SMÅLANDS GILLE I UPPSALA
20 februari 2011
Kära Gillemedlemmar!
Så har vi nu halkat oss in i det nya året 2011. Sakta men säkert märks det att ljuset
kommer och dagarna blir längre. En dag när solen sken från klarblå himmel hörde jag fågelkvitter
och började längta efter våren.
Nu ett raskt hopp tillbaka i tiden och vår Höstfest i november. Den blev som vanligt
mycket glad och trivsam med god mat och fin gemenskap. Kvällen avslutades med underhållning
av Smålands Nