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Kära Gillemedlemmar!
Hoppas ni alla haft en skön sommar. Jag har tillbringat en dryg månad i Småland, både vid
Kalmarsund och utanför Eksjö på höglandet. Nu ser jag tillbaka på Gillets aktiviteter i våras
och ser framåt mot en spännande höst.
Den 5 april, ägde årsmötet rum. Förhandlingarna leddes på ett förtjänstfullt sätt av Harry
Lenhammar. Till nya medlemmar i styrelsen valdes Leif Ekerot och Bert Fornemyr.
Till ny ålderman valdes undertecknad, som liksom Bert
är från Västervik. Den nya styrelsen får således under
året en kraftig slagsida mot Smålands Östersjöregion.
Efter förhandlingarna kåserade Anders Björck om sin tid
som landshövding i Uppsala. Han berättade lättsamt men
mycket fängslande om sitt arbete som regeringens
främste företrädare i länet. Speciellt intressant att höra
var hans idoga arbete att få hit den japanske kejsaren
under Linnéjubileet.

Jag vill här tacka ålderman Marie-Louise Kjellberg och vice ålderman Allan Simonsson för
deras insatser i Smålands Gille. Marie-Louise har under sina år som ålderman varit den
drivande kraften i Gillet. Därför var det välförtjänt att utse henne till ny hedersledamot.
Hennes engagemang och entusiasm har smittat av sig både till styrelsen och till er alla
medlemmar. Stort tack Marie-Louise för din insats. Jag hoppas att du under många år kommer
att delta i Gillets aktiviteter. Ett stort tack vill jag också rikta till Allans fru Kristina för sitt
arbete att leda Gillets litteraturcirkel. Denna gör nu efter många år ett uppehåll som
förhoppningsvis blir kortvarigt.
Jag valdes alltså till ny ålderman och vill här presentera mig något. Jag växte upp utanför
Astrid Lindgrens Vimmerby. I tonåren flyttade jag till Västervik där jag tog studenten. Mina

studier i naturvetenskap vid Uppsala Universitet avslutades med en forskarexamen i geologi.
Jag har under nästan hela mitt yrkesverksamma liv arbetat vid Sveriges Geologiska
Undersökning. Min sista stora uppgift där var att tillsammans med andra geologer försöka
finna en säker och lämplig plats i vår berggrund att placera vårt kärnkraftsavfall.
Jag ser med stor glädje och någon bävan fram emot att som ålderman leda Smålands Gille.
Några smärre förändringar kan nog bli aktuella att göra men i stort tycker jag att den
nuvarande verksamheten har en bra och lämplig utformning. På annan plats i detta Gilleblad
beskrivs höstens planerade aktiviteter. Speciellt glädjande är att vi lyckats få till stånd en
Ölandsafton med speciell mat i form av kroppkakor och en presentation av Ölands store
författare Erik Johan Stagnelius.
Hör av er till mig eller någon annan i styrelsen om ni har några funderingar i någon riktning.
Min telefon är alltid öppen. Jag eller min fru svarar om vi är hemma. Jag ser också fram emot
att se er under de kommande aktiviteterna.
Er nye ålderman
Lars Rudmark
018-25 49 41; rudmarks@hotmail.com

HÖSTENS PROGRAM
Söndagsutflykt till Grönsöö slott vid Mälaren
Söndagen den 11 september
Entré med skriven guide till slottet, slottsparken och vagnstallet, där säsongens
två separatutställningar visas.
Guidad visning av slottet och snäckhuset (ca 1 timme).
På hemsidan www.gronsoo.se visas bl.a. en dokumentärfilm med TV-profilen
Peder Lamm och information om säsongens två utställningar.
Samling:

S:t Eriks torg kl 10.00 för samåkning med egna bilar (ca 6 mil).

Förtäring: Kaffe/ te med smörgås i Brännvinsbränneriet.
Möjlighet finns att äta lunch mm individuellt.
Pris:

225 kronor (Entré, guidad visning och kaffe/te med smörgås).
Betalas på plats.

Anmälan: senast 5 september till Gillets ålderman Lars Rudmark. Ange då
om du kan köra med bil/behöver bilskjuts. Lämplig resekostnad för
dig som behöver plats i bil: 50 kr.
Antalet är begränsat till 40 personer. Först till kvarn…..
Lars Rudmark tel: 018-25 49 41, mobil 070-346 60 63
eller e-post rudmarks@hotmail.com

SMÅLANDS GILLE I UPPSALA
Välkomnar Er till
Ölandsafton med Stagnelius´ liv och diktning och kroppkakeservering

Torsdagen den 27 oktober kl. 19.00
BORGERSKAPETS HUS, Sysslomansgatan 37
Lämplig buss: nr 9

”Resa Amanda jag skall…”
En romantisk afton med Erik Johan Stagnelius
(Prosten) Mats Dalborg spelar, sjunger och berättar
Mats Dalborg är prästson från Dalarna. Han gjorde sina teologiska studier i
Uppsala och prästvigdes i Västerås. Han har varit kyrkoherde i Gärdslösa – Erik
Johan Stagnelius födelsehem. Han grundade Sällskapet Erik Johan Stagnelii
vänner och gav ut antologin om Erik Johan Stagnelius, Som solarna väckte till
dans. Spelar tvärflöjt och ett antal blockflöjter; jazz, klassiskt och folkton.
Sjunger och spelar visor till gitarr.
KROPPKAKESERVERING: ”Evas kroppkakor” direktimporterade från
Öland med traditionella tillbehör.
KOSTNAD: ca 150 kronor. Betalas på plats.
ANMÄLAN: Senast 20 oktober till Gillemor Anna-Lena Nilsson-Holmqvist
tel 018-30 12 23,

HÖSTFEST tisdagen den 22 november
Även i år bjuder vi in till Höstfest i Borgerskapets trivsamma lokaler.
Efter en god middag får vi underhållning till kaffet av Nils af Geijerstam.
Inbjudan: kommer att skickas ut separat under oktober månad.

OPERAFÖRESTÄLLNING I HEBY
Lördagen den 3 december klockan 18.30
Digital direktsändning från Metropolitan Operan i New York
Rodelinda av Georg Friedrich Händel
Den världsberömda sopranen Renée Flemming gör huvudrollen som
Langobardernas drottning. Harry Bicket dirigerar.
Kostnad: 200 kronor (inkl garderob) + 150 kronor för buss tur och retur.
Transport: Buss avgår 17.00 från S:t Eriks Torg, där vi samlas.
Anmälan: senast 28 november till Gunilla Lundkvist Thorell tel 018-52 20 25,
mobil 070-736 6451 eller e-post gunilla.lundkvist.thorell@telia.com.

Betalning: På bussen.

Smålands Gille i Uppsala har en ny egen hemsida
www.smalandsgilleuppsala.se

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL SMÅLÄNDSK
GEMENSKAP UNDER HÖSTEN
Hälsar hela styrelsen och er ålderman Lars Rudmark
Bert Fornemyr, Anna-Lena Nilsson-Holmqvist, Bengt Sibbmark, Katarina
Sjöström, Gunilla Lundkvist Thorell, Inge Lindström, Lillemor Harne, Leif
Ekerot

