
Ordföranden har ordet september 2017

Min fru Margit och jag har en lönn på vår tomt som nu riktigt exploderar i höstfärger, 
mest åt rött. De röda lönnlöven kontrastera så stort mot gula björklöv och de löv som 
fortfarande ännu är gröna att naturens skiftningar nästan verkar overkliga. 

Verkligt är däremot älgjakten som pågår för fullt och många av kamratföreningens 
medlemmar har jagat eller jagar fortfarande. Jakten har förändrats de senaste åren, då 
många har gps- sändare på hundarna och vi kan följa dem på ett helt annat sätt, vilket 
har gjort jakten mer levande. Det finns säkert olika uppfattningar om detta. 

Skogarna runt Sollefteå har nog aldrig haft så mycket vilt som nu. I Västernorrland 
har under årets björnjakt skjutits 42 björnar och två av vårt jaktlags jägare såg under 
älgjakten björnar då de satt på sina älgpass. Vid ”vårt” kända björnide söder om Pom-
macvägskälet sköt, hemmansägare Erik Sjöberg, på slutet av 1800-talet Sollefteås 
sista björn, trodde man då, i dag vet vi bättre. 

Hösten innebär för kamratföreningen flera trevliga och lärorika aktiviteter: 

en studiecirkel i Windows 10 Creators Updater, cirkeln kommer att genomföras
både i oktober och november för att alla intresserade skall kunna få plats

fyra studiecirklar som fortsätter där de slutade i våras. Studiecirklarna jobbar 
med arkivering, civilanställda efter inflyttningen i kasernerna 1911, människor 
och bosättningar i torplinjen och i Tjärnmyren och regementets minnesstenar    

    Lönnen på vår tomt hemma i Västby, Helgum. Foto Hans Nauclér.



fyra sammankomster på Solgården där bland andra den mycket uppskattade 
Karin Flinkfeldt kommer tillbaka för att inleda säsongen på Solgården och 
berätta minnen från sitt händelserika liv

programmet i höst bjuder också på bärplockning, föredrag om Försvarsmakts-
övning Aurora 17 och Ångermanlands hemvärnsbataljon, visning av naturgym-
met på Hågestaön och traditionsenlig säsongavslutning med Träff hos Olle i 
Berghem.  

Med detta ser vi hösten an med tillförsikt.

På vår alltid väl uppdaterade hemsida kan ni läsa mer om våra aktiviteter vilka vittnar
på ett om att vi ”hänger med” trots att vi fyllde 80 år i fjol.

Försäljning av boken Västernorrlands Regemente 1983-2000, från fält, expeditioner, 
kök och förråd har gått bra och projektet är ekonomiskt i hamn. Det finns fortfarande 
böcker kvar, så än är det inte försent för den som ännu inte skaffat sig ett exemplar av
boken.
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