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As you are reading this very text, I am delighted to
present the very next issue of our member paper,
GHasetten. I must admit, it was a challange creating
this one and the main reason is this: I got stuck rediting and creating most of the articles myself.
GH, as many other nation have suffered severe active
people the last year due to the pandemic mostly. With
the pub still going strong and most new people go
to the club work, other positions such as editor (redaktör in Swedish) seems to be empty. That is a loss!
And a shame! I, myself like the written word, both in
Swedish and in English, however, I would prefer to
create for my own sake, not out of necessary to put out
the paper.
It should also being said that ever since GH’s new
statutes it is from first of July this year not mandatory
to present issues of GHasetten. With that being said,
I and om sure many of you, also like the this member
paper and would prefer it given out.
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Clarification: calling of the landskap is not mandatory
to be in GHasetten. If you are interested in helping out
with this paper, please contact me!
I think our member paper should be one of the benefits of being a member of Gästrike-Hälsinge nation,
no matter Swedish or international student, can enjoy
it with both Swedish and international articles. Thank
you for your time and be aware of the content ahead!
Carl von Zweigbergk

Note: all articles denoted by an English flag are also
available for our international readers - enjoy!

Carl Larsson

Välkommen nya och gamla studenter! Höstterminen
är kommen och jag ser faktiskt fram emot den, vem
hade kunnat trott? Det brukar sägas allt som oftast att
hösten är en kall och ogästvänlig säsong, en säsong
som går mot mörker och där vinden viner kall på
gator och torg. Det kan stämma, men det ska också
sägas att denna höst kommer föra med sig mycket
värme och glädje, trots allt. Jag ska nu berätta varför
och på vilket sätt.

1Q

Carl
von
Zweigbergk

Som en social varelse lever och frodas jag bland
människor, tillsammans med goda vänner eller i nya
bekantskaper finns det en glädje att umgås ihop med
varandra. Nationen har länge fyllt en viktig social
funktion för mig, en funktion som fortsätter att vara
och förhoppningsvis varar av resten av mitt liv.
Det är däremot just nu mitt huvudsakliga engagemang lever, just nu som kurator och aktiv på GH.
Här har jag hand om medlemskap, fastighetsfrågor
och allt däremellan som ibland hamnar på mitt skrivbord. Vare sig jag har tid eller inte för det. Just nu under inskrivningsperioden finns en önskan från min
sida att känna sig så välkomnad det bara går. Om fem
nya studenter engagerar sig kommer jag anse det en
vinst och kommer en av de fem bli heltidare allteftersom kommer jag vara glad och nöjd. Glad och nöjd
att kanske var det jag bidrog till det första intrycket
och att det var ett gott intryck. Det är så viktigt!
Jag skulle rent av säga att det är min mest väsentliga
anledning till att jag tror hösten kommer bli bra. Med
mindre distans och mer värme finns goda chanser till
skratt och glädje. Förhoppningsvis tillsammans med
er, det är min förhoppning och önskan, tack för mig!

2Q

Kamand Mohammed

Hej! Mitt namn är Kamand och jag är ny Andre
kurator på Gästrike-Hälsinge nation! Jag som inte ens
är ekonom men jag blir visserligen inte den första 2Q
som inte studera någonting med ekonomi. Vem är jag
då? Jag kommer från Gävle men bor numera i Uppsala, shout outs till Studentvägen, ni vet vem jag är.
Har ni frågor om någonting som rör nationens ekonomi, handlån eller lön så kom till mig! Jag har mitt
kontor några trappar upp, usch, ser inte fram vintern
på kontoret men det löser sig. Som man brukar säga,
det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Hejs!

Oj, är hovmästaren borta och jag är adminstrativt
ansvarig över uthyrningsverksamheten nu? Det var jag
inte beredd på men är det så är det så. Mitt namn är
Jimmi och är ny Tredje kurator. Så utöver pub och chef
över klubbverket så är jag som ser till att restriktioner
efterlevs på nationen. Det kan tyckas vara ett mindre
roligt jobb men ack så viktigt då det hänger på att vi kan
fortsätta ha våra verksamheter. När distans är vardag är
det viktigt att vi är snälla och goda mot varandra.
Även om jag inte kommer från Gävle som både 1Q och
2Q gör så har jag släkt i hemlänen, på vår heltidarehelg
var vi tex i min släkts stuga utanför Ockelbo, det var
trevligt om än regnigt.
Vad ser jag då fram emot i höst? Att faktiskt kunna ha
fler fysiska event som det ser ut nu. Reccegasque och
andra temagasquer, åh vad kul det ska bli. Nu ska jag
bara ha tid att hitta personal till alla uthyrningar som är
planerade. Om ni är intresserade av att jobba så kontakta mig! Ha det bra!

