
  

 

SMÅLANDS GILLE I UPPSALA 
 

September 2021 
 

Kära smålänningar och ölänningar! 

                    

 

 

Nu känns det som om det vanliga livet börjar återvända och vi får tillfälle att träffas igen. Alla har vi 

haft möjlighet att vaccinera oss och därför känner vi i gillets styrelse att det är dags att ta nya tag med 

verksamheten. Vi kommer under hösten att inbjuda till ett par evenemang med program som vi 

hoppas lockar till deltagande. 

 

Det första är vårt årsmöte som enligt våra stadgar ska genomföras senast under maj månad men på 

grund av pandemin har ju detta varit omöjligt så vår årsstämma kommer att äga rum den 11 oktober 

då vi förutom årsmötesförhandlingar och god mat kommer att få lyssna till ett kåseri av den välkända 

kulturpersonligheten Ulrika Knutson.  

 

Årsmöteshandlingarna skickades ut under våren och finns också tillgängliga på vår hemsida.  
 

 
  Trevligt att hitta Karl-Johan på skogspromenaden 
 

 

Den 11 november är det Ölandsafton då vi får besök av landshövding Helena Jonsson i Jönköping. 

Som vanligt är vi intresserade av goda idéer till programinslag, bra böcker om Småland/Öland, 

intressanta personer eller lockande resor i landskapen.  

 

Gillet behöver också nya medlemmar, så gör gärna reklam för vårt Gille.  

Sist men inte minst vill jag påminna om årsavgiften. Den är låg, endast 150 kr.  Gillets plusgirokonto  

är 321989-6; swish-numret är 1232549640. Glöm inte att skriva ditt namn vid betalning. 

 

Kära hälsningar från styrelsen 

genom  

 

Lars Rudmark   

Ålderman   tel 070 346 60 63;  rudmarks@hotmail.com 

 

mailto:rudmarks@hotmail.com


  

 

                                                           

SMÅLANDS GILLE I UPPSALA 
Välkomnar Er till 

ÅRSSTÄMMA 

Måndagen den 11 oktober klockan 19.00 

Borgerskapets hus, Sysslomansgatan 37A 

(ingång från gården, buss 9 stannar på Sysslomansg., buss 5 stannar på Luthagsleden) 
 

19.00  Årsstämmoförhandlingar därefter supé 
Årsstämmohandlingar har skickats ut i maj. 

 

"Hvarför skola kvinnorna vänta"? 

I år fyller den svenska demokratin hundra år. 

Hösten 1921 fick även kvinnor för första gången 

gå till valurnorna. Varför hade det dröjt så 

länge? Ulrika Knutson berättar om den långa 

kampen för kvinnlig rösträtt i Sverige, en spän-

nande och dramatisk historia. 

Ulrika Knutson är journalist och författare. Hon 

är uppvuxen i Kalmar och bor i Uppsala. Hennes 

senaste bok är "Den besvärliga Elin Wägner" 

(2020), och hennes "Kvinnor på gränsen till ge-

nombrott" kommer i ny pocketutgåva i höst. 

 

 
Meny:    Fördrink 

                        Inkokt lax, kokt potatis med dill 

  Vin, öl / vatten.   

  Kaffe / te, äppelkaka 

  

Pris: 250 kronor per person (betalas via swish till kontot 1232549640 eller 

kontant på plats). 

ANMÄLAN: om deltagande i programmet görs till gillemor Katarina Sjöström 

via e-post ksuppsala@yahoo.se  eller tel  070-357 61 87, alternativt till Lars 

Rudmark via e-post rudmarks@hotmail.com eller tel  070-346 60 63. 
SENAST måndagen den 4 oktober. Anmälan är bindande. 

 

Hela styrelsen hälsar er hjärtligt välkomna 
Lars Rudmark, Birgitta Ulmander, Gunilla Lundkvist Thorell, Lillemor 
Harne, Katarina Sjöström, Åke Bruun, Jan Madestam, Kristina 
Simonsson 
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