Smålands Gille i Uppsala
Program i april/maj/juni 2014
Kära gillemedlemmar!
Våren är här och vi vill informera om fortsatta vår/försommaraktiviteter. Vi i
styrelsen har beslutat vänta med den planerade utflykten till Linnés Hammarby
eftersom våra granngillen, Smålands Gille i Västerås och Smålands Gille i
Eskilstuna inbjuder till två trevliga dagsutflykter i maj respektive juni.
I början på maj har vi också en operaresa till Heby.
Beträffande Västeråsgillets utflykt lördagen den 17 maj, se bifogat
dokument ”I Bergslagens famn 2014”.
Observera att de ber oss göra en intresseanmälan senast 13 april för att de
behöver en uppfattning om bl a hur stor buss som behövs.
Definitiv anmälan görs senast 7 maj direkt till Västerås Gille. Då vill vi också
att ni anmäler er till vår ålderman Lars Rudmark på e-post
rudmarks@hotmail.com eller på telefon 070-346 60 63 för att kunna planera
samåkning.

Rossinioperan Askungen på Metropolitan i Heby
Lördagen den 10 maj klockan 19.00
En Rossiniopera på Folkets hus i Heby i en digital direktsändning från Metropolitan i New
York. Joyce DiDonato gör för första gången på Met rollen som Askungen i Rossinis kända
opera, med bel canto-mästaren Juan Diego Flórez som den stilige prinsen.
Hör av er till Gunilla Lundkvist Thorell senast 6 maj om intresse finns på
mobil 070-284 9702 eller e-post gunilla.lundkvist.thorell@telia.com
Kostnad: 370 kronor inkl. buss tur och retur
Transport: Bussen avgår 17.30 från S:t Eriks torg. Åter Uppsala ca 23.30.

Vi i Uppsala och Smålands Gille i Västerås är inbjudna av Smålands
Gille i Eskilstuna till följande utflykt.

Torsdagen den 12 juni.
Utflykt i ”Den sköna lustgården” till Ericsbergs slott
9.30

Samling vid Eskilstuna teater. Medtag fikakorg för förmiddagskaffe i
det gröna. Samåkning i egna bilar.

11.30

Patrik Andersson (f.d. Turischef i Eskilstuna, nu vd på Ericsberg) tar
emot och visar oss museet. (Slottet är privatbostad och visas inte)

12.00

Lunch; Varmrätt, sallad, bröd, dricka, kaffe

13.00

Fortsatt visning av bl. a. Parken och orangeriet och promenad på
egen fot.

15.00

Något kvar i fikakorgen? Hemfärd.

Tiderna på Ericsberg är cirkatider.
Kostnader: kr. 180:-, jämna pengar lämnas vid förmiddagsfikat.
Anmälan senast 28 maj till Ingrid Sigurd tel. 016-964 88 eller
Bengt Lundin tel.: 016-51 27 40.
Anmälan samtidigt till Gillets ålderman Lars Rudmark på e-post
rudmarks@hotmail.com eller på telefon 070-346 60 63 för att kunna planera
samåkning med egna bilar.

Varmt välkomna!