3Q

Jimmi Burgagni

(”I’m not good at writing anything that living beings
are supposed to understand but let’s do this anyway!”);
I feel like someone stole the entire summer. But that
doesn’t matter now since the new semester is here.
And what does a new semester mean? New beers! New
whiskey! New ciders! I hope y’all are as excited as me to
have a bunch of delicious new beverages in the pub. As
I’m witting this, a shipment of new sour beers, barleywines and dark Belgian ales is on the way.
Now, you may be confused. Who is this person ordering a bunch of beers, and who is this semester’s
rental manager? Well, there is no rental manager, and
I’m the barmaster. That’s a new full-time position, and
I’ll be responsible for buying all the alcohol. So, is there
something you’re missing in the pub? Text me! Or just
talk to me; I’ll be at GH very often during the nights.
Now, all we need to do is hope that corona(-chan) will
leave and never return. I’m really glad that we can be
open during the night now. Last semester with only
three hours of opening time, was so boring!
Last words? Let’s not give in to the trend of drinking
to get drunk. Let’s enjoy the taste and the company of
each other! See you in the pub! :-)

BrM
Tomáš Přeučil

HÄRMED KALLAS GÄSTRIKE-HÄLSINGE NATIONS MEDLEMMAR
TILL HÖSTTERMINENS FÖRSTA LAGTIMA LANDSKAP
TISDAGEN DEN 28 SEPTEMBER KLOCKAN 18:00 Å DIGITALT OCH FYSISKT

DIGITALT DELTAGANDE (ICKE-OBLIGATORISKT)
å Vårterminens Andra Lagtima Landskap

Bland annat ska följande behandlas:
VAL AV FÖRSTE KURATOR 2022
VAL AV KÖKSMÄSTARE HT22
VAL AV BARMÄSTARE HT22

För att delta digitalt i landskapet krävs föranmälan. Formulär finns på nationens hemsida under ghna-

Fullständig föredragningslista kommer att anslås på nationens medlemstavla senast fredagen den 24 september och även på hemsidan. Hjälp gärna valnämnden att finna lämpliga kandidater till de poster som ska
väljas. Särskilda anmälningslistor kommer inte anslås på medlemstavlan utan på hemsidan under ”medlem-engagera dig” med ett digitalt formulär. Det går även att använda sig av institutet enskilt landsmannaförslag. För att delta under landskap krävs att terminsavgift för gällande termin är betald.

Distansdeltagande sker genom Zoom, en videokonferenstjänst. En länk till Zoom-mötet kommer att
skickas ut per mejl samma dag som landskapet äger rum till de som föranmält sig. Genom länken
kommer programmet att laddas ned och installeras, och mötet öppnas. Man behöver inte skapa ett
konto, men man behöver ange ett användarnamn.

tion.se/landskap. ZOOM-LÄNK KOMMER SKICKAS UT UNDER LANDSKAPSDAGEN.

ENSKILT LANDSMANNAFÖRSLAG
Innebär att alla nationsmedlemmar har rätt att föreslå kandidater till de poster som ska väljas. Förslag måste
lämnas till Förste kurator senast en vecka före landskapet.
ÄRENDE PÅ FÖREDRAGNINGSLISTAN
Alla nationsmedlemmar har rätt att få ett ärende upptaget på föredragningslistan om man lämnar in förslaget skriftligt till Förste kurator senast en vecka före landskapet.

För att bekanta sig med Zoom kan man besöka https://zoom.us/test. Där kan man öppna ett möte med
sig själv, för att testa att webkamera, högtalare och mikrofon fungerar.

För att göra det digitala deltagandet på det verkliga landskapet så smidigt som möjligt måste du vara
inloggad kl 17.30. Ett upprop kommer ske kl 17.45. Då ska du ha sett till att din kamera, mikrofon och
högtalare fungerar.

DELTAGANDE
Landskapet kommer att ske digitalt och fysiskt. Oavsett sätt att delta så anmäl ditt deltagande till Förste kurator via formulär som kommer finnas tillgängligt. Anmälningslänken kommer finns på nationens hemsida
under ghnation.se/landskap. För att alla ska kunna delta demokratiskt kommer alla rösta via E-ballot, anmäl
din e-postadress med namn i formuläret på hemsidan.
VÄLKOMMNA ATT DELTA
Carl von Zweigbergk
Förste kurator
Uppsala 19 augusti 2021

För votering (omröstning som inte sker per acklamation) används E-ballot. E-ballot är en internettjänst
för slutna anonyma omröstningar. En personlig länk skickas ut på mejl inför omröstningarna. På så vis
har vi en komplett mejllista till alla deltagare från mötets start.

