Hej alla smålänningar och ölänningar!

Det är en konstig och svår tid vi lever i just nu på grund av att ett coronavirus har drabbat oss. Det
gäller oss alla i Sverige och kanske särskilt många äldre som tillhör gruppen 70+.
För Gillets del började årets program helt planenligt med ett uppskattat föredrag av prof. Jan
Philipsson från Ultuna som kåserade om djurens betydelse för mänskligheten runt om i vår värld.
Vi skickade vidare ut en kallelse och alla uppgifter till vårt årsmöte i april då landshövdingen i
Jönköping skulle gästa oss. Vi i styrelsen började så smått planera höstens program.
Den 7 mars besökte vi Uppsala Stadsteater. Musikalen ”Next to normal” med bl.a. Helen Sjöholm stod
på programmet. En fin kväll tyckte vi alla med skön musik och trevlig gemenskap.
Men då blev det tvärstopp för all vår verksamhet i Gillet. Ett dödligt coronavirus slog till med stor
kraft och stoppade all verksamhet i Gillet.
Årsmötet får vi skjuta upp till hösten 2020. Vi hoppas dock kunna genomföra detta under september.
De handlingar som är utskickade är de som gäller. Vi måste dock göra ett tillägg till valen. Vår
mångårige och uppskattade skattmästare Inge Lindström avled hastigt i en hjärtattack i slutet av mars.
Inge har varit en mycket uppskattad medlem i Smålands Gille och vi minns honom med glädje och
tacksamhet. Inte minst hans insatser i samband med våra Ölands-aftnar med direktimporterade
kroppkakor från Borgholm. Våra tankar går till hans hustru Elisabet med familj.
Även en av Gillets äldsta medlemmar Thore Hygstedt har lämnat oss i spåren av pandemin. Hans
bortgång har ju uppmärksammats bl. a. i Svenska Dagbladet och i Agenda på SVT.
Vi i styrelsen hoppas att ni alla får en fin vår och sommar och att vi alla ses i höst för att ta del av
intressanta föredrag, god mat och fin gemenskap
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