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KALENDARIUM
OKTOBER
17
28

Föreningsmöte
Sång

NOVEMBER
16
25

Ev. Danskväll
Sång

DECEMBER
01
02
03
10
11

Kyrkbesök 1:a advent
Styrelsemöte
Danscirkel
Danscirkel
Avslut alla grupper

Måndagar:
Tisdagar:
Tisdagar:
Onsdagar:
Torsdagar:

Sång
Slöjd
Gammaldanskurs
Folkdans vuxna
Polskor

JANUARI
07
08
09
13
23

Start gammaldanskurs
Start Folkdans
Start Polskor
Styrelsemöte
MANUSSTOPP

FEBRUARI
06
06

Årsmöte
HEIMNYTT

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

Städkvällen, svampplockningen samt syltkoket slutfört.
Sedan septemberutflykt som samlar stor skara seniorer.
Sedvanligt så supertrevlig samvaro.
Sammanfattningsvis, sommaren slut!
Så kommer årets sista HEIMNYTT. Om någon undrar varför nr 3 kommer en gång till, så beror det på
att det blev lite strul förra gången. På grund av krav på utgivningsbevis vid fler än 3 utgåvor per år,
har styrelsen beslutat att vi ger ut bara 3 utgåvor per år. Den förra skulle ha varit nummer 2, men
det blev 3 och det upptäckte vi inte förrän alla exemplar var tryckta.

Denna upplaga är tryckt i ......29......... exemplar och e-postad till ....149............ mottagare.
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Ordförar´n har ordet
Vart tog sommaren vägen? Det är nog den hittills snabbaste sommar jag tycker mig ha upplevt.
Kanske är det åldern som gör att tiden går så himla fort. Tänk om man får vara frisk och bli 100 år,
då lär väl somrarna bli bara ett par veckor före midsommar, till ett par veckor efter midsommar.
Våren blir lång, kall och regnig, hösten blir halvjum och torr, och räcker till veckan före jul. Snön
kommer då, 2 dm, veckan före jul. Ligger kvar en vecka, nyårsafton är 12 grader varm, lite mera
snö kommer i mitten av jan och ligger kvar till i slutet av feb, sen börjar den där långa våren. Men
när man är 100 år så tror jag att man skiter i vad det är för väder.
Sommarens dansuppvisningar gick väldans bra och vi blev en lite större danstrupp i år, jämfört
med ifjol. Det gör att uppvisningarna blir mera sevärda. Tänk när vi var 23 par på midsommar. Det
var rekord för vårt gille. 1983 var det visst.
Sen på midsommaraftonskvällen så träffades alla dansare och spelmän som uppträtt tidigare
under dagen, samt några till som trivs i vårt sällskap. Där lekte vi allehanda tokiga lekar och
käkade medhavd mat. Gillet bjöd sen på jordgubbstårta och kaffe. Detta att träffas på
midsommarkvällen har gillet genomfört alla år sen jag började dansa folkdans, m a o 40 år. Hur det
gjordes före min tid har jag ingen koll på.
I början av augusti så slipades Tiljans dansgolv och oljades 2 omg. Staffan Nilsson gjorde jobbet.
Det blev ljusare i lokalen och det behövs ytterst lite glidpulver för att det ska bli superdansbart.
Vår Aktivitetssektion jobbar på, och arrangerar fantastiska utflykter, som vi får hänga med på. Vi
får verkligen se och lära oss om många intressanta utflyktsmål. Nu senast blev det utflykt väster ut.
Mer om detta på annan plats i detta nr.
Ha de….

Ernst

med klubban

_____________________________________________________________________________________________________

Lasse följer med sin flickvän till hennes morföräldrar på middag för första gången och noterar att hennes morfar hela
tiden avslutar varje mening han säger till sin fru med ord i stil med älskling, hjärtat, raring, kära du, fina och liknande.
Han blir väldigt imponerad och när morfadern har bjudit ut honom på verandan för en cigarr och konjak, kan inte Lasse
låta bli att fråga:
- Hur länge har ni varit gifta?
- Nästa år blir det 60 år, svarar morfadern.
- Och ni är fortfarande så kärleksfull mot er fru, säger Lasse.
- Vad menar du? frågar morfadern.
- Ja, du kallar henne för älskling och hjärtat hela tiden.
- Mmm, säger morfadern och tar ett par långa puffar på cigarren. Om sanningen ska fram har jag glömt vad hon heter.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gammaldansvers.