För frågor om landskapet, kontakta Förste kurator på 1q@ghnation.se eller 018 66 61 41

Nya stadgar och omorganisation - Vad händer på GH
den kommande framtiden?
Torsdag den 1 juli kommer bli ett historiskt
datum för Gästrike-Hälsinge nations historia.
Dagen då nya stadgar och omorganisation
trädde i kraft. Må kan tyckas att våra stadgar
förändras med jämnan mellanrum, senast det
skedde var år 2010 och dessförinnan år 2006,
alltså en företeelse som sker någorlunda ofta.
För den som ännu inte är insatt i vad nationens stadgar innebär är det textkapitel som
reglerar vad en nationsmedlem är, hur landskap ska gå till, vad en seniorsmedlem är, vad
en underförening är mm och annat grundläggande för vår studentnation.
Däremot den andra händelsen kommer förändra GH struktur en lång tid framöver.

Kvar är valnämnd som är nationens valförberedningsorgan, kvar är också seniorskollegiet, en av
nationens alumniföreningar; stipendienämnd;
besvärsnämnden som hanterar besvärsärenden samt
nationsstyrelsen. Uppmärksamma personer kan då
undra vad som hände med ekonominämnden och
ni gissade rätt, ekonominämnden finns inte längre.
Nämnden hade sitt sista historiska möte tisdag
den 8 juni i år.

Initiativet påbörjades under år 2015 då Emil
Ställvik satt som Förste kurator och gick i
hamn på höstens andra lagtima landskap
2020 då det röstades igenom, dock inte utan
dramatik. Det förslag som låg på agendan
och som slutligen landskapet röstade för
innebar en hel del praktiska förändringar och
sätt vi jobbar med vår organisation kallad
GH.

Tanken är att de mer självständigt kan syssla med
sitt arbetsområde och därför rapportera till styrelsen om sina aktiviteter. Under tidigare ekonominämnden fanns nämligen delegering som sysslade
just med fastighetsfrågor och placeringsfrågor, därav namnen. Utskotten skall ledas av Andre kurator
och nationens skattmästare.

Det har i stället bildats ett gäng utskott som ska
fylla ekonominämndens och andras behov bättre
än tidigare. Ur askan av ekonominämnden har det
bildats ett ekonomiutskott, ett fastighetsutskott
och ett placeringsutskott.

Dessutom har det skapats ett internt, respektive
externutskott. Internutskottet skall hantera natioLandskap som är nationens högsta beslutande nens interna frågor som rör föreningar, medlem,
organ och är det möte där nationens medmiljö och kultur och leds av Förste kurator. Exlemmar kan bli valda för förtroendeposter
ternutskottet ska hantera nationens externa verkoch andra typer av val, stannar som tidigare.
samheter som rör klubb, dags-och gasqueverk och
Landskap är landskap. Och Landskap är bra. leds av Tredje kurator.
Under landskapet finns olika nämnder och
där märker vi förändringen först.

Också internutskottet leder över olika verk som
hanterar ovannämnda frågor, alltså ett föreningsverk, ett medlemsverk, ett miljöverk och
ett kulturverk. Ämbetet Lika villkors ansvariga
hamnar under miljöverket och ämbetet Krönikör hamnar under kulturverket till exempel.
Liksom internutskottet, styr externutskottet
över nämnda verk.
Ämbetet sånganförare hamnar under gasqueverk och naturligtvis hamnar klubbverkare
under klubbverket till exempel.
Tanken är att beslut ska kunna ske på så liten
nivå som möjligt. Klubbverket ska kunna hantera allt som rör pub och uthyrning men ändå
överblickas av externutskottet och Tredje kurator. Tas större beslut i verk eller i sitt utskott
ska utskottet och Tredje kurator rapportera det
vidare till styrelsen. Och så vidare.
Revisorerna gör revision på nämnderna. Styrelsen granskar utskotten. Förste och Tredje kurator ansvarar över intern-och externutskottet. Se
bild för referens.

Vad innebär alltsammans i praktiken då? I praktiken innebär det att som funktionär på GH
kommer du med ditt ämbete bli tilldelad ett verk,
utskott eller nämnd som du arbetar och har möten med. Hur ofta beror på var någonstans man
sitter. Är det så att man sitter i kulturverk är det
möjligen man har möten och planerar kommande kulturevenemang, alltså sällan än om man till
exempel sitter i stipendienämnden som har fast
möten under terminen och bestämmer om nationens stipendier.
Verkar det krångligt? Ingen fara, med förändringar kan det ta liten tid att sätta sig in och vänja sig
vid nya arbetssätt. Har man vidare funderingar,
frågor eller kommentarer eller bara vill veta mer,
kontakta 1Q!

Från Hovmästare till Förste kurator
- En berättelse om nationsengagemang
Som electus hade jag min traderingsmiddag
på Luccegasquen 2017, en sittning jag från
början var menad att jobba på i egenskap av
klubbmästare. Jag är emellanåt glad att jag
fick gå, sitta på honören och för första gången
bära Hovmästarinsigniet. För övrigt en bra
gasque med mycket god mat, god dryck i gott
sällskap, som oftast på GH. Min bordsdam
var nyinstallerade hedersmedlemmen Mona
Aldestam och som genererade mycket gott
prat mellan de olika rätterna och jag minns
att jag tänkte, ”det här är ett bra liv”.

