
SMÅLANDS GILLE I UPPSALA

Oktober 2013 
Kära Gillemedlemmar!

            
Som ordförande eller ålderman för Smålands Gille upplever jag många fina stunder. Kontakter med 
nya medlemmar liksom samtal med äldre medlemmar är mycket inspirerande. På tal om äldre; i 
början av oktober hade jag tillsammans med gillemor Katarina Sjöström förmånen att få uppvakta 
Gillets äldsta medlem Gunnel Witt på hennes 100-årsdag. Hon blev medlem i gillet 1961 och har 
alltså varit medlem i över 50 år. Antalet nya medlemmar i år är i dagsläget 14 stycken. Alla ni skall 
känna er välkomna i vår förening. 

I början av oktober hade vi ett mycket uppskattat besök av Tomas Bannerhed, vinnare av 
Augustpriset 2011 för hans debutroman ”Korparna”. Han samtalade med Bengt Sibbmark om 
innehållet och bakgrunden till boken.

I förra Gillebladet nämnde jag något om samarbetet med de småländska gillena i Eskilstuna och 
Västerås. Ett resultat av dessa kontakter är att några vänner från dessa gillen kommer att delta i vår 
höstfest med landsbygdsminister Eskil Erlandsson.
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 I slutet av maj skall Smålands Gille i Stockholm göra en resa till USA och svenskbygderna under 
15 dagar. De inbjuder oss att delta i denna fantastiska resa. Information om tider, resans innehåll, 
priser m.m. finns på annan plats i Gillebladet. Om Du är intresserad, hör av Dig omgående.

Vår kommande programpunkt äger rum den 26 november. Då skall vi få en förhandsvisning på 
Uppsala Auktionskammare av smålänningen Knut Knutson inför höstens  kvalitetsauktion. 
Antalet besökare är begränsat och därför måste Din anmälan ske senast den 20 november. 

Planering inför våren är nu i full gång. Inga tider är ännu fastlagda men ett par evenemang är 
preliminära. Programmet inleds med en filmafton i början av februari i likhet med den uppskattade 
kvällen i våras. Klart är också att vi får vara med om en vinprovning med den kände restauratören, 
gastronomen, tv-kändisen m.m. Carl Jan Granqvist från Grythyttan. 

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

Tisdagen den 26 november kl. 16:00 (observera tiden). Knut Knutson och 
Uppsala Auktionskammare, Dragarbrunnsgatan 73 (Kungsängstorg). Gratis 
förhandsvisning inför höstens kvalitetsauktion. Ingen servering kan ske. OBS. max 40 
deltagare. Förhandsanmälan är därför nödvändig.
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 onsdag 20 november.

Svenskbygderna i slutet av maj 2014

En stor grupp medlemmar ur Smålands Gille i Stockholm reser till USA och vi är 
inbjudna att också delta in denna resa till svenskbygderna i USA. 

Pris för resan är 26 000 - 30 000. Intresseanmälan till h.linde@spray.se 
alt. 076-1427557 senast den 15 november  2013.  Först till kvarn…

I priset ingår: 1. Flygresa Skandinavien - New York, Minneapolis - Skandinavien. 2. Bussresa enligt 
program. 3. Inkvartering i del i dubbelrum 13 nätter. 4. Sightseeing i New York, Washington DC, 
Gettysburg,  Niagara Falls,  Chicago,  Bishop Hill,  Minneapolis och Svenskbygderna. 5. Sex 
amerikanska och en kontinental frukost. 6. Lokala skatter. 7. Service- och bagageavgifter baserade 
på ett kolli per person. 8. Måltider under atlant-flygningarna. 9. Alla flygplatsskatter. 10. Svensk 
färdledning i Amerika.
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