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ARNLJOT TIDENDER Årg.5 No.2/2002

ARNLJOT TIDENDER
Föreningens första, största och mest spridda tidning!

No. 2/2002 Östersund den 30 september 2002 Årgång 5/2002
No. 12 Från grundandet AD MCMXCVIII

Föredragningslista till årsmöte s.2-3, Ledare s.5,
Apostlamässan s.5-6, Husbondens röst s.7, Blotmeny s.8

Årsmöte och blot!
Härmed inbjudes Du till årsmöte och

blot med föreningen
Lördagen den 26 oktober 2002,
kl. 18.00 å Fältjägarmässen, I 5.

Inpassering genom kasernvakten vid
Fältjägargränd (Regementsgatan)

Anmälan:
Senast torsdagen den 17 oktober 2002 till

hr ordf. på telefon 063-12 69 90 eller på epost
mikael.andersson@mbox335.swipnet.se.

Blotkostnaden är 200 kr för stödmedlem och medföljande gäst.

Aktiv medlem, d.v.s. om Du medverkat aktivt i somras
betalar ingenting.

Av anmälan vill föreningen veta om Du önskar något
speciellt kostalternativ.

Baren är öppen från kl.17.30
Underhållning

Meny s.8
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Förslag till föredragningslista i enlighet
med stadgarna:

§ 6 Vid ordinarie och extra årsmöte, i tillämpliga delar,
skall följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Justering av röstlängd
4. Föredragning och godkännande av föredragningslistan
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om årsmötet blivit behörigen kallat enligt kap. V § 3, 2:o (utskick skall ha

utgått senast 3  veckor före ordinarie årsmötet)
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Styrelsens ekonomiska berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om styrelsemedlemmarnas ansvarsfrihet
11. Förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår (Se s. 7)
12. Förslag till utgifts och inkomststat för kommande verksamhetsår (2002-2003)
13. Propositioner från styrelsen
14. Motioner från medlemmar eller hedersledamöter

(Kap. V § 3, 3:o "Motion til årsmöte, undantaget förslag till val, skall vara styrelsen
tillhanda senast två veckor före årsmötet)

15. Val av styrelse för nästkommande verksamhetsår bestående av:
Ordförande (varje år) Ledamot I (jämna år)
Sekreterare (jämna år) Ledamot II (udda år)
Kassör  (udda år) Ledamot III  (jämna år)

Ledamot IV (udda år)
Suppleant 1 (varje år)
Suppleant 2 (varje år)
Suppleant 3 (varje år)

Styrelsemedlemmar var mandat utgår är:
Ordförande Mikael Anderson, Sekreterare Peter Möller, Led. I Kjell-Åke Sundin,
Ledamot III Maria Stjernlöf, Suppleanterna 1-3 Göran Andersson, Lena Bengts-
son och Dick Helgesson

16. Val av "konstnärligt råd" om fem ledamöter enligt Kap. VI § 10.
Sittande konstnärligt råd är: Styr.repr. Lena Bengtsson, Aktör Gunnar Höglund,
Aktör Sara Olofsson, Övr. Maud Henrik-Jonsson och Annelie Helgesson

17. Val av "PR-utskott" enligt beslut av föregående års årsmöte, sittande i PR-utskottet
är: IT-ansvarige Steven Isaksson, Föreningsfotograferna Jonas Eliasson och Göran
Andersson, KR-repr. Sara Olofsson samt av styrelsen utsedd Annika Isaksson-
Larsson.
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18. Val av särskilda befattningshavare, vilkas uppgifter framgår av särskild  instruktion

fastställd  av styrelsen.
Avgående är:

Kostymansvarige Ingegerd Byström, Rekvisitaansvarige DickHelgesson, Lägds-
fogde 1 Anders Kallin, Lägdsfogde 2 Per Nauman, Föreningsfotograf 1  Jonas
Eliasson, Föreningsfotograf 2  Göran Andersson, Visthusfru Carina Lindström,
Köksansvarig Karin Hestner, Tf ljud- och musikansvarige Andreas Högström
(utsedd av styrelsen efter avgångne André Ljunggren), IT-ansvarige Steven Isaks-
son, Chefredaktör AT Steven Isaksson, Ordf. i historiekommittén Henric Tung-
ström samt Tf Föreningsgode/kaplan Tommy Zackrisson (utsedd av styrelsen i
somras)

19. Val av två stycken föreningsrevisorer jämte suppleanter, vilka ej äga ingå i styrelsen.
Nuvarand är: Göran Hestner och Rolf Östlund samt dessas suppleanter Ulf
Moberg och Gunnar Höglund.