Tisdagen den andra januari 2018 vandrade jag in på
GH och kände mig rädd och osäker. Vad hade jag
gett mig in på? Kan jag verkligen göra det här? Och
vem är egentligen Samuel Ödmann? Frågorna var
många och under terminen fick jag svar på många
men långt ifrån alla.
Trots allt trivdes jag bra i rollen som Hovmästare.
Trots de sena kvällarna och trots brist på sömn. Jag
gjorde ämbetet till mitt liv, jag var Hovmästare och
dedikerade större delen av min vakna tid på att vara
det. I februari samma år följde jag med till Lund och
besökte vår vännation Kristianstad nation och deras
årliga bal Snapphanebalen, kallad ”Snappis”. Å vad
roligt det var! Hovmästarinsigniet bar jag med stolthet och eftersom mitt insignie stod ut bland de andra
heltidarnas, uppskattade jag all uppmärksamhet som
riktades mot mig.

Hela min vårtermin kulminerade i en sommaruthyrning som hade börjat planerats redan i december
året innan, nämligen ett bröllop. Nationsbröllop som
annars mest är reserverat för gamla aktiva som vill
knyta an sina nya liv i gamla lokaler, kan ibland göra
så efter styrelsebeslut och som jag tillsammans med
paret planerat hela våren. I juli dansade de lyckliga
två sin första bröllopsdans i stora salen på GH och
allt var på sin plats. Det var efter den kvällen som
jag bestämde mig för att genomföra en andra termin
som Hovmästare, tack Jonathan och tack Anna för
att jag fick skapa er kväll.

Och där borde min nationskarriär som heltidare
tagit slut, varför? Jag hade då suttit ett helt år som
Hovmästare och tanken var att avsluta där, att ha
gjort mitt år för nationen och fortsätta på andra
ställen och platser. Men som bekant har livet något
annat planerat för en själv än vad man själv planerar. Jag sökte till en tredje termin som Hovmästare, vilken galning! Skulle jag nu få återuppleva
allt jag hade gjort min första vårtermin, en andra
gång? Det såg inte bättre ut! Jag skulle få chansen
att göra allt jag gjorde första gången lite bättre. En
sådan chans kunde jag inte säga nej till.

Med höstterminens intåg betydde det inte bara från
sommar till höst utan även nya heltidarkollegor. Tre
av mina bästa vänner påbörjade sina ämbeten och
återigen blev jag rädd och osäker. Kommer vi kunna
komma överens trots vår vänskap? Kan jag verkligen göra det här? Och vem tusan är [namn]? Denna
gång var det en mer rutinerad Carl som var Hovmästare. En Hovmästare som var mer finslipad och
noggrann, Luccegasquen dukade jag helt själv under
en hel vecka tex. Jag hade dock aldrig överlevt utan
mina kollegor och vänner, ibland överlappades dem.
Som den där gången efter nationens höstgasque med
potatistema, hade jag en 100-personersuthyrning
dagen efter och samma kökspersonal och jag jobbade. Det var jobbigt och slitsamt, och otroligt förbövla
roligt. Tack Hanna och tack Jim, ni är bäst.

Med facit i handen kan jag säga att det blev bra.
Om än utmattande och slitsamt. Att återigen befinna sig i ett stadium mellan jobb, på jobb och på
fest, mellan fest kan lätt tära på en. Jag minns att
i början se över våren och inse att jag hade en (!)
ledig helg under hela terminen där jag inte hade
någon uthyrning eller annat som upptog min tid.
Visst är det kul att ha saker att göra men då ska
man hinna med alltsammans också.

Carl och Mona på Luccegasque 2017

När våren led mot sitt slut hade jag överlevt både Valborg och vårbalshelgen, tillsammans
med ett gäng andra fester, uthyrningar, gasquer och allt däremellan. Bland annat där kan ett
spontanbesök till Lund (igen) en söndagsnatt med två andra aktiva från nationen räknas in.
En resa vi för övrigt spenderade mer tid på tåg fram och tillbaka än faktiskt i själva Lund.

Carl ”hovar” gasque i häxhatt hösten 2018

Jag är glad att jag fick chansen att ”hova” ännu en
vårbal och ännu 1 maj-middag. Fick chansen att
åka till både Snappis och bal i Finland som Hovmästare en till gång. Och chansen att genomföra
ytterligare ett nationsbröllop. När jag stod tillsammans med mina andra avgående heltidare i universitetsaulan och mottog diplom kände jag mig
definitivt klar. Inga fler städdagar eller heltidarhelger tänkte jag, nu är jag fri. Jag började sommaren
2019 med nytt jobb och allt var på sin plats.
Det är svårt att inte göra analogi med annat man
kan bli beroendeframkallande av men återigen tog
livet en vändning. Denna gång innebar vändning
och förändringen pandemi.

