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oktober 2012
Kära gillemedlemmar!
I april i våras ägde vårt årsmöte rum på Flustret. God mat och ett mycket intressant föredrag
av TV-meteorologen Anders Nylund inramande förhandlingarna vilka som vanligt leddes av
Harry Lenhammar. Gillemor Anna-Lena Nilsson-Holmqvist avtackades efter en lång och
trogen insats för vår förening. Hon blev medlem för drygt 20 år sedan och har under många år
varit gillemor. Otaliga gånger har hon i sitt hem tillagat delikata ostkakor, vilka vi njutit av
som dessert vid våra middagar. Jag vill också passa på att tacka Anna-Lenas man Hans-Eric
som också gjort stora insatser för Gillet. Ny gillemor är Katarina Sjöström och ny ledamot i
styrelsen är Barbro Runesson Möller.

Anna-Lena och Hans-Eric Nilsson
Höstens verksamhet inleddes med att den kända kultur- och radiorösten Ulrika Knutson
kåserade om författarinnan Elin Wägner. Vi var omkring 40 medlemmar som hade samlats på
Smålands Nation och som fick oss till livs ett intressant författaröde. Många frågor och
synpunkter avslutade en lyckad kväll.
Den 25 oktober besökte vi Uppsala Stadsteater och såg den av all press kritikerrosade och
fantastiska föreställning ”Fanny och Alexander”.
Hösten sista programpunkt äger rum på Kalmar Nation den 20 november. All nödvändig
information om priser mm finns i detta Gilleblad på annan plats. Vi skall upprepa fjolårets
succé med direktimporterade kroppkakor från Borgholm. Efter att vi har njutit av denna
öländska specialitet kommer f.d. UNT-journalisten, ambassadören och västervikssonen Bertil
Jobeus att kåsera om sina 38 år på UD. Han har bl.a. varit pressråd i Washington, ambassadör
på Island och generalkonsul på Åland. Han brinner framför allt för nordiska frågor och anser
att det finns ingen region i hela världen där man samarbetar så nära med varandra.

Programmet för våren är i dagsläget inte klart men preliminärt ser det intressant och
lovande ut. Förhoppningsvis inleds vårens program med en ett besök på Uppsala
Auktionskammare med information av eksjösonen Knut Knutsson och/eller filmkväll
på Slottsbiografen. Ärkebiskopen Anders Wejryd kommer till oss den 20 mars (prel.).
Ett par övriga programpunkter är planerade men till dessa återkommer jag.
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.
Ålderman
Lars Rudmark 018-25 49 41; rudmarks@hotmail.com

SMÅLANDS GILLE I UPPSALA
Välkomnar till

Höstfest med kroppkakor från Öland
Onsdagen den 20 november kl 19.30
Kalmar Nation,
Svartmangatan 3 (mellan Katedralskolan och Universitetet)

Journalisten, ambassadören och västervikssonen
Bertil Jobeus
kåserar om sina 38 år på UD.
Jobeus har bl.a. varit pressråd i Washington och ambassadör på Island.
Entreavgift: 190 kr. För detta belopp får Du kroppkakor med
traditionella tillbehör, dessert och lättöl/vatten, kaffe/te samt inblick i
UDs verksamhet från olika delar av vår värld. Anmälan till Gillets
ålderman Lars Rudmark på e-mail rudmarks@hotmail.com eller på
telefon 070 346 60 63 senast den 14 november.

