SMÅLANDS GILLE I UPPSALA
September 2014
Kära Gillemedlemmar!

En höst står för dörren även om sommaren och värmen dröjer sig kvar nu under de första
dagarna i september. Skönt! Jag har under de senaste dagarna fått flera bevis på att ni
medlemmar uppskattar våra aktiviteter och det gläder oss i styrelsen.
Vårens aktiviteter var som helhet mycket lyckade, välbesökta och intressanta. En uppskattad
filmafton om bl.a. vräkningar av lantarbetare i Kalmartrakten under tidigt 1900-tal inledde
programmet. Det har nu blivit något av en tradition att inleda Gillets vårprogram med en
filmafton om småländska förhållanden i gången tid. Vid årsmötet i mars kåserade vår vice
ålderman Håkan Lindgren om finansmannen Ivar Kreuger. Kåseriet var mycket informativt
och uppskattat vilket bl.a. har visat sig genom att Håkan Lindgren nu i september skall
kåsera om Ivar Kreuger för Smålands gille i Eskilstuna. Våren avslutades med en välbesökt
och oförglömlig vinprovning som leddes av den charmerande vinkännaren Carl Jan
Granqvist.

Höstens första programpunkt är bildspelet Tidlöst – om kreativitet och rekreation i
naturen. Mannen bakom bildspelet är vår medlem Mats Wilhelm Pettersson. Han är både
biolog och naturfotograf och har bl.a. publicerat boken Tidlöst. Gillets andra höstaktivitet är
en presentation av Ljungbykonstnären Sven Ljungberg. Konstvetaren Anne Lidén skall
kåsera och berätta om konstnären i Gottsunda kyrka. Denna relativt nybyggda kyrka är till
stor del utsmyckad av Sven Ljungberg. En spännande kväll väntar. Höstfesten i november
går i Ölands tecken. Skogvaktare Christina Erlandsson i Borga Hage vid Borgholm kommer
att berätta om Historiska händelser i Borgholm. Som vanligt kommer vi då att få njuta av
direktimporterade öländska kroppkakor.

1

Exakta uppgifter om alla våra möten och aktiviteter framgår på annan plats i detta
Gillesblad. Varmt välkomna till en spännande höst. Kom gärna med förslag på intressanta
föredragshållare, utflyktsmål eller nya medlemmar.
Jag vill avsluta med att önska er alla en fin höst.
Ålderman
Lars Rudmark 018-25 49 41; rudmarks@hotmail.com

HÖSTENS PROGRAM
TIDLÖST – om kreativitet och rekreation, ett bildspel av
Mats Wilhelm Pettersson
Torsdagen den 2 oktober kl 19.00
Mats Wilhelm är naturfotograf, biolog (disputerade i ämnet zooekologi), skribent och
musikant (spelar saxofon). Han driver eget företag inom fotografi, kommunikation,
natur och miljö. Han har bl.a. skrivit två böcker Tidlöst och Från Lena till Ulva och
gjort fotoutställningar för flera muséer, som Upplandsmuseet, Gustavianum och
Waldemarsudde.

Lokal: Träffpunkt Storgatan 11 (hörnet
Storgatan/S:t Olovsgatan, f d tingshuset),
stora salen.
Inträdesavgift: 100 kr. I avgiften ingår paj,
vin/öl/vatten, kaffe/te och kaka.
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 torsdag 25
september.

Vi vill i detta Gilleblad också meddela att ni redan nu kan betala in årsavgiften för
2015 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!
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SMÅLANDS GILLE I UPPSALA
Torsdagen den 23 oktober klockan 19.00
Anne Lidén, universitetslektor i konsthistoria vid Stockholms Universitet och
författare till boken Sven Ljungberg, målare (1986) och till uppsatsen ”Sven
Ljungbergs utsmyckning av Gottsunda kyrka skisser och förlagor” gör oss bekanta
med Ljungbykonstnären Sven Ljungberg.
Sven Ljungberg skulle ha fyllt 100 år i december 2013, och vi är alltså ännu inne i
”Jubileumsåret”. Han blev 96, aktiv in i det sista. Han avled under en målarvistelse i
Italien. Sven Ljungberg tog gärna en rejäl fajt med byråkrater och politiker. Han
målade sig igenom nästan hela 1900-talet och berättade därmed Sveriges moderna
historia för oss. Han dokumenterade som ingen annan lilla Ljungby stad med gator
och hus, torghandel, strejker, alla småländska original, rivningar för 60-talets
stadsomvandlingar när den gamla idyllen Ljungby ersattes med en rad ”skrytbyggen”.
Han skrev flera självbiografiska böcker och svarade också för ett betydande antal
bokillustrationer, och flera uppmärksammade väggmålningar och mosaiker, däribland
den stora väggmosaiken i Gottsunda kyrka med motiv hämtat ur Johannes
Uppenbarelse 22:1.
Lokal: Gottsunda kyrka. Stora samlingssalen och
senare även kyrksalen.
Buss nr 7, 11, 14
Avgift: 150 kr. I avgiften ingår smörgåstårta,
vin/lättöl/vatten och kaffe med kaka.
Anmälan: 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 torsdag 16 oktober.

Operaföreställningar på Folkets hus i Heby
Lördagen den 18 oktober klockan 19.00 Mozarts opera Figaros bröllop.
Lördagen den 1 november klockan 19.00 Bizets opera Carmen.
Digitala direktsändningar från Metropolitan i New York.
Hör av er till Gunilla Lundkvist Thorell senast 1 vecka före föreställningen om
intresse finns på mobil 070-284 9702 eller e-post gunilla.lundkvist.thorell@telia.com
Kostnad: 400 kronor inkl. buss tur och retur (betalning på bussen).
Transport: Bussen avgår 17.30 från S:t Eriks torg. Åter Uppsala ca 23.
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ÖLANDSAFTON MED KROPPKAKOR
och en skogvaktares berättelser
Onsdagen den 19 november kl. 19.00
Kalmar Nation,
Svartmangatan 3 (mellan Katedralskolan och Universitetet)

Christina Erlandsson, skogvaktare i Borga Hage vid Borgholms slott,
kåserar om ”Historiska händelser i Borgholm”
Christina Erlandsson är tredje generationen skogvaktare av
naturskyddsområdet, naturreservat sedan 1932, ordförande i Ölands
kulturminnesförening och också guide.
Avgift: 200 kr. För detta belopp får Du
kroppkakor med traditionella tillbehör,
dessert och vin/lättöl/vatten, kaffe/te.
Anmälan: till gillemor Katarina Sjöström
via e-post ksuppsala@yahoo.se eller tel 070357 61 87 alternativt till ålderman Lars
Rudmark via rudmarks@hotmail.com eller
070-346 60 63 senast onsdag 12 november.

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

4

