enkla sjukstugor till riktiga sjukhus och framväxten av dagens länssjukvård.
Med orden ”tack för en oerhört intressant historielektion”, överräckte åldermannen Monica Elgh varsin
blombukett till de båda herrarna
innan det var dags för de församlade Gillesmedlemmarna att bryta
upp och bege sig till Residenset.

AVSÄNDARE
Carlstads-Gillet
c/o Karlstads kommun
Gamla Wermlandsbanken
651 84 Karlstad

100-årsminne
En stor begivenhet som CarlstadsGillet deltagit i under gångna året
är firandet av 100-årsminnet av
Värmlands regementes flytt från
Trossnäs till kasernerna i Karlstad.
Gillesmedlemmar fanns på plats
när händelsen uppmärksammades
en strålande vacker julidag med
programpunkter som Nors hembygdsförening arrangerade vid de
gamla excersisfälten på Trossnäs.
Den 31 augusti var Carlstads-Gillet medarrangör när minnet av flytten högtidlighölls vid en ceremoni
på Kasernhöjden, där Monica Elgh
var en av talarna.
I samband med denna avtäcktes
också Carlstads-Gillets 31:a upplysningstavla som tillkommit i samarbete med Karlstads kommun. Den
redogör kortfattat för detta kapitel
i den värmländska militärhistorien och är placerad vid nuvarande
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Carlstads-Gillets ålderman Monica Elgh var en av talarna när 100-årsminnet av
Värmlands regementes flytt från Trossnäs till Karlstad högtidlighölls.

Foto: Per Berggrén
vandrarhemmet på Kasernhöjden.
När Karlstads kommun arrangerade en kartvecka på Stadsbiblioteket i november fanns representanter för Carlstads-Gillet på plats en
av eftermiddagarna för att svara på
frågor. Då hölls även en uppskattad
föreläsning kring gamla Karlstadskartor av hedersgillesbrodern Per
Berggrén.

RÅDET
Efter höstgillet samlades rådet den 4
december för att konstituera sig och
fick härvid nedanstående sammansättning för innevarande arbetsår.
Ålderman
Monica Elgh
Vice ålderman Karl Axel Hjerdt
Skrivare
Erik Hellberg
Skattmästare
Lennart Hellqvist
Tf arkivarie
Karl Axel Hjerdt
Munskänk
Margareta Widstrand
Bisittare
Robert Warholm
Eva Lejrin
Anna Hedstrand
Charlie Skoghäll
Marie Aakre

På skyltsöndagen arrangerade
Carlstads-Gillet visning av gamla
Karlstadsbilder för allmänheten i
Marmorsalen i Gamla Wermlandsbanken, med Bill Ivarsson och
Bengt Johansson vid rodret. Gillet
bjöd samtidigt på kaffe, saft och pepparkaka.
Carlstads-Gillets medlemmar önskas god fortsättning på 2014!

ADRESSUPPGIFTER
Räkenskapsgranskare
Börje Nygren
Klas Nerman
Kjell Mollstedt, ersättare
Valdelegerade
Bo Wallin, sammankallande
Torbjörn Joghed
Lena Sewall
Redaktion
Marie Aakre
Erik Bonde

NYA MEDLEMMAR
Carlstads-Gillet hälsar följande tio nya medlemmar välkomna: Mikael
Blomquist, Gustaf Ekman, Roger Carlsson, Fredrik Elgh, Helen Holmgren, Eva Högman Harvig, Dan Martinsson, Leif Persson, Thomas
Sigfridson och Charlotta Wållgren.

c/o Karlstads kommun, Gamla Wermlandsbanken, 651 84 Karlstad
Telefon: 054-15 84 09, telefonsvarare
E-post: carlstads-gillet@telia.com
Hemsida: www.carlstads-gillet.s.se
Plusgiro: 29 12 29-3
Kontaktperson
Erik Hellberg, Gökärtsgatan 12, 653 45 Karlstad
Telefon: 054-56 20 09; 0706-72 44 60
E-post: hellbergerik@hotmail.com
Redaktörer
Marie Aakre, 0706-18 77 03
Erik Bonde, 0702-30 51 06

VIKTIGA DATUM
31 januari är sista betalningsdag för medlemsavgiften.
9 maj äger vårgillet 2014 rum.

När deltagarna i 2013 års
Höstgille, den 14 november,
tog en rask promenad från
Gamla Wermlandsbanken
till Residenset för att avnjuta
den läckra buffé som dukats
fram i Svenska Migrationscentrets lokaler, rådde samma mildväder som präglat
hela hösten. Snön som föll
över Karlstad i början av december försvann snabbt och
jul- och nyårshelgen blev
rekordvarm.
Eftersom måltiden förlagts till Residenset denna gång, blev det en
komprimerad samvaro i Gamla
Wermlandsbanken. Mötesförhandlingarna klarades av i snabb takt
och inleddes traditionsenligt med
intag av tio nya Gillesmedlemmmar, sedan åldermannen Monica
Elgh hälsat de omkring 120 medlemmar som slagit sig ner i bänkraderna välkomna.
Därefter följde parentation över
nio avlidna Gillesmedlemmar, däribland hedersgillesmedlemmarna
Lars Wennberg och Per Jan Wållgren. Skrivaren Erik Hellberg föredrog rådsberättelsen över gångna
arbetsåret, under vilket rådet sammanträffat nio gånger. I sin ekonomiska redogörelse berättade skattmästaren Lennart Hellqvist bland
annat att Carlstads-Gillet under
året investerat i ett redigeringsprogram för tidskiften Gillet, vilket delvis finansierats genom egna fond-

Upplysningstavlan avtäcktes i samband med en minnesceremoni på Kasernhöjden den 31 augusti.
Foto: Erik Bonde
medel samt bidrag från Karlstads
kommun. Skattmästaren kunde
även konstatera att annonsintäkter bidragit till att hålla nere tryckkostnaderna för medlemstidningen
2013.

Skattmästaren avtackades
Beträffande sammansättningen av
rådet, som beviljades ansvarsfrihet
från verksamhetsåret, inträffade
inga förändringar. Monica Elgh
omvaldes som ålderman på ett år
och omval på två år skedde för övriga rådsmedlemmar vars mandatperiod hade gått ut. Även räkenskapsgranskare och valdelegerade
omvaldes på sina poster. På detta
höstgille avtackades Per Anders

Olson för sina mångåriga insatser
som skattmästare fram till och med
2011, och hedrades med ett konstverk i trä av Hans Tilly.
Sista programpunkten i Gamla
Wermlandsbanken denna kväll
var ett föredrag, ”En tidsresa med
landstinget under 150 år”, om
Landstinget i Värmland som hösten 2013 firat sitt 150-årsjubileum.
Det hölls av Anders Ajaxson och
Staffan Svanqvist, båda lokalt välkända journalistnamn, och genomfördes precis så proffsigt som man
kunde förvänta sig.
Som redaktörer för den nyligen
utkomna boken ”Vårt LiV” gav de
en förnämlig inblick i hur sjukvården i Värmland organiserats från