Dansa gammaldans, klarar alla med glans. Om först en kurs de går, och riktiga instruktioner får.
Hos Östersunds Folkdansgille, man danskunskap får lära, som efter lite träning, är lätt att bära.
Hambo, snoa, schottis och vals, ingen av dessa är svåra alls.
Och från mazurka och pariserpolka, är det ingen som vill skolka.
Levande musik ges till varje lektion, det är mycket bättre än en raspig grammofon.
Trots detta är avgiften så liten, att den passar även en börs som är sliten.
Ny kurs börjar i september, därför uppmanas varenda member,
att till dess ha värvat en elev, så att jag ej detta förgäves skrev.
Värva gärna bland de yngre, för de kommer själva, de äldre och tyngre.
Om bara dansintresset kan väckas, kanske medlemsrekryteringen kan knäckas.
Jag hittade denna vers i Heimnytt nr 3/80, skriven av någon som heter Ernst.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Har ni hört om pojken som skulle rimma i skolan?
Han sa: - Fröken kan inte sitta för hon har ont i sin bak…
Fröken: - Det där rimmar väl inte?
- Nej, sa pojken men de va bra nära.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

En kille kom in på systemet och hade en slips med sig. Han ville köpa en halvbutelj renat, och ville betala med slipsen.
Men si de gick inte, så han måste betala med normala slantar. Efter en stund så kom han tillbaka och hade en annan
slips med sig, och ville köpa en flaska till. Och betala med slipsen. Men det gick inte denna gång heller, så han blev lite
förbannad: - Konstigt att man inte kan betala, en flaska renat, med en slips, när det gick utmärkt att betala den här
slipsen med en flaska renat.
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Vårutflykten. 2019
Den 30:e maj, Kristi himmelfärdsdag kl.7.30 på travparkeringen samlades en massa folk. Varför?
Jo, det var vårutflykt med Östersunds folkdansgille i ”jämtländskt sommarväder”, dvs täckjacka på!
Backeryds buss med chaufför Magnus Örnell vid ratten väntar på oss där. Med guidning av” klanen
Nilsson” åker vi via Hammerdal, Ramsele mot Sollefteå. Audfrid och Staffan ger oss glimtar av
ställen vi passerar. Högfors slott, Vackermyren, Görviks köttproduktion och vindmöllor i mängder i
närheten av Ramsele.
Fruktpaus vid en mysig rastplats mellan Görvik och Ramsele med konstverk av återvunnet material
bestående av järn, plåt och elkablar. Helt rätt i tiden! Vi passerar många älvar och kraftverk,
Faxälven, Ångermanälven, Fjällsjöälven m.fl. Näsåker där man firar 25-årsjubileum med Urkult
världsmusikfestival. Där finns också Nämforsen med sina berömda hällristningar.
Lagom hungriga ankommer vi till Backsjön och Tulpanfestivalen. Vi börjar med lunch i tältet och
information om detta äventyr av ägaren Carolina Visser. En helt osannolik historia får vi ta del av.
Carolina född i Holland, bodde då i Tyskland, tittade på en TV-serie som utspelade sig i Sverige.
Hon bestämde sig då för att ta med sig sin hund och resa till detta land! Nybliven änka och ville
börja ett nytt liv. Fick kontakt med en mäklare och köpte huset utan betänketid. I samband med
kontraktskrivningen kom även ägarens son Hans, och det blev kärlek vid första ögonkastet, och nu
är dom gifta!
Carolina som är uppvuxen i en tulpanodlande familj bestämde sig för att försöka odla tulpaner i
Norrland, trots att alla sa att det inte skulle fungera. Det lyckades över förväntan! Nu finns där
150000 tulpanlökar i jorden. Verksamheten har utökats med försäljning på gården och på internet,
café, butik i Sollefteå, föreläsningar och hundspann på vintern. Vilken driftig kvinna!
Färden gick vidare med både tulpaner, lökar och tepåsar i bagaget. Mot Mårdsjön via Stugun
styrdes bussen vidare. Historier, både snälla o fula levererades av Sven, Hasse, Åke o Ernst blandat
med musik med anknytning till platser som vi passerade. Månsken över Ångermanälven,
Hammarforsens brus m.fl. Sedan dags för fikapaus i Stuguns hembygdsgård där John-Erik
Johansson med fru Gudrun serverade kaffe o smörgås.

