjöds senare sittplatser
i Ingrids ateljé, där hon gav oss en utförlig berättelse om sitt konstnärskap och framförallt om sin
bakgrund, sin uppväxt och vägen fram till den punkt där hon nu i mogen ålder befinner sig. Hon
identifierar sig som textil- men även akvarellkonstnär – betonar sin mångsidighet.
Ingrid är född i Rissna, är nr 3 av 4 syskon. Familjen bodde på en skola där mamman var lärare.
Pappan var skogs- och fiskemänniska. Ingrid har båda sidor i sin personlighet vilket också präglat
hennes konstnärskap. Hon beskriver sig som pojkflicka, har varit litet vidlyftig, djärv, ville prova olika
saker vilket hon också hade möjlighet till i sin miljö med bla tillgång till skolans slöjdsal. Däremot ville
ej hennes föräldrar att hon skulle söka till någon konstutbildning utan Ingrid utbildade sig till
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textillärare. Hon nämner flera i släkten som inspirerat, bl.a. farmor samt ingift moster, vidare morfar
f. 1850, vilken arbetat som formgivare på SJ. Ingrid gav oss en ganska detaljerad bild av sin och
familjens boende, sin yrkesutveckling och familjebildning. Ingrid och maken psykoterapeuten BengtGöran har 4 barn vilka även de har journalist och konstnärsyrken. Många olika personer har bidragit
till hennes konstnärsutveckling, bl.a. akvarellprofessor Arne Isaksson och en kvinna på västkusten
med vilkens hjälp hon fick tillgång till en viktig distanskurs med EU-bidrag. Ingrid har själv haft olika
kurser, uppdrag och aktiviteter utifrån sina olika arbetsområden där kanske hennes akvarellinriktning
samt hennes broderier dominerat. Hon har haft 2 större utställningar samt deltagit i några
samlingsutställningar.
Jag uppfattar att Ingrid vill förmedla att trots att hon initialt ej fick någon konstutbildning så har hon
– vid sidan av familjebildning och olika jobb – ändå lyckats skaffa sig kunskaper och färdigheter så att
hon nu vid mogen ålder rätt nöjd kan definiera sig som konstnär till yrket. Vi håller nog med om detta
och jag tror att vi alla är imponerade av allt vi fått höra och se av Ingrid som dessutom framstår som
väldigt varm, trivsam med en något försynt framtoning.
Tack till Ingrid och Bengt-Göran från nöjda besökare.
Lika noggrant mottagna och lotsade som vi blev i början och under dagen - lika snabbt, oklart och
abrupt kändes avslutningen då gruppen splittrades inför och under hemfärden. Säkerligen tog sig
ändå alla lyckligt hem och jag framför på detta sätt ett TACK från oss deltagare till arrangerande
personer i aktivitetskommittén. /Emy Karlsson

Dräktskor till salu
Storlek 38, tillverkade i Stöde på 70-talet. Obetydligt använda.
Skorna finns hos mig.
Harriet Malander tfn 070-547 15 41
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2018 års erövrare av Polskmärket i Stort Silver:
Fr v: Alice Carlström, Kerstin Harvenberg, Malte Hermansson, Christer Samuelsson, Kristina Samuelsson
Svend Nielsen, Karin Meinicke Andersen, Anders Wedlund
_________________________________________________________________

Statistik Polskmärkesuppdansningen 2018
Polskmärket: 45 par dansade.
Varav 38 dam och 24 kav har bedömts.
Hjälpdansare: 7 dam och 21 kav.
Utdelade märken och diplom:
Tot
Godkända
Brons
24 st
16 dam + 8 kav,
Silver
10 st
7 dam + 3 kav,
1:a inteckning
8 st
4 dam + 4 kav,
2:a inteckning
8 st
5 dam + 3 kav,
Stort Silver
8 st
4 dam + 4 kav,