20. Val av representant i Peterson-Berger stiftelsens styrelse jämte ersättare för denen
jämte PB-stiftelsens mandatperiod. Sittande är hr ordf. Mikael Andersson med
Gunnar Höglund som ersättare - val är aktuellt inför WPBSt stämma i vår.
Tillkommer:
- Val av representant tillWilhelm Peterson-Berger Institutets styrelse (f.n. hr ordf)
jämte delegat vid WPBI:s stämma instundande vår.
- Val av delegat till Östersunds kulturråds stämma

21. Val av valberedning bestående av en sammankallande och två ledamöter inför
nästkommande ordinarie årsmöte, vilka ej äga ingå i styrelsen.
Nuvarande valberedning (2000 års årsmöte fastställde principen att avgående
styrelseledmöter väljes till valberedningen): Sammankallande Per Naumann, Ul-
rika Hellby och Andreas Högström.

22. Fastställande av stödmedlemsskapsavgift (F.n. 100 kr för 2001-2002)

23. Val av hedersledamot (Kap. IV § 4) (Skriftliga förslag jämte motivering insändes till
styrelsen.)

24. Övriga frågor, som kan väckas vid årsmötet, om vars upptagande beslutas i varje
enskilt fall. Övriga frågor anmäls till mötessekreteraren. Övriga frågor förekoma ej
vid extra årsmöte.

25. Mötets avslutande följt av information.

OBS! Motioner skall vara inne till hr ordf. senast
lörd. 12 oktober 2002.
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Åskådarstatistiken för
sommaren 2002

Totalsumman för 2002 är 1805 åskådare, således en, om än liten, positiv förändring i
förhållande till år 2001. Det rör sig alltså framåt - i maklig takt. Nedan kan Ni se en
sammanställning över åren 1984 till 2002.

1984 1320
1985 1460
1986 1040
1987 1489
1988 1169
1989 1457
1990 1802
1991 3239
1992 3715
1993 1933
1994 2598
1995 2602
1996 2042
1997 2044
1998 946
1999 2097
2000 1911
2001 1779
2002 1805
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LEDARE☛
Hösten är här och årets Arnljot känns
måhända långt borta, nu när det börjar bli
kallt, regnet faller och det är dags att dra på
sig långkalsonerna… Hm. Nej, förresten,
så brukar det ju vara ute på lägdan när det
är dags för föreställning också. I alla fall så
har nog de flesta av oss återgått till det
vardagliga lunket efter en härlig sommar
och Arnljot känns kanske fjärran. Men för
en del av oss fortsätter arbetet även under
resten av året. Bland det första som görs
efter det att tårtbitarna ätits upp, godiset
sålts ut och kläder glömts kvar är samman-
ställningen av medverkandeenkäten. Detta
material är till stor hjälp för det fortsatta
arbetet under året. Enkäterna ger styrel-
sen, särskilda befattningshavare m.fl. både
ros och ris samt idéer till förändringar och
förbättringar. Allt för att spelen ska kunna
utvecklas till de bättre, både för besökarna
och deltagarna.

Personligen tycker jag att det är intres-
sant att försöka få en bild av vad det är som
gör att folk ställer upp och är med, många
år efter år efter år. Ett svar till frågan ”Vad
var bra?” tycker jag säger allt: ”När man
kommer hit till lägden är alla som en stor
familj! Alla har respekt för varandra och
ställer upp för varandra i vått som torrt!”.
Känner vi så har vi kommit långt tycker jag.

Nu är det snart dags för blot och års-
möte och det ska bli mycket trevligt att få
träffas igen. För er som kanske bor långt
borta eller inte träffar andra medlemmar så
ofta finns numera en liten mötesplats på
nätet, nämligen gästboken på hemsidan.
Gå gärna in och skriv en rad om ni har
vägarna förbi. Väl mött!

