SMÅLANDS GILLE I UPPSALA
September 2017
Kära Gillemedlemmar!

Välkomna tillbaka till Uppsala och en fortsättning av
verksamhetsåret för Smålands Gille. Jag hoppas att ni
alla haft en skön och avkopplande sommar, kanske
med besök i vårt kära Småland eller Öland. Själv har
jag varit i Mönsterås och Ingatorp med besök i bland
annat Västervik och på Öland. Sommaren har varit
bra trots att den riktiga sommarvärmen inte har
infunnit sig och att det inte var lika gott om blåbär i
Mönsteråsskogarna som det brukar vara.
Nu när kvällarna börjar bli mörkare är det dags att ta
del av de mycket intressanta aktiviteter som Gillet
kommer att erbjuda under hösten. Själv ser jag
mycket fram mot besöket av Turkietkännaren och
ambassadören Michael Sahlin som kommer att tala
om ”Vart är Turkiet på väg och hur påverkar det
relationerna mellan Sverige och Turkiet.”
Västervikssonen Ola Larsmo kommer också till
Gillet. Han kommer att kåsera över ämnet ”De
glömda emigranterna – om romanen Swede Hollow”.

Åldermannen inmundigar
födelsedagstårta

Mer om öländska dialekter får vi lära oss i november på vår traditionella kroppkakefest då
dialektpedagogen Lovisa Alvtörn gästar oss.
I både Stockholm och Eskilstuna finns livaktiga Gillen. De inbjuder oss i Uppsala att delta
i sina sammankomster. Lördagen den 14 oktober firar Smålands Gille i Eskilstuna 80 år
med en jubileumslunch och dagen därpå, söndagen den 15 oktober, välkomnas vi av
Gillet i Stockholm till en kyrksöndag i Slottskyrkan med predikan av biskop Jan-Olof
Johansson. Om ni är intresserade av deras program, hör av er till undertecknad. Anmälan
senast torsdagen den 5 oktober.
Varmt välkomna till våra möten!
Ålderman Lars Rudmark 018-25 49 41; rudmarks@hotmail.com
OBSERVERA!

Banker vill ej längre hantera små mängder kontanter. Det innebär att vi har ordnat
med ett Swishkonto för vårt Gille; 1232549640. För att betala till Gillet behöver
ni själva ha en mobil med Swish App och Mobilt bankID.

HÖSTENS PROGRAM
Michael Sahlin
”Vart är Turkiet på väg och hur påverkar det relationen till Sverige”
Torsdagen den 28 september 2017 kl. 19.00
Träffpunkten, stora salen
Storgatan 11 (hörnet Storgatan/S:t Olofsgatan, fd Tingshuset)

Michael Sahlin, uppvuxen i Ransäter, har en lång karriär inom UD bakom sig.
Han tjänstgjorde först vid Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala. Sahlin kom
till UD 1977. Haft tjänstgöring vid Försvarsdepartementet, vid Rikdsdagens
försvarsutskott, statssekreterare i Försvarsdepartementet och ambassadör vid UD.
Efter stationeringen i Ankara, har Sahlin varvat tjänstgöringar i UD med
ambassadörskap i Belgrad och Oslo och har varit chef GD för Folke Bernadotteakademin.

Avgift:

150 kr. För detta belopp får Du 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 den 21 september

Ola Larsmo
”De glömda emigranterna -om romanen Swede Hollow”
Tisdagen den 17 oktober 2017 kl 19.00
Ola Larsmo, född i Sundbyberg, är en svensk författare och litteraturkritiker. En
stor del av uppväxten tillbringades i Västervik, Larsmo studerade bland annat
nordiska språk, litteraturvetenskap, teologi och historia vid Uppsala universitet.
Larsmo har varit redaktör för tidskriften Bonniers Litterära Magasin, och är
frilansskribent. Han har varit ledamot av Författarförbundets styrelse, också
ledamot av styrelsen för Institutet för framtidsstudier, och varit ordförande i
svenska PEN.
I Swede Hollow, USA är det svenskarna som lever i den fattiga slummen. I en
genomtänkt, välkomponerad och välresearchad roman (2016) följer Ola Larsmo en
familj som gör som Karl-Oskar och Kristina i ”Utvandrarna” – men hamnar i en
myllrande metropol.

Lokal: Kalmar Nation, Svartmangatan 3
(mellan Katedralskolan och Universitetet ).

Avgift: 200 kr. I avgiften ingår
kycklingsallad, 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 tisdagen den 10 oktober.

Romanen finns nu i
pocketupplaga.

Georg Bizets Carmen på Uppsala Stadsteater
Lördagen den 21 oktober klockan 16.00 Stora scenen
Världens mest spelade opera. Stora känslor, storslagen dramatik. Kärlekshistorien
om den självständiga Carmen – sinnebilden för passion, integritet och frihet – har
hänfört publiken i snart 150 år.
I den framstående tyska regissören Anna Bergmanns regi blir Carmen en crossover. De
smäktande vackra operapärlorna framförs av klassiskt skolade operasångare och
musiker, men det bjuds också på nya elektroniska arrangemang.
Anmälan:
Kostnad:

till Gunilla Lundkvist Thorell senast söndagen den 15 oktober via
mobil 070-284 9702 eller e-post gunilla.lundkvist.thorell@gmail.com
240 kronor (swisha till mobilnumet ovan eller betala på teatern).

Selma Lagerlöfs Löwensköldska ringen – trilogin på Uppsala Stadsteater
Lördagen den 11 november klockan 16.00 Stora scenen
Det vilar en förbannelse över den Löwensköldska släkten. Brott i det förgångna har
begåtts, en värdefull ring har stulits och en kedjereaktion satts igång; människorna
lever i högmod och fåfänga, blinda för ödets allt mer påtagliga krafter.
Anmälan:
Kostnad:

till Gunilla Lundkvist Thorell senast söndagen den 5 november via
mobil 070-284 9702 eller e-post gunilla.lundkvist.thorell@gmail.com
240 kronor (swisha till mobilnumet ovan eller betala på teatern).

ÖLANDSAFTON MED KROPPKAKOR
Lovisa Alvtörn; föredrag om ölandsdialekter
Tisdagen den 21 november kl. 19.00
Kalmar Nation,
Svartmangatan 3 (mellan Katedralskolan och Universitetet)

Lovisa Alvtörn växte upp i byn Törnbotten utanför Algutsrum på Öland. Sin
dialekt har hon med sig efter alla år – kontakterna med hemtrakterna är
frekventa. Lovisa och hennes familj åker ofta till Öland och hjälper till på
systerns och svågerns brewpub Fireside.
Hon är Sveriges enda dialektpedagog, vars uppgift är att sprida kunskap om
svenska dialekter till allmänheten. Huvudfokus är elever och lärare i skolan.
Avgift: 200 kr. För detta belopp får Du
kroppkakor med traditionella
tillbehör, öl/mjölk/vatten,
Glömmingetårta, kaffe/te.
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 måndag 13 november

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL SMÅLÄNDSK
GEMENSKAP UNDER HÖSTEN
Hälsar hela styrelsen och er ålderman Lars Rudmark
David Termén, Birgitta Ulmander, Bengt Sibbmark, Katarina Sjöström, Gunilla
Lundkvist Thorell, Inge Lindström, Lillemor Harne, Kerstin Luthman

