SMÅLANDS GILLE I UPPSALA
September 2018
Kära Smålänningar och ölänningar!

Sommaren har förhoppningsvis för många av er gett flera
tillfällen att förnya och stärka banden med hembygden i
Småland eller på Öland. Både här hemma i Uppsala och
nere i södra och sydöstra Sverige har ju sommaren varit
rekordvarm och regnfattig. Jag läste i UNT att
temperaturen i Uppsala under juli översteg 30 grader under
mer än halva månaden.
Ibland när jag läser tidningar eller lyssnar på radio/TV
kommer jag ihåg intressanta gäster från Gillet. Vid
årsmötet 2015 kåserade Jens Liljestrand om sin avhandling
”I Mobergland” och författaren Vilhelm Moberg. Jens har
fortsatt att skriva om Kristina och Karl Oskars skapare och
för att öka kunskapen om Mobergs författarskap har han nu
skrivit biografin ”Mannen i skogen”. Detta verk har fått
mycket positiv uppmärksamhet i våra medier; Jag har tagit
del av både en understreckare i SvD och en stor artikel i
UNT om ”Soldatsonen som blev superkändis”.
Jag har också lyssnat på Johan Rabeus som mycket
förtjänstfullt läser Ola Larsmos Swede hollow” som
radioföljetong i P1. Ola Larsmo gästade ju Gillet.
Nu till höstens program: Vi startar den 27/9 klockan 19 på Borgerskapets Hus med besök av Odd
Zschiedrisch som kommer att tala om ett mycket aktuellt ämne nämligen Svenska Akademien i
vardag och fest.
Den 23/10 kommer de båda bröderna, tillika biskoparna i Linköping och Växjö, Martin och
Fredrik Modeus och talar om kyrkans roll i samhället.
Höstterminen avslutas traditionsenligt med en Ölandsafton den 22/11. Som vanligt med
direktimporterade kroppkakor från Öland samt ett föredrag av Karin Westbergh känd bland annat
som guide på Alvaret.
Välkommen att ta del av aktiviteterna, bjud gärna in vänner och grannar med anknytning till
Småland och Öland.
Väl mött!

Ålderman Lars Rudmark 018-25 49 41; rudmarks@hotmail.com
OBSERVERA!
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.
Plusgironumret är som tidigare 32 19 89-6.

HÖSTENS PROGRAM
Odd Zschiedrich
”Svenska Akademien i vardag och fest”
Torsdagen den 27 september 2018 kl. 19.00
Borgerskapets hus
Sysslomansgatan 37A

Odd Nikolaus Zschiedrich, är sedan 2016 ceremonimästare på Kungliga Slottet.
Zschiedrich är utbildad mellanstadielärare och ämneslärare. Han har arbetat på flera
olika grundskolor och gymnasieskolor och varit skolchef i Torsås kommun. Han har
varit slottschef på Kalmar slott, kansliansvarig vid Svenska Akademien, tillika
verksamhetsansvarig för Nobelbiblioteket, och kammarherre vid Kungliga Hovstaterna.
Han är ledamot av Smålands akademi på stol 13 och är han ordförande för
Karlfeldtsamfundet.

Avgift:

250 kr. I avgiften ingår Fördrink, Halstrad kycklingfilé med svampsauté
och rödvinssås, 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 20 september

Martin och Fredrik Modéus
”Småländskt biskopsmöte – ett samtal med två bröder från Jönköping,
tillika biskopar, om dagens kyrklighet i Småland”
Tisdagen den 23 oktober 2018 kl 19.00
Välkomna till ett samtal med biskoparna Martin och Fredrik Modéus om
kyrka och samhälle. Samtalsledare är Gillets medlem Eva Christina Nilsson.
Martin och Fredrik Modéus är födda i Jönköping och är svenska teologer och
biskopar i Linköpings respektive Växjö stift. Martin biskopsvigdes 2011 och
Fredrik 2015 i Uppsala domkyrka. Båda prästvigdes för Växjö stift och har
doktorerat vid Lunds universitet. Martins avhandling var inriktad på ritualstudier,
medan Fredriks avhandlade systematisk teologi. Martin M var mest verksam i
Stockholmsområdet, medan Fredrik M verkade i Lund.

Lokal: Träffpunkten stora salen, Storgatan 11 (hörnet Storgatan/S:t Olofsgatan).
Avgift: 200 kr. I avgiften ingår paj, sallad, 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 16 oktober.

Den fria viljan på Uppsala Stadsteater
Lördagen den 27 oktober klockan 18.00 Stora scenen
En musikalisk komedi om livets lotteri.
Är människan i grunden verkligen ansvarig för sina gärningar? Eller är tvärtom allt
som sker i våra liv ett enda stort lotteri?
Sam jobbar som skådespelare och är mitt i en omfattande livskris. Han börjar utveckla
en allt större förståelse för den rånmördare han nu gestaltar och inser snart att han i
samma situation, om han haft samma bakgrund, nog hade reagerat precis likadant som
brottslingen… Den förtvivlade regissören Claire försöker hjälpa honom att hitta tillbaka
till sin roll och till sig själv. Hon irriteras dock av de figurer som dyker upp på
repetitionerna: en manipulativ psykoterapeut, en teatergalen hjärnforskare, en städerska
utan någon som helst förståelse för scenkonst och till sist – Adolf Hitler själv.
Hitler har ett budskap lika tydligt som omvälvande: Den fria viljan finns. Det enda som
behövs för att få den att existera är… musik!

Erik Gedeon är både manusförfattare, kompositör och regissör för denna svarta
och samtidigt ironiskt glittrande komedi som ogenerat jonglerar med filosofi,
hjärnforskning och kvantfysik. I kärnan är Den fria viljan dock en hyllning till
teatern: teatern på scenen, skådespeleriet vi alla medverkar i ute i verkligheten
och den lilla teatern inne i våra huvuden.
Anmälan:

till Gunilla Lundkvist Thorell senast söndagen den 21 oktober via
mobil 070-284 9702 eller e-post gunilla.lundkvist.thorell@gmail.com

Kostnad:

250 kronor (swisha till gillets swishkonto eller betala på teatern).

ÖLANDSAFTON MED KROPPKAKOR
Karin Westberg
”Farliga rackare, storkapitalister och berättelser om livet på Öland och
den goda maten”
Torsdagen den 22 november kl. 19.00
Borgerskapets hus
Sysslomangatan 37A

Karin Westbergh är Ölandsguide och arrangerar kulturella och kulinariska
äventyr på Öland, i Kalmar och i Glasriket.
Hon har nominerats till Smålands & Ölands Gastronomiska Akademi för
framstående insatser inom destinations- och landsbygdsutveckling inom
matupplevelse. Motiveringen löd ”För sin stora kunskap och sitt utpräglade
engagemang att leda matvandringar på Öland”.
Karin har skrivit boken ”Öländska skrönor och bönor”. Den innehåller berättelser
och skrönor från Öland och recept med smak av Öland.
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 onsdag 14 november

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL SMÅLÄNDSK
GEMENSKAP UNDER HÖSTEN
Hälsar hela styrelsen och er ålderman Lars Rudmark
Åke Bruun, Birgitta Ulmander, Jan Madestam, Katarina Sjöström, Gunilla
Lundkvist Thorell, Inge Lindström, Lillemor Harne, Kerstin Luthman