Sommaren 2020 stod jag utan jobb efter att ha
blivit varslad pga. arbetsbrist från mitt dåvarande
jobb och återigen kände jag mig rädd och osäker.
Vad ska jag ta mig till nu? Vem är jag nu? Och hur
tusan ansöker jag om a-kassa? Det var då en stilla
tanke dök upp i min hjärna, nation? Igen? Orkar
jag? Jag tänkte tillbaka till slutet av vårterminen
2019 och hur klar jag kände mig och hur slut i
kroppen jag var. Men det var framför allt två saker
jag kände som skulle vara annorlunda om jag skulle söka mig tillbaka till nation på heltid. Som Första
kurator, ämbetet jag var mest intresserad av, dels att
jobba huvudsakligen kontorstider, dels tiden som
gått sedan sist jag var aktiv.
Med is i magen ställde jag upp, lika nervös som när
jag ställde upp som Hovmästare för första gången
och lyckligtvis blev vald till 1Q för året 2021.
Januari kom och naturligtvis kände jag samma frågor komma tillbaka och med pandemin som gjorde
mycket ännu svårare än tidigare. Vårterminen 2021
har varit svår på ett helt annat sätt än mina tre
terminer som Hovmästare. Att följa restriktioner,
tolka restriktioner och att efterleva restriktioner
som studentnation har inte varit lätt. Landskap och
andra möten som har digitaliserats, kalla skärmar
som ska återspegla en gnutta värme men ack en
nödvändigt för att förhindra smittspridningen.

Till vänster: Carl och sin efterträdare på KMK-bal

När jag går av till slut sista december i år har jag hunnit avverka inte mindre än fem olika heltidarkonstellationer, suttit med
hela fyra olika 3Q:ar, fyra olika
2Q:ar, två olika 1Q:ar och sex (!)
olika heltidsmästare, det är ett
privilegium att fått sitta tillsammans med er alla. För första och
sista gången i mitt liv kommer
jag säga, ”ni vet vilka ni är”.
Så vad kommer livet bestå av
efteråt? Vem vet, men jag vet
att det inte kommer vara detta
(igen).
Här kommer urval av bilder!

Nedan till höger: Carl och kollegor som får diplom i universitetsaulan
Nedan till vänster: Carl som 1Q
under digitala invigningen av
jubileumsåret 375 år

			

Nu är väntan äntligen över

Hej igen fina läsare!
Hoppas ni haft en härlig sommar, fylld med
glädje, sol, vila, bad och fina nya minnen!
I ämbetet som krönikör ingår normalt sett,
bland annat, att delta i GH tillställningar
och evenemang och genom trevliga små
texter rapportera tillbaka dessa evenemang till nationens medlemmar.
Eftersom det senaste året har varit allt
annat än vanligt har dock fokus behövts
få ligga på säkerhet och hälsa, vilket har
gjort att nationen fått pausa sociala interaktioner i stora folksamlingar så som
Gasque.
28/8 Kräftgasque
Kräftgasquen är en trevlig tillställning
som genom åren har firats såväl inomhus
som utomhus, men har alltid genomströmmats av salta smaker, skjutande
skal, fröjdande hattar och kräftvänliga
sånger.
Inför denna sittning kan det vara bra att
ha på sig något ömma kläder som tål sin
beskärda del kräftspads, en bra idé för en
rolig hatt man vill göra. Om man inte vet
hur man äter kräftor, eller bara vill ha en
intressant beskrivning på hu man kan äta
dem, kolla upp på wikihow hur man gör.

Genom att ha kämpat tillsammans som ett
samhälle så har situationen förbättras och nu
till hösten verkar det som att vi i allt större
utsträckning kan börja återgå till det normala
igen.
I och med detta så har vi denna hösttermin att
se fram emot fler sittningar och evenemang.
I år hade nationen tänkt fira sitt 375 års jubileum med en storartad jubileumshelg men även
om just detta specifika evenemang kommer att
behöva få vänta till hösten 2022, så kommer
här en lista över andra roliga evenemang på
Gästrikland – Hälsinglands nation som ni har
att se fram emot höstterminen 2021

9/9 reccemottaging och 18/9 reccegasque
Först har vi reccemottagningen som börjar med en härlig dag där man som ny student kan
möta föreningarna, hjälpsamma människor på nationen och lära sig ett och annat om bostadsker.
Efter detta avslutar man kvällen tillsammans med en mycket trevlig och lugn tvårättersmiddag.
Senare samma månad är det dags för reccegasquen som är helt perfekt tillfälle för nya studenter som vill testa på sin första gasque.
Här får du lära dig mer om de studentikosa traditionerna och sederna som finns på nationen
och får möjlighet att träffa nya människor som kan komma bli dina nya bästa vänner.
Som nya student kan det kanske kännas lite otäckt att kasta sig ut i sittningsvärlden, dessa
evenemang är till för just er.
För att ta emot nya studenter i vår nations varma hamn, välkomma er och lära er allt vi kan.