Steven Isaksson
C red AT.

ARNLJOT DROG
TILL ÖSTERHUS...
Så  sku l l e  ma n  k u n n a  b e skr iva
sommarsäsongens apostlamässa, i en
blandning av Aksel Lindström och
Wilhelm Peter son-Berger.

Det var en vecka kvar till premiären
- molnen hängde tungt över Frösön och
hela ensemblen tågade upp till Frösö kyrka
för att vara med om något unikt. Ja, inte
bara ensemblen utan en i det närmaste
fullsatt Frösö kyrka - Österhus i Aksel
Lindströms version.

Av de kommentarer som inkommit
efter denna apostlamässa kan man inte dra
någon annan slutsats än att det var en
viktig, inspirerande och upplyftande begi-
venhet som vi deltog i.

Arbetet började redan 2001, då för-
eningens numera tf föreningsgode/kaplan
Tommy Zakrisson tog upp idén och bör-
jade samtalen med kyrkoherde Göran
Modén - så intresset och spänningen var
på topp när det väl blev dags. Till allas
hjälp fanns även mässordningen - så vi
lättare kunde följa med.

Br Zakrisson, vilket väl är den bästa
tilltalsformen i detta fall, inledde med en
vältalig och tydlig inledning innan vi alla
äntrade kyrkan som hade försetts med ett
tillfälligt korskrank, på den gamla platsen
för detsamma. Vapen lämnades i vapen-
huset -det var nog länge sedan vapenhuset
fick göra skäl för sitt namn!

Vi fick uppleva en mässa som verkli-
gen lyfte det mysterium som 1000-t jamtar
var med om - någon räknade till ett 20-tal
knäfall, korstecken, rökelse, omfamningar
och ett lika obegripligt, i varje fall för vissa,
som fantasieggande latintal och därtill hö-
rande vacker sång jämte nattvardsgång
med ett troligen 95% deltagande av för-
samlingen. Vem hade väntat sig det?
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Hr ordf. skriver...Officierade gjorde kyrkoherde Gö-
ran Modén, Tommy Zakrisson som diakon
och Mikael Nehrer som kantor - heder åt
dessas prestation.

I sanning en historisk händelse. Min
och mångas förhoppning är att detta skall
bliva en fin tradition som inledning på
själva spelperioden och Östman Gud-
fastsson, Jamtlands apostel, är värd den
uppmärksamhet som han härigenom fick
Hans bild  på Frösö kyrkas altarduk fick en
särskild innebörd.

Utseendet av Br Zakrisson till
föreningsgode/kaplan borgar för att detta
inte var en engångsföreteelse och jag tror
att vi kan se framemot en lika fullsatt kyrka
år 2003!

Då jag själv senare for till Ryssland
och söder om Novgorod, i närheten av den
plats där Rurik hade sin stad och fäste i
Jurjev klostret (S:t Georg) deltog i en
mässa i S:t Georgs kyrkan från 1130
kunde jag till min häpnad - med mässan i
Frösö kyrka i gott minne - utan s törre
problem följa mässsan, synd att jag inte
hade med mig mässordningen. Den mäss-
ordning vi följde på Frösön härrör sig ju
från tiden före splittringen mellan väst- och
östkyrkan år 1054, så det var kanske inte
så överraskande.

Stort tack för denna dag!

Hr ordf.

Sigurd i Slandrom - utmaning och en
glädje!

Så vill jagkarakterisera min egen
upplevelse av denna spelsommar. Jag måste
medge att jag kände viss oro över hur det
hela skulle förlöpa - inte bara för de svårig-
heter som själva textinlärningen och fram-
förandet skulle ge -utan även för hur be-
lastningen totalt skulle falla ut. Jag vill
sammanfatta det hela med ett STORT
TACK till Er alla. Från början tillsammans
med Gunnar Höglund och Hans eminenta
ledning och interaktionen med alla i en-
semblen. Min oro kom succesivt på skam
och tack vare arbetsdelning - som vi för-
visso kan utveckla, blev det faktiskt ur min
egen snäva synvinkel en lättare och mer
glädjefull sommar än tidigare - men vad är
annat att vänta med en sådan ensemble!

