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Belönas för osjälviskt engagemang
Det musikaliska Sundsvalls-radarparet Linde & Chrisse och den unga eldsjälen Casper Hägglund
belönades för sitt osjälviska arbete när Sparbanksstiftelsen Norrlands stipendium till unga ideella
krafter delades ut i samband med Ideell Kulturallians Västernorrlands kulturhelg i Söråker 19
november. Och mottagarna blev överraskade:
– Vi hade ingen aning – vi var ju där för att göra en föreställning, och så kom det här, säger en
sprudlande Christine Persson.

För andra året i rad delade Sparbanksstiftelsen Norrland ut 12 500 kronor vardera till två stipendiater i
Västernorrlands län. Stipendiet delas ut till unga ideella krafter som genom ideellt arbete och med
egen drivkraft har modet att göra skillnad. Engagemanget ska vara av betydelse för andra människor
och grupper i samhället.
Stipendiet går inte att ansöka om utan lämpliga kandidater väljs ut i samarbete med Ideell
Kulturallians Västernorrland.
– Vi vill visa betydelsen av unga människors engagemang i stora och små samhällsfrågor, och vikten av
att våga gå från tanke till handling. Årets mottagare förkroppsligar det, de är väl värda den här
uppmuntringen, säger Anna Norberg, styrelseledamot i stiftelsen, som delade ut stipendierna på plats
i Söråker.
Fram till utdelningen var mottagarna okända, även för stipendiaterna som så vitt de visste medverkade
under kulturhelgen av helt andra anledningar.
– Det var väldigt överraskande och otroligt kul. Vi jobbar hårt med våra föreställningar och lägger
mycket egna resurser på dem. För oss innebär stipendiet att vi kan göra mer, säger Christine Persson
som tillsammans med Linde Jonsson utgör den folkmusikaliska berättarduon Linde & Chrisse.
Även Casper Hägglund är överrumplad.
– Det är väldigt, väldigt kul, men jag är lite chockad. Det känns hedrande att bli uppskattad för det jag
gör, säger Casper som tilldelas stipendiet för sitt starka engagemang i Söråkers Folkets Hus där hans
stora tekniska kunnande och driv gör det möjligt att genomföra ett stort antal arrangemang som de
annars inte skulle klara av.
– Det är en fantastisk mötesplats där unga människor får chansen att vara med. Jag gör det bara för att
det är roligt, säger Casper.
Se motiveringar på nästa sida
Bildtext: Fr. v: Sparbanksstiftelsen Norrlands Anna Norberg tillsammans med stipendiaterna Casper
Hägglund, Christine Persson och Linde Jonsson.
För mer information:
Anna Norberg, Sparbanksstiftelsen Norrland, 070 211 74 75, anna.norberg.lycksele@gmail.com
Christine Persson, stipendiat, 070 293 97 15
Casper Hägglund, stipendiat, 070 301 80 21

Motiveringar
Linde & Chrisse
Med stort socialt engagemang och ledarskap har de tagit ansvar för ungdomar på Nordiskt läger i
Danmark och på Färöarna, rest med ungdomskören sjUNG i Sverige, till Norge, Frankrike, England
och USA, där det haft ansvar för ekonomi och framträdande. De har varit med att utforma och
genomföra tre Kreativa Musikläger med ungdomar från 9–15 år.
Man vet aldrig vad de har på gång. Linde & Chrisse är roliga, inspirerande, seriösa och mycket socialt
engagerade. Nu närmast i #Metoo-rörelsens manifestation på torget den 1 november. De har också ett
uttryck i musikteater: Med föreställningar som Kai och Hjördis, Kvinnoyrken, Ingeborg Nyberg,
Elvira Madigan har de berättat om kända och okända kvinnor från Sundsvall. Vi har sett dem dansa
fram som eldiga tomater eller som Mytiska Väsen i en föreställning med barnen i Stenstan, Sundsvall.
Linde och Chrisse är två professionella, roliga, seriösa unga kvinnor som är inspirerande och goda
förebilder för ungdomar.
Linde är född 1991 och Chrisse 1994 och de heter egentligen Linde Jonsson och Christine Persson. De
är verksamma i Sundsvall med omnejd.
Linde & Chrisse är värdiga mottagare av Sparbanksstiftelsen Norrlands stipendium till Unga Ideella
Krafter i Västernorrland, 2017.

Casper Hägglund
Casper, 20 år, har en sällsam förmåga att få oss alla att stanna upp och känna lugnet. Casper är med
sitt mod och lugn och uppfinningsrikedom en stor förebild för våra tonåringar.
I ett kulturhus som aldrig riktigt tystnar, där film, opera, livemusik, teater och massor av barn- och
ungdomsverksamhet ständigt kräver förändring, teknikhjälp, bärhjälp, lite mikrofoner här och lite
scenljus där, en digitalserver som ska uppdateras, ett scengolv som ska tömmas och städas …
arbetsuppgifterna är oändliga.
Casper lägger ner massor av tid ideellt, kvällar och helger, för att möjliggöra kulturupplevelser för alla.
Casper har också utvecklats som festivalarrangör och sitter i ledningsgruppen för Folkan Waterfront i
Söråker, Timrå, vår största kulturhändelse som vi genomfört i fem år.
Tack vare Caspers passion för att värna öppna mötesplatser med kultur som huvudingrediens, kan
Söråker i dag klara av att bedriva en verksamhet långt utöver vad de egentligen har ”kostym” för.
Casper Hägglund är en värdig mottagare av Sparbanksstiftelsen Norrlands stipendium till Unga
Ideella Krafter i Västernorrland, 2017.

Sparbanksstiftelsen Norrlands huvuduppgift är att äga aktier i Swedbank och att arbeta för att Swedbank ska vara
ett attraktivt alternativ på kreditmarknaden. Vi vill hålla sparbanksrörelsens idéer levande. Idag betyder det bland
annat att upplysa om sparandets betydelse för samhällsutvecklingen och att aktivt arbeta för att bevara
Sparbanksrörelsens grundläggande värderingar. Genom att arrangera olika aktiviteter kring ekonomiska frågor
samt stötta och stimulera samhällsutvecklingen kan Sparbanksstiftelsen Norrland främja såväl sysselsättning som
serviceutbud och tillväxt i vår region. Tillsammans med våra samarbetspartners delar vi årligen ut stöd inom
områdena kultur, skididrott, ungt företagande och näringsliv.