Carolina Visser, Foto Ernst Norenius
-
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Nästa stopp var cowboykåken i Mårdsjön med guidning av ägaren tillika byggmästaren Dick
Bewarp. Ännu en otrolig historia, en skåning som ledsnat på storstadens stress och vill testa något
nytt Flyttade hit 2008 och har med hjälp av bybor byggt ett hus av 300 stockar. Det tog 3 år och
många timmars jobb. Huset stod färdigt 2012, 200m bostadsyta i 2 våningar. Mycket av möbler och
inredning är tillverkat av Dick själv. Han berättar också att han specialbeställt en del och även hittat
prylar på nätet. 2015 gick det en serie på SVT om detta bygge, som många kanske sett.

Foto Ernst Norenius
Ett nytt projekt är på gång i år, en flotte som Dick bygger med hjälp av byborna. Den ska invigas
med dansare iförda flytvästar. Undrar om vi ÖFG får vara med på detta jippo?
Nöjda och lagom trötta deltagare landar så småningom på travparkeringen.
Stort TACK till ”klanen Nilsson”, ni har lyckats igen!
Solweig Nilsson

Tulpanväktare av gammalt bildäck Foto Ernst Norenius

-
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Adventstradition med ÖFG 2018.
Den 2 december träffades vi medlemmar som vill bevara vår adventstradition i Hornsbergskyrkan på
Frösön. Vi var ett tjugotal medlemmar som slöt upp, varav de flesta bar folkdräkt enligt tradition. En
stor kör hälsade oss välkomna med sång innan adventsförrättningen startade. Klockorna ljöd och för
första gången var vi i kyrkan utan att få psalmböcker, men att gudstjänsten visades visuellt på en
vägg, så att alla kunde se psalmtexterna och programmet. Karolinn Strandberg var präst och skötte
förrättningen. Kören var klädda i rött eller svart och de sjöng medryckande med stuk av gospel. Den
musikaliske ledaren Mats Ternvall var fantastiskt medryckande och fick oss att sjunga, knäppa med
fingrarna och klappa takt med händerna. Dessutom var det fantastiskt att höra trosbekännelsen
tonsatt och sjungen av denna kör!
Hornsbergskyrkan är en nyare kyrka, med ett krusifix med en modernt formad Jesuskropp på
korset. Kyrkan är kanske inte den kyrkan som vi är vana att besöka? Många ungdomar tog hand om
att servera kyrkkaffet till oss. Det var mycket gott bröd att välja på, även att köpa och ta med hem.
ÖFG stod för allas kyrkkaffe och det tackar vi särskilt för. Tack för att vi har kvar denna trevliga och
gemytliga tradition i vår förening.
Tack för oss! Gott Nytt Kyrkoår och en God Jul!
Christina Jonsson och Sven Adolfsson.
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1. ADVENT 2019
Välkomna till det 32. (!) kyrkobesöket
Östersunds Folkdansgille gör 1. Advent!!!
Ta på Dig folkdräkten eller annat bekvämt och följ med
till

MATTMAR KYRKA
Gudstjänst och kyrkkaffe
Avresa 09.30
Åter c:a 15.00
Återkommer om färdsätt (buss eller privatbilar)
Anmälan på anmälningslista på Tiljan eller till
Aktivitetskommittén Östersunds Folkdansgille
Audfrid 070-6839770 Hasse 070-6700766 Staffan 070-3330937

-
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Höstutflykt med ÖFG, 27 September 2019
Som vanligt var det samling vid travparkeringen. Kl. 08.30 startade bussen till nya äventyr. Vi
körde ”slingervägar” för att ”se mer” av vackra vyer. Via Frösön, Vallsundet och Rödön hamnade vi
i Trångsviken. Där fick vi dela upp oss i två grupper. En grupp började med Charkfabriken och den
andra med Trangia. Efter halva tiden skiftade vi. Fabrikerna ligger nästan granne med varandra.