Det är mycket som man minns från
sommaren - två viktiga händelser framgår
av andra artiklar i detta nummer av AT. Jag
vill i detta sammanhang tillägga Dick och
Jennys bröllop - en fin upplevelse, alla våra
fyra fester med Barnljot och allt - kanske
mycket, men det hade sin egen speciella
betydelse.

Under året har mycket arbete lagts
ned på lägden och jag vill därför rikta ett
särskilt tack - så här inför årsmöte och
allting till Jenny och Dick för målningsar-
betet. Lägden har fått sig ett nytt lyft och
kändes fräschare än på länge. Jenny och
Dick är inte ensamma om att ha lagt ned ett
stort arbete - det är många som kan upp-
märksammas. Detta är enligt min mening
ett tydligt tecken på att vi har en bra
dynamik i föreningen och att vi sakta men
säkert alla bidrar till att vidmakthålla och
fr.a. utveckla det arv som fått att handha i
och kring ARNLJOT!

Väl mött 2003! /Hr. ordf.

ARNLJOT
64:e spelåret 2003
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ARNLJOT TIDENDER
utkommer tre gånger per år och

distribueras kostnadsfritt till medlem-
marna i Teaterföreningen Arnljotspelen,

TA.

Hur kontakta tidningen?
Chefredaktör Steven Isaksson

Tfn 0642-710 26, 070-511 63
68, steven.isaksson@hem.utfors.se

Förslag till
verksamhetsplan år

2003

JUBILEUMSKONTOT!
Föreningens jubileumskonto väntar
energiskt på Dina bidrag -skänk en
slant till vårt kommande jubileum!

Postgiro: 50 30 51 - 5
Skriv: Till jubileumskontot

Glöm inte bort att ange från vem bidra-
get kommer.
/Ordf.

1935 -201 0
75 år!

Lö NN maj 2002 Vårstädning med
grillning på lägden, tillika föreningens
födelsedagsfest.

Lö 14 juni 2003 kl.11.30 för nya, alla
kl.12.00 (Beslutat i somras)

Speldagar:
Fr 4/7, Lö 5/7, Sö 6/7, Må 7/7, Ti 8/
7, On 9/7 uppehåll, To 10/7, Fr 11/
7, Lö 12/7 och Sö 13/7.

Lö 16 augusti 2003, Städning och
surströmmingsfest

Ti 30/9 - Budgetårets slut

Lö 25 oktober 2003 Årsmöte och
blot

Kan tillkomma andra aktiviteter
efter initiativ!

Hus-
bondens

röst

Som många vet har
jag och Kent under
några år försökt för-
gylla premiärfesten
med en liten fråge-

sport. Inför årets batalj kom Kent på iden
att vi kanske skulle införskaffa ett pris som
kunde fungera som vandringspris år efter
år. Som bonuseffekt så kommer ju alltid  jag
och Kent bli ihågkommna så länge priset
finns kvar. Priset, en avbild  av en vikinga-
tida krigare har fått namnet Husbonden,
vilket naturligtvis syftar till att vi ämnar dela
ut det till den som vunnit vår lek på ett
hederligt vis, utan lögner och svek. Jag
förstår att det måste kännas tungt för Gud-
fast garde att priset delas ut på de pre-
misserna men vem vet, en dag kanske även
lögnaren och svikaren kan bättra sig.

I år gick i alla fall priset till Gunhilds
följe, vilka på ett hedervärt sätt genom-
förde tävlingen. Husbonden kommer att
förvaras ute på lägden som en påminnelse
till alla om de forna vinnarnas förträfflig-
het.

Henric Tungström
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A Post

ARNLJOT TIDENDER

Returadress: AT c/o Red. Steven Isaksson, Storbränna 135, 830 60  FÖLLINGE

Blotmeny å
Fältjägarmässen

Förrätt
Laxrullar med filadelfiaost (himmelskt gott) och soltorkade

tomater samt rosenbröd
Varmrätt

Helstekt oxfilé med kulpotatis, pepparsås och sallad.
Kaffe och kaka

Till förrätten ingår lättöl

OBS! Dryck betalar Du själv och vill Du ha
vegetariskt alternativ så hör av Dig till hr ordf. enligt sida 1.