23/10 Temasittning!
Temasittningen är en fantastik trevlig tillställning för alla er som tycker om att få klä upp sig
genom att klä ut sig.
Temat är alltid olika, några exempel på tidigare sittningar är LOTR, Kaos och Ghast.
Dessa sittningar att lekfulla och har ofta mat, dekorationen och aktiviteter i temat.
Att klä ut sig uppmuntras och vem vet, kanske är det just du som vinner pris för bästa utstyrsel och tar hem ett coolt pris.
NEDAN: Gasque med spöktema

Till vänster: glada gäster
Ovanför: kräftor och västerbottenostpaj

20/11 Separationsbalen
Separationsbalen är den tillställning då den veliga frågan äntligen försöker få ett svar, dvs
bör G:et separera ifrån H:et?!?
En gång per år drabbar bocken från Hälsingland och älgen från Hälsingland samma i en
kvällslångs batalj av sång och glada upptåg för att slutligen komma fram till och vi borde
vara en ena nation igen.
Detta evenemang är till för att få klä upp sig, lära sig saker om nationens historia och få
chans att lära känns nya trevliga människor.

31/12 Sylvestergasquen
Sylvestergasquen är Nationens nyårsfirande.
Under denna kväll bjuds man en välkomstdrink, en trerättersmiddag, tal,
festliga skålar och ett ordentligt firande.
Efter själva middagen finns det utrymme
för mingel och toalettbesök innan det är
dags att samlas på gården för att kunna
fira in det nya året med en gemensam
skål samtidigt som man, förhoppningsvis,
står under en stjärnklar himmel blandad
med färgsprakande fyrverkerier.

Utöver sittningar och Gasque finns det
självklart massa andra roliga saker som
händer på nationen och i och med det
massa möjlighet att träffa nya och gamla
vänner igen, skapa fina minnen och välkomna nya medlemmar in i GH-familjen.
Jag vill avsluta med att även denna gång
tacka personalen på GH som tappert har
kämpat på under hela denna pandemi och
arbetar för att snart kunna ha fantastiska
och säkra evenemang igen.
Tack även till dig som läsare för att du tar
hand om dig själv och för att du läst denna text, hoppas vi ses på nationen under
höstterminens 2021 kommande äventyr.
På återseende!
Sofie Hans

Ingen Luciagasque utan luciatåg!

11/12 Luccegasquen
Luccegasquen är nationens stora julbord, detta är sittningen ingen behöver lämna
hungrig.
Detta är en Gasque som rent tidsmässigt är lång eftersom den består av flera olika
bufféer fyllda med härlig julmat.
På denna sittning finns verkligen något för alla smaker och det är ett brett utbud av
såväl kött som vegetariskt.
Hela denna Gasque genomsyras av festlighet och julkänsla och är en av mina personliga absoluta favoriter.

Gasque och tillhörande
till gasque

Gästrike-Hälsinge Nations á 7 800 kr
Till behövande flitig och skötsam medlem av Gästrike-Hälsinge nation. För åtnjutande av detta stipendium fordras att stipendiaten
i nationssalen håller ett föredrag eller inleder en diskussion över ett självvalt vetenskapligt ämne. Utdelas varje hösttermin för ett
år. Kan tilldelas samma person högst två år i följd.
Jonas Hellbergs á 11 900 kr
Till stipendiat utses årligen en medlem av Gästrike-Hälsinge nation som visat begåvning för högre studier. Vid lika meriter må
hänsyn tagas till ekonomiskt behov. Studerande kan tilldelas stipendiet mer än en gång.

				
				LEDIGA STIPENDIER HÖSTTERMINEN 2021
Nu utlyses de stipendier som förvaltas av Gästrike-Hälsinge nation. Stipendierna kan sökas av alla medlemmar av nationen som studerar vid Uppsala Universitet. Vissa stipendier har dock förbehåll, såsom ämnesinriktning, födelseort etc. När du söker stipendier bör du alltid tänka på att enbart söka de stipendier du är
berättigad till. Tänk på att alltid styrka alla uppgifter med vidimerade handlingar; gäller även födelse- och
studieort om det är meriterande för de stipendier du söker. Om det finns två eller fler enligt statuten likvärdiga kandidater kommer nationens stipendienämnd att ta hänsyn till övriga uppgifter angivna i ansökan. Ett
ordinarie stipendium utbetalas med halvårbeloppet per termin efter inkommen bevakningsblankett och kan
sedan prolongeras så länge statuten tillåter. Ett extra stipendium utdelas direkt med halvårsbeloppet och kan
sedan inte prolongeras eller bevakas. Samtliga stipendier med ett årsbelopp på under 5 000 kr betalas ut med
hela beloppet på en gång och behöver inte bevakas under nästkommande termin. För mer utförlig information om hur du söker stipendier vid Gästrike-Hälsinge nation hänvisas frågor till nationens stipendiesekreterare på stipendier@ghnation.se.
På grund av Covid-19-pandemin har nationens samtliga stipendiestiftelser förutom Göransson-Sandviken
givit betydligt mycket mindre avkastning under 2020. Detta innebär att årsbeloppen på samtliga stipendiestiftelser är mindre än tidigare år.
Sista ansökningsdag är den 24:e oktober 2021
Utöver de stipendier som utlyses här har universitetet många stipendier som endast kan sökas av medlemmar av Gästrike-Hälsinge nation. Dessa utlyses i ERGO och på universitetets hemsida. Ansökan sker direkt
via internet. Ha i åtanke att utlysningsperioden för universitetets stipendier skiljer sig från nationens.
Höstterminen 2021 ledigförklaras följande nationsstipendier:
Johan Abraham Andbergs á 1 400 kr
Till behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för ett år med rätt för stipendiat att ånyo söka
och erhålla stipendiet.
Carl & Maria Blombergsson á 4 200 kr
Till medicine eller teologie student av Gästrike-Hälsinge nation som är född och uppfödd inom Gävleborgs
län och som genomgått någon av detta läns gymnasieskolor eller Fjellstedtska skolan i Uppsala. Utdelas för
ett år med rätt till prolongation för ett år i sänder under ytterligare högst tre år.
Otto von Friesens á 2 400 kr
Till medlem av Gästrike-Hälsinge nation vilken idkar studier i nordiska språk och som där jämte är i behov
av ekonomisk hjälp. Stipendiet utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett år i sänder under ytterligare
högst tre år.

Helsinglands Enskilda Banks á 2 100 kr
Till obemedlad begåvad och välartad medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för ett år med möjlighet till prolongation efter
ansökan med ett år i sänder ytterligare två år.
G.A. Huldbergs stipendium á 1 400 kr
Till behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för infödd Hudiksvallsbo. Utdelas för två år med möjlighet
efter ansökan till ett års prolongation
Dagmar och Philibert Humblas 2 st. á 3 450 kr
Till stipendiat utses i Gävleborgs län född medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Det ena stipendiet tilldelas nationsmedlem, som
med flit och framgång bedriver studier vid Uppsala universitet. Företräde äger sådan studerande, som studerar konstvetenskap eller musikvetenskap. Det andra stipendiet tilldelas studerande, som med flit och framgång bedriver studier vid Uppsala universitet,
dock utan företräde för visst ämnesområde. Stipendium utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett år i sänder under högst
två år. Den, som ej kunnat utnyttja möjlighet till prolongation kan söka stipendium på nytt. Dock kan stipendium ej innehavas
mer än tre år sammanlagt.
Premiet till Eva Håkanssons ära á 5 000 kr
Till student av Gästrike-Hälsinge nation som genomgått gymnasieskola i Gävleborgs län eller är barn till förälder som genomgått
gymnasieskola i Gävleborgs län, som är student vid Uppsala universitet. Mottagaren av premien ska studera inom medicinska
fakulteten, men genomgå annan utbildning än läkarprogrammet. Företräde har den som utbildar sig till biomedicinsk analytiker.
Mottagaren ska ha ett aktivt intresse för det skrivna ordet. Utdelas för ett år i sänder på höstterminen. Tidigare innehavare kan
ånyo tilldelas premiet under ytterligare högst två år.
Karl Jernbergs á 1 300 kr
Till medellös manlig stud. av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde i första rummet för sådan som ägnar sig åt botaniska studier
och i andra rummet för en medicine student. Utdelas varje hösttermin.
A.G. Longbergs á 1 100 kr
Till medicine eller filosofie student av Gästrike-Hälsinge nation, född antingen i Gästrikland eller Hälsingland, som genomgått
gymnasieskola och som varit närvarande vid universitetet minst en termin, med företräde för släkting till donator A.G. Longberg
från Gävle såvida vederbörande uppfyller ovanstående villkor dock utan avseende på födelseort. Utdelas årligen av nationen på
höstterminens sista ordinarie landskap. Får ej innehas längre än tre år i följd.
Sven & Elsa Marins á 5 900 kr
Till medlem av Gästrike-Hälsinge nation som ägnar sig åt studiet av nusvenskt språk med särskild tyngdpunkt lagd på språkvården. Företräde för den som härstammar från någon av donatorernas syskon, varvid närmare släkting har företräde framför mer
avlägsen. Utdelas för ett år i sänder. Stipendiet kan tilldelas samma person sammanlagt högst fyra gånger.
Alexander och Sigrid Skånbergs á 4 000 kr
Till behövande studiebegåvad medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett år i sänder
under ytterligare högst tre år.
Göransson-Sandvikens forskarstipendium (ansökan på särskild blankett)
Under 2021 finns det ca 1 500 000 kr tillgängligt för utdelning.
Till behövande svensk medlem av Gästrike-Hälsinge nation som studerar eller forskar vid Uppsala universitet. Kan även för fortsatt vetenskapligt arbete tilldelas sökande, som avlagt doktorsexamen.

Alexander och Sigrid Skånbergs á 4 000 kr
Till behövande studiebegåvad medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett år i sänder under ytterligare högst tre år.
Göransson-Sandvikens forskarstipendium (ansökan på särskild blankett)
Under 2021 finns det ca 1 500 000 kr tillgängligt för utdelning.
Till behövande svensk medlem av Gästrike-Hälsinge nation som studerar eller forskar vid Uppsala universitet. Kan även för fortsatt vetenskapligt arbete tilldelas sökande, som avlagt doktorsexamen.
Stipendium kan tilldelas för en tid av två år, varefter prolongation kan beviljas för högst två år i sänder intill
ytterligare fyra år. Inspektor utnämner stipendiat efter hörande av nationens stipendienämnd.
Göransson-Sandviken resestipendium har från och med den 1:a januari 2017 en separat utlysning som
gäller hela året
Ansökningsförfarande
Alla dessa stipendier kan sökas på samma blankett. En ansökan gäller för samtliga stipendier, men du måste
naturligtvis ange vilka stipendier du söker. Registerutdrag från Studentportalen samt en konfidentiell självdeklaration måste bifogas samtliga stipendieansökningar.
Observera att detta ej gäller för Göransson-Sandviken och Göransson-Sandviken resestipendium, som skall
sökas på separat blankett (självdeklaration och övriga bilagor skall följa även denna ansökan).
Den som söker Göransson-Sandviken stipendier skall bifoga intyg från handledare.

Kalendarium för Gästrike-Hälsinge nation höstterminen
2021
September
9/9 – Reccemottagning
18/9 – Reccegasque
26/9 - Städdag
28/8 – Landskap 1

Sista ansökningsdag är den 24:e oktober 2021
Ansökan med konfidentiell självdeklaration lämnas till Förste Kurator. Bevakningsblanketter från stipendiater som tidigare terminer blivit tilldelade stipendier ska också vara inlämnade senast detta datum, dessa
återfinns hos Förste Kurator eller på nationens hemsida.
Den som skall prolongera sitt stipendium måste också lämna in en fullständig ansökan senast den 24:e
oktober
Nationens stipendienämnd följer i huvudsak universitetets stipendieregler vid tillsättandet av stipendium.
Detta innebär att innehav av doktorandtjänst eller forskarutbildningsbidrag ej är förenligt med innehav av
stipendium (gäller ej Göransson-Sandviken och Göransson-Sandvikens resestipendium). Ytterligare frågor
hänvisas till

						Egil Mattsson
					Stipendiesekreterare
						070 - 783 07 08
					stipendier@ghnation.se

Oktober
23/10 – Temaenlig gasque (Jubileumsbalen uppskjuten till
hösten 2022)
31/10 - Städdag
November
16/11 – Landskap 2
20/11 – Gasque, alt. Separationsbal
25/11 – Funktionärsmiddag
28/11 - Städdag
December
11/12 – Luccegasque
13-30/12 – Julpub
31/12 – Sylvestergasque
Gasquer/baler står utan släpp till vidare.

FUNCTIONARY WEEKEND AT
JÄRLÅSA BYGDEGÅRD
Once again there was a functionary weekend for GH’s active
people. What is a functionary weekend you ask? Well, let me tell
you!
Usually a functionary weekend happens every semester at the
start of it, or even before the semester starts. It involves the nation’s full timer, club worker and other active people going away
for a weekend to plan and to bond with each other.
During the spring none weekend could be arranged due to the
pandemic but this time it was decided to hold a smaller one.

Calle who won the contest
searched everwhere, in
nooks and crannies

So what is a functionary then? It is anyone who has a position at
the nation. It can be a full timer such as Kitchen master, can also
be a club worker and also nation photographer, member of the
scholarship board or even nation librarian! Interested in knowing
more about getting involved at GH? Contact First curator at
1q@ghnation.se!

Full timer Third curator Jimmi is about to explain club working,
exciting!
Besides planning there was alot of activities, for example held
Bar master Tom a scavanger hunt for beer brands plated all
around the house, both inside and out! The prize was a classic
prize, the honour. And who would not want to win that!
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JUBILEUMSHELGEN UPPSKJUTEN
TILL HÖSTEN 2022!

PUBMENY HÖSTTERMINEN 2021

Avs: Gästrike-Hälsinge nation
Trädgårdsgatan 9
753 09 Uppsala