Charkfabriken Foto Kristina Kumlin
På charkfabriken gick vi runt med en proffsig guide.
Först fick vi klä på oss skyddsrock, mössa och skoskydd.
Tillverkningsprocessen gick ”runt” i ett speciellt ”flöde”. Det var olika gradantal beroende vilken del i
processen av korvtillverkningen. Allt var maskinellt och väl genomtänkt. På ett ställe sprutade de in
saltlag som senare reducerades till en viss % - halt.
De får aldrig hela djurkroppar utan endast de delar de använder. Det är nötkött, fläskkött och fett.
Det är endast 2 man som som arbetar vid tillverkningen och 3 x Karin med lokalvården.
Kunskapsmässigt är det lång erfarenhet som hela verksamheten bygger på. Det kan bli 60 timmar
eller mer per vecka.
De följer strikt lagar och regler de får från ”högre ort”.
De har ett veckoschema. Måndag och tisdag tillverkning, onsdag paketering (i skinn, alla ”skinn” är
naturprod.), torsdag märkning och paketering till kunder. Fredag städning.
År 2006 flyttade de in i nya lokaler.
Det var intressant att se och framför allt höra hur hela processen går till.
Rökning av korv sker med en speciell tjära vid 800 grader. Efter det kylning i 1-2 dygn. Sedan till
frysrum. Etikettering med spec. Serienr. och Batch nr. så de kan spåra hela kedjan (exakt dag) om
något blir ”fel”.

-

8-

Trangia Foto Kristina Kumlin
Trangia från 1925. Även där hade vi en bra guidning.
1976 fick de nya lokaler. Det är ett familjeföretag i 4 generationer.
Omsättning 60 miljoner. Personalen arbetar 2- skift. De är 31 st. Det är 4 personer som arbetar
lördag-söndag. 80 % av produktionen går till export. Distributionen är i två led.
Allt spillmaterial går till återanvändning. Det är högsäsong april- september.
Efter det fick vi lunch på Trångsvikens Bygdegård.

”Kan själv” Foto Kristina Kumlin
Sedan for vi till Rönningsberg och besökte boden ”Kan själv”. Ulrika och hennes mamma har ett
företag ihop sedan 2008. Ulrika har jobbat med hantverk i 30 år. Hon stickar och målar, och
mamman syr. Ulrika jobbar även med djurkommunikation.

-
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Efter det for vi vidare till Wången. Där fick vi kaffe och god äppelpaj. Där berättade Putte Eby om
Pilgrimsleden som går från Selånger i Sundsvall till Nidaros i Trondheim. Först berättade han om
sin egen historia och erfarenhet. Han hade bland annat jobbat i Abisko.
Pilgrimsleden är mer än 1000 år gammal. De jobbade i två år för att ”få fram” leden. 2014 var
den fullbordad. Det finns fornminnen från 1030. Den beskrivs som kulturväg enl. EU. Det finns flera
Olofskällor utefter leden. Först kallades den för Mitt-Nord- Leden. (1982). Flera intressenter
började engagera sig i detta. De hade samarbete med Hembygdsföreningar och Svenska kyrkan.
1997 fick de fram Symbolen för leden som blev: St. Olavsleden. (hänsyn till både svenska och
norska språket).
Projektet ”Pilgrimsleden” indelas i fyra punkter.
Nummer 1 är Storytelling. (Historik)
Olav föddes År 995. Olav blev Norges första kung. I unga år skickades han ut i världen för att se
sig om. Religionen var väldigt viktig då.
1028 kristnades Norge.
När han kom hem hade de utsett en kvinna Ingegerd som han skulle gifta sig med. Men det blev
en ”falsk” Ingeborg som hette Astrid.
Olav vandrade från Selånger till Stiklestad. Där blev det strider och Olov dog.
Långt senare när de öppnade graven fann de Olav väl bevarad med yxa och hans röda skägg.
De fann också en sten som hade en grop och man tror att han dog på den. Därför utsågs han till
”Den Helige”.
Nummer 2 är Hygien.
Hotell och andra boenden måste ordnas vid leden.
Det ska finnas gott om stolpar med info.
Munkeby är en by som har gott om bäddar med enklare utrustning.
Nummer 3 är USP.
Attraktionskraft. Marknadsföring.
Nummer 4 är Vision. Hur det ska utvecklas vidare de närmast kommande 7 år.
De har tagit fram en speciell stämpel. Så individen kan få ett ”pass” och som de kan använda på
andra pilgrimsleder.
Invigningen av St Olavsleden var storslagen med bland annat 400 körsångare.
Skrivet av Kristina Kumlin och Lilian Wall.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020
Härmed kallas till årsmöte för
Östersunds Folkdansgille
Torsdagen den 6 Februari kl 1900 på Tiljan
Fika, överraskningar!