Ej godkända
1 dam + 1 kav
1 kav
alla godkända
1 dam
alla godkända

Bygdedansdiplom: 51 par anmälda men 4 par utgick p g a diverse anledningar.
Alltså 47 par har dansat. Varav 42 Dam och 40 kav har bedömts.
Godkända: 41 dam + 39 kav.
Ej godkända: 1 dam+1 kav.
Hjälpdansare: 5 dam och 7 kav.
Fortsättningsdans: 15 par dansade och bedömdes.
Godkända 13 dam och 13 kav. Ej godkända: 2 dam + 2 kav.
Hjälpdansare: 0.
38 deltagare från andra länder:
Danmark
3 dam, 3 kav
Frankrike
2 dam, 1 kav
Italien
0
Japan
0
Nederländerna 2 dam, 1 kav
Schweiz
1 dam, 1 kav
USA
12 dam, 10 kav
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HÖSTUTFLYKT 22/9 2018
Så var det då dax för Östersunds Folkdansgilles höstutflykt - som vanligt väl planerad och genomförd av
vår eminenta Aktivitetskommitte (Audfrid, Hasse, Staffan ).
26 st förväntansfulla deltagare samlades på Travparkeringen inför avfärd kl 9.00, med siktet inställt på
Stopp nr 1: Herrgården i Stavre.
Den stora fina bussen rattades tryggt och säkert av chauffören Magnus. Nämnde Magnus hade en väldig
dragningskraft på Audfrid ....som ständigt och lättfotat spänstade upp och ner i den branta trappan
....(chauffören nere , vi övriga passagerare en våning upp) ...!?!
Pratglatt sorl i bussen där mångahanda spörsmål avhandlades.
Hasse försåg oss ganska snart med såväl frukt som var sin vattenflaska, för att hålla såväl blodsockernivå
som humör på topp.
Efter en knapp timmas färd kom vi så fram till "Sundinsgården i Stavre". Där välkomnades vi av två guider
som satte oss in i historiken och visade oss runt.
Erik Olof Sundin (1849-1930) - i folkmun kallad "Grosshandlarn´" - sysslade redan i unga år framgångsrikt
med skogsaffärer och hästhandel och byggde på så sätt upp en rejäl förmögenhet. Dessutom gifte han
sig rikt med "Guldhönan" som medförde: "skåp + pengar + mamma ..."!
År 1875 gick han i god för 19 miljoner. Förmögen Grosshandlare och sedermera även Bankdirektör.
1889 köpte han sin fädernegård ("Sundinsgården i Stavre"), där han uppförde ståtlig mangårdsbyggnad,
med påkostade inredningar som t.ex 18 kakelugnar av yppersta kvalitet (+ 3st som ännu ligger
ouppackade/ouppsatta), skåp, silver, väggmålningar, tavlor ... för att bara nämna några exempel.
Badhus, paviljong, 40 m lång ladugårdsbyggnad, m fl byggnader.
Herrgården har sedan gått i arv i ytterligare 2 generationer Erik Sundinare.
Sedan 1991 förvaltas Herrgården av en Stiftelse som bevarar och ser till att inget tas därifrån.
Mycket kan berättas om detta, men behöver upplevas för att komma till sin rätt! Men det är
imponerande vad en man, ur enkel härkomst och med blott ringa skolgång men med näsa för affärer,
kan åstadkomma!
Vår vandring genom salar och gemak kröntes med en klättring upp i tornet, upp på takterrassen, med
milsvid utsikt!
Dax för avfärd mot Stopp nr 2: Brattbytorpet i Revsund. Från slott till koja - så att säga!
Färden gick meddels en liten färja med enbart och nätt och jämnt plats för vår stora, fina buss! Mjukt
och fint drogs vi över Revsundssjön till Ammer/Ammerön.
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Framme vid Brattbytorpet undfägnades vi genast med god värmande soppa, smörgås och kaffe i "Gretas
cafe´", alltmedan vi gavs tid att beundra den rikhaltiga, nostalgiska inredningen därinne - vilket återförde
oss till vår barndoms värld i mångt och mycket - och mera skulle det bli!
Upprinnelsen till Brattbytorpets nostalgimuseum var, att någon hittade en Skvader (hälften buss/hälften
lastflak) som renoverades upp. Ett "Gubbgäng" började träffas varje tisdagkväll för att meka med fler och
fler hittade/hopsamlade gamla grejor i en lånad lokal i Gällö. Efter 3 år köptes Brattbytorpet år 2000, där
de också hade tillgång till en halvfärdig flyghangar, som blev mekarverkstad. Där och då föddes ide´n om
att bygga en miljö med 60-talsanknytning. En ideell förening bildades.
Här samlas fortfarande ett entusiastiskt gäng varje tisdag och mekar - här finns skvadrar, husbuss från
"anno dazumal", sevärt hembygge, allehanda jordbruksredskap, försvarets första serietillverkade
helikopter, mopeder, radioapparater i massor, alla möjliga och omöjliga apparater och prylar.
En BP-mack från Våle. En korvkiosk från stan´. ... med mera, med mera!!!
Somliga ur den manliga delen av sällskapet fick vi formligen slita loss från raketmotorn, som LÄT väldigt,
till nämnda personers förtjusning!!!
För nu dax att dra vidare till Stopp nr 3: Skidtunneln i Gällö. Kaffe med äppelkaka (recept kommer) samt
information och guidning.
Den omdiskuterade Skidtunneln är världens längsta i berg (1.3 km + 100 m testspår).
Tunnlarna i berget fanns ju redan, men stod tomma när ide´n om skidtunneln dök upp. Dessa tunnlar
byggdes ursprungligen för ammunitionsfabrik 1939 (den hårda graniten i berget gynnsamt för
ändamålet). 1942 öppnades tunneln/fabriken och gav jobb till 150 pers!
I början på 2000-talet hade F4 ammunitionslager där. Stängdes 2010. Nu drivs skidtunneln av ett bolag
( 89,9 % av bolaget ägs av kommunen, resten privata aktörer).
Bergets temperatur är +6. Där skidspåren går, samt i det 2 bunkrarna med 3 skjutbanor vardera för
skidskyttarna, är temperaturen -4.
Vid vår vandring därinne ingriper Henry - den sanne djurvännen - raskt och utan minsta tvekan, och
undsätter/räddar en liten groda som förirrat sig in i katakomberna (och på väg mot en säker, iskall död...)
! Omslutande den lilla grodan med sina varsamma, varma händer transporterar vår hjälte den lilla
varelsen ut i det fria! Heder åt en sådan hjälteinsats!
Vid 16-tiden rullar vi så hemåt, efter en fullmatad dag! Landar som planerat vid 17 åter på
Travparkeringen!
TACK FÖR EN TREVLIG OCH INNEHÅLLSRIK RESA!!!
Själv fortsatte min kväll direkt med firande av en 75-åring .....men det är en annan historia...!
Vid pennan/Inger Wallin
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Avsändare:
ÖSTERSUNDS FOLKDANSGILLE
Krondikesvägen 95 D
831 60 Östersund

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING:
Vid definitiv eftersändning återsändes
Försändelsen med nya adressen på
Baksidan ( ej på adressidan).

B

FÖRENINGSBREV

O.B.S
Meddela redaktionen om
Du flyttar eller gör
andra förändringar som
påverkar adressregistret.

PORTO

____________________________________________

ADRESS

Red. Kommentar: Inger skriver ”Kaffe med äppelkaka (recept kommer)” men i receptet står det rabarber.
Det tolkar vi som den svenske kocken sa ”Det går lika bra med …” äpplen.

