SMÅLANDS GILLE I UPPSALA
September 2013
Kära Gillemedlemmar!
Hoppas ni alla haft en fin sommar. I år har vädret varit varmt och skönt med strålande sol och
behaglig temperatur. Själv har jag tillbringat sommaren nere i Småland och haft det bra på alla sätt.
Nu ser jag fram emot hösten och undrar vad den kommer att bjuda på.
Innan jag går in på Gillets höstprogrammet vill jag nämna något om vårens aktiviteter. Vi inledde
då ett mera aktivt samarbete med de småländska gillena i Eskilstuna och Västerås. Ett 10-tal
uppsalabor deltog i en utflykt till sagoslottet Stora Sundby vid Hjälmaren. Detta mycket speciella
slott visades förtjänstfullt av slottsherren Johan Klingspor. Slottsbesöket avslutades med kaffe i den
gamla slottssmedjan. Vi i Uppsala hoppas att kunna återgälda detta med exempelvis en vårutflykt.
Ett stort tack till Gillet i Eskilstuna som svarade för arrangemanget och som hälsar oss välkomna till
sina kommande evenemang. En kort information om deras höstprogram framgår nedan.

Höstprogrammet i Smålands Gille är i stort sett klart. Vi inleder den 9 oktober med en litteraturkväll
tillsammans med författaren Tomas Bannerhed. Hans debutroman Korparna från 2011 handlar
om den sista småländska småbruksgenerationen på 1970-talet. För sin debutroman belönades han
bl.a. med Augustpriset.
Den 5 november äger vår stora höstfest rum på Smålands nation. Då har vi glädjen att få lyssna till
landsbygdsministern Eskil Erlandsson som kommer att kåsera under rubriken ”Mitt Småland”.
Det hela inramas av fiolmusik. Det kommer säkert att bli en minnesvärd kväll.
I slutet av november under v. 48 planerar vi ett besök på Uppsala auktionskammare inför en
kvalitetsauktion. Exakt datum är inte fastlagt i skrivande stund. Den kände smålänningen och TVmannen Knut Knutsson kommer om allt går i lås att presentera auktionsmaterialet och berätta om
auktionskammarens verksamhet. Någon höstkväll planeras också ett teaterbesök på Uppsala
stadsteater.
Uppgifter om exakta tider, priser, menyer, anmälan m.m. för höstens begivenheter framgår nedan
och på vår hemsida, www.smalandsgilleuppsala.se. Jag hälsar alla hjärtligt välkomna till våra
träffar.
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Hör av er till mig eller någon annan i styrelsen om ni har några funderingar i någon riktning. Läs
gärna vår hemsida. Det är mycket glädjande att flera av er kommit med förslag på nya medlemmar.
Min telefon är alltid öppen och jag eller min fru svarar om vi är hemma.

Ålderman
Lars Rudmark 018-25 49 41; rudmarks@hotmail.com

HÖSTENS PROGRAM
FÖRFATTARAFTON med Tomas Bannerhed
Onsdagen den 9 oktober kl 19.00
Vår gillevärd Bengt Sibbmark samtalar med författaren Tomas Bannerhed, bördig
från Uråsa söder om Växjö, kring hans debutroman Korparna. Han debuterar med en
knivskarp skildring av en pojkes våndor inför världen och vuxenheten.
Romanen Korparna tilldelades Augustpriset 2011 för årets bästa svenska skönlitterära
bok. Tomas Bannerhed har också belönats med Borås Tidnings debutantpris,
Studieförbundets Vuxenskolans författarpris och Stora Läsarpriset i kategorin Årets
debutant.
Lokal: Träffpunkt Storgatan 11 (hörnet Storgatan/S:t Olovsgatan, f d tingshuset),
stora salen.
Inträdesavgift: 100 kr. I avgiften ingår smörgåstårta, 1 glas vin/öl/vatten, kaffe/te
och kaka. Extra vin/öl/vatten kan köpas.
Anmälan: till gillemor Katarina Sjöström via e-post ksuppsala@yahoo.se eller
tel 070-357 61 87 alternativt till ålderman Lars Rudmark via rudmarks@hotmail.com
eller 070-346 60 63 senast onsdag 2 oktober.

