
 

 

SMÅLANDS GILLE I UPPSALA 
14 mars 2012  

Kära Gillemedlemmar! 

 

 

Vi har nu kommit in i mars och våren står 

för dörren. Jag hörde just på radion att vi i 

morgon kanske får sommartemperaturer på 

upp till 20º. Tänk vilken skön tid vi nu har 

framför oss med sol och värme. 
 

Årets första programkväll ägde rum den 31 

januari. Ett 30-tal gillemedlemmar hade 

mött upp på Smålands nation för att lyssna 

till professor Gert Knutsson från KTH, 

Stockholm som talade om källor i Småland 

och på Öland. Han leder bl.a. en 

inventering av vattenkällor. Om du har 

kännedom om en småländsk vattenkälla, 

hör av dig till mig så skall jag 

vidarebefordra dina uppgifter till Knutsson. 

 

Den 15 februari träffades vi i Smålands 

nations stora festsal till en soaré om Alf 

Henriksson. Den stora festsalen var fullsatt 

och vi fick ta del av Alf Henrikssons 

diktning i både tal och ton. Kvällen leddes 

av professor Christer Åsberg och bland de 

många medverkandena märktes bl.a. Birgit 

Carlstén och Björn Barlach. Gillet fick 

möjlighet att informera om vår 

verksamhet. 

 
 

 

 

 

En av åldermannens viktigaste uppgifter är att ha kontakt med medlemmarna. Vi brukar 

alltid komma ihåg de som fyller ”jämt” med ett gratulationskort. I februari hade vi 

dessutom förmånen att gratulera Gillets äldste medlem, Arne Nystad, som uppnådde den 

aktningsvärda åldern av 103 år. 

 

 

Tisdagen den 17 april är det dags för årsmöte. Jag vill här göra er uppmärksamma på att 

vi kommer att ha vårt årsmöte på Flustret och inte som tidigare sagts på Borgerskapets 

hus. 

Väl mött till en trevlig kväll!  

önskar er ålderman Lars Rudmark 

 
 



 
 

SMÅLANDS GILLE I UPPSALA 
välkomnar till  

ÅRSSTÄMMA 

 

Tisdag den 17 april klockan 18.30 
 

på restaurang FLUSTRET 
 

 Fördrink  Flustrets kir 
 

18.30 Årsstämmoförhandlingar 
Se bifogade bilagor. 

 

Direkt efter årsstämman kåserar meteorolog Anders Nylund, känd 

från TV4, över ämnet Väder och oväder i Småland. Anders har med 

sig sin nya bok, som man kan köpa för 260 kr och få signerad. 

 

Ca 19.30  serveras supé. 
 

Meny: Sparris med egenrökt lax 

  Vårlamm, hembakat bröd 

Starköl, vin 40 kr.  

  Kaffe / te, hembakad ostkaka, sylt och vispgrädde. 

  

Pris: 250 kronor per person (betalas på plats). 

 

ANMÄLAN till supén görs till ålderman Lars Rudmark 

mobil 070-346 6063 eller e-post rudmarks@hotmail.com. 

SENAST 11 april. Anmälan är bindande. 

 

Hela styrelsen hälsar er hjärtligt välkomna till årsstämman 

 

Förutom Gillebladet bifogas inbetalningskort till årsavgiften för 2012  

på 100 kronor per person och medlem.  

Plusgironumret är 32 19 89-6.  

Ange namnen som medlemskapet ska gälla för. Observera för er som betalar via 

internet, glöm ej ange era namn! 


