
  

 

SMÅLANDS GILLE I UPPSALA 
 

September 2022 
 

Kära Smålänningar och ölänningar! 

                    

 

Hoppas ni alla har och har haft en fin sommar! Vädret är ju oförutsägbart….. 

 

Jag vill passa på att påpeka att tre av våra styrelsemedlemmar har passerat den aktningsvärda åldern 

av 80 år i sommar, Lars Rudmark, Birgitta Ulmander och Lillemor Harne! 

Vi vill fira dem i detta Gilleblad med tårta och härliga svampexkursioner! 
 
 

 

 

En ny höst står för dörren. Programmet i Smålands Gille under hösten kvarstår trots att covid-

varianter florerar väldeliga. Vi har ju alla behov av att umgås mera igen. 

 

Glädjande nog har vi fått flera nya medlemmar, vi behöver bli ännu fler. Berätta om oss så snart du 

träffar en smålänning eller ölänning. Vi behöver också förnya oss så tala gärna om för styrelsen vad 

du har för idéer.   

 

 Med önskan om ett riktigt goda höstmånader! 

 
 

Som alltid påminner vi om årsavgiften på 150 kronor per person och medlem. 

Det är endast en tredjedel av er medlemmar som betalat årets avgift. 

Ange namnen som medlemskapet ska gälla för. Är du osäker om du betalat, 

kontakta åldermannen Lars Rudmark via hans e-post rudmarks@hotmail.com. 

Plusgironumret är 32 19 89-6. Observera för er som betalar via internet, glöm ej 

ange era namn i kommentarsfältet! 

Alternativt kan ni swisha till Swishkontot för vårt Gille: 1232549640. 

 

 



  

 

SMÅLANDS GILLE I UPPSALA 
Välkomnar Er till 

 

 

Föredrag av landshövding Helena Jonsson 
 

Torsdagen den 13 oktober kl 19 

  
 

Landshövding i Jönköpings län, Helena 

Jonsson ger ett föredrag om ”Länets 

utveckling, utmaningar och samarbete 

mellan Smålands län” 

 

Helena Jonsson äger och brukar Galtås 

Södergård i Säby församling, Tranås 

kommun, där hon odlar djurfoder samt föder 

upp Hereford-djur. Hon är utbildad 

lantmästare. Hon har bl a varit 

förbundsordförande för LRF och utsågs 

2013 till hedersdoktor vid Sveriges 

Lantbruksuniversitet. 

 

 

 

 

 
 

Lokal:  Träffpunkten Storgatan 11 (hörnet Storgatan/S:t Olofsgatan),  

  Stora salen. 
 

Avgift:  200 kr (betalas via swish till kontot 1232549640 eller kontant på plats). 

    I avgiften ingår paj, sallad, vin/öl/vatten samt kaffe/té  med kaka. 

 

Anmälan: till gillemor Katarina Sjöström via e-post  ksuppsala@yahoo.se 
eller tel 070-357 61 87, alternativt till Lars Rudmark via e-post rudmarks@hotmail.com 

eller tel 070-346 60 63 senast torsdagen den 6 oktober. 
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Arsenik och gamla spetsar på Uppsala Stadsteater 

Lördagen den 22 oktober klockan 16.00  Stora scenen 
 

En kuslig kriminalfars 

 

De två gamla systrarna Martha (Pia Johansson) och Abby (Anna Carlson) har en 

ovanlig hobby. De inackorderar ensamma äldre män i sitt stora pampiga hus i Broo-

klyn, för att sedan ta livet av dem med arsenik – av ren barmhärtighet. Det är ju synd 

om de ensamma stackarna! 

I huset bor också brorsonen Teddy, som tror att han är Theodore Roosevelt, och som 

hjälper till att begrava karlarna i källaren. När Teddys bror Mortimer kommer på be-

sök upptäcker han av en ren slump ett av de rara tanternas offer. Kris och panik! Inget 

blir enklare av att den tredje brodern, med sitt trasiga förflutna, plötsligt dyker upp. 

Philip Zandén regisserar Joseph Kesselrings mångfalt spelade pjäs som är rapp, rolig 

och smart, men också dov och stundtals kuslig. Här ryms teman som arv, miljö och 

psykopati: Arsenik och gamla spetsar är å ena sidan en farsartad thriller, å andra en 

melodram.  

Anmälan: till Gunilla Lundkvist Thorell senast söndagen den 16 oktober  

  mobil 070-284 9702 eller e-post gunilla.lundkvist.thorell@gmail.com 
Kostnad: 370 kronor (swisha till Gunillas mobilnummer eller betala kontant på 

  teatern). 

  Gunilla sitter en trappa upp i teaterbaren och delar ut biljetter 

mailto:gunilla.lundkvist.thorell@gmail.com


  

 

SMÅLANDS GILLE I UPPSALA 
Välkomnar Er till 

ÖLANDSAFTON MED KROPPKAKOR 

Torsdagen den 10 november klockan 19 

Borgerskapets hus, Sysslomansgatan 37A 

(ingång från gården, buss 9 stannar på Sysslomansg, buss 5 stannar på Luthagsleden) 
 

Kl 19 Föredrag och filmvisning  

 
 

Radio-och TV-journalisten, Sven Ekberg visar 

och kommenterar sin tredje dokumentärfilm 

i ”Ölandstrilogin”, där turismen står i fokus. 

Filmen tar upp bl a badorten Borgholm, 

Ölandsbrons betydelse, campingarna och 

turismens utveckling på ön. 

 

Sven Ekberg tilldelades Borgholms kommun 

kulturpris 2020 för mångårigt engagemang och 

flera värdefulla insatser inom kulturområdet. 

Han var en av initiativtagarna till Ölands 

skördefest. Han har under flera år lyft och 

marknadsfört den öländska matkulturen. 

 

 

 
 

 

Meny:    Fördrink 

                        Kroppkakor med traditionella tillbehör 

                        Öl / mjölk / vatten.   

  Kaffe / te, Glömmingetårta 

  

Pris: 300 kronor per person (betalas via swish till kontot 1232549640 eller 

kontant på plats). 

 

ANMÄLAN: om deltagande i programmet görs till gillemor Katarina Sjöström 

via e-post ksuppsala@yahoo.se  eller tel  070-357 61 87, alternativt till Lars 

Rudmark via e-post rudmarks@hotmail.com eller tel  070-346 60 63. 
SENAST torsdagen den 3 november. Anmälan är bindande. 

 

 

 
 

Hela styrelsen hälsar er hjärtligt välkomna 
Lars Rudmark, Birgitta Ulmander, Gunilla Lundkvist Thorell, Nils 
Lundeheim, Lillemor Harne, Katarina Sjöström, Kristina Simonsson, Jan 
Madestam, Leif Ekerot 
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