Vi vill i detta Gilleblad också meddela att ni redan nu kan betala in årsavgiften
för 2014 på 100 kronor per person och medlem.
Ange namnen som medlemskapet ska gälla för.
Plusgironumret är 32 19 89-6. Observera för er som betalar via internet, glöm ej
ange era namn i kommentarsfältet!
Om Du av någon anledning vill att Ditt medlemskap ska upphöra, meddela oss!
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SMÅLANDS GILLE I UPPSALA
Välkomnar Er till
HÖSTFEST

Tisdagen den 5 november klockan 19.00
SMÅLANDS NATION
Ingång från S:t Olofsgatan
(mitt emot Kyrkans hus/Ofvandahls)

Välkomstdrink
Riksspelemännen
Erika Liljenstolpe och Cecilia Österholm
inleder med fiolspel
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
kåserar över ämnet ”Mitt Småland”

Meny:

Tjälknöl på älg
Rostade grönsaker, svampsås
Äppeldessert
Ett glas vin/öl/vatten
Kaffe/te.

Pris: 200 kronor per person (betalas på plats).
ANMÄLAN: om deltagande i programmet görs till gillemor Katarina Sjöström
via tel 070-357 61 87 eller e-post ksuppsala@yahoo.se alternativt till Lars
Rudmark via tel 070-346 60 63 eller e-post rudmarks@hotmail.com
SENAST mån 28 oktober. Anmälan är bindande.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL SMÅLÄNDSK
GEMENSKAP UNDER HÖSTEN
Hälsar hela styrelsen och er ålderman Lars Rudmark
Håkan Lindgren, Eva Christina Nilsson, Bengt Sibbmark, Katarina Sjöström, Gunilla
Lundkvist Thorell, Inge Lindström, Lillemor Harne, Leif Ekerot
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Verdioperan Tosca på Metropolitan i Heby
Lördagen den 9 november klockan 19.00
Ännu en Verdiopera på Folkets hus i Heby i en digital direktsändning från
Metropolitan i New York.
Hör av er till Gunilla Lundkvist Thorell senast 7 oktober om intresse finns på
mobil 070-284 9702 eller e-post gunilla.lundkvist.thorell@telia.com
Kostnad: 320 kronor inkl. buss tur och retur
Transport: Bussen avgår 17.30 från S:t Eriks torg. Åter Uppsala ca 23.
Här följer lite information om programmet i Smålands Gille i Eskilstuna.
Vi återkommer angående program i Smålands Gille i Västerås.
Onsdagen den 16 oktober kl 18.30 i Seniorcentrum, Alva Myrdals gata 3.
Bakom rubrikerna i Bryssel och Europa
TV-reportern Rolf Fredriksson berättar hur det verkligen går till inom
mediabevakningen av den europeiska politiken. Vi kan förvänta oss en högst initierad
inblick i just vad som ligger bakom det, som via olika media förmedlas till oss.
Kaffe och ”lagom” smörgås serveras.
Anmälan senast 9 oktober till tel. 016-42 43 40 alt. E-mail: bert.htp@gmail.com eller
016-14 19 63 alt. E-mail: majlis.nil@telia.com
Torsdagen den 12 december kl 17.00
Vi sjunger in julen
Lokal: Frimurarhuset, Strandgatan 18, Eskilstuna.
Glöggmingel, Luciatåg, jultallrik, kaffe och kaka. Musik och sång. Lotterier.
Anmälan senast 4 december till tel. 51 27 40 alt. E-mail: bengt.lundin@telia.com
eller tel. 016-14 19 63 alt. E-mail: majlis.nil@telia.com
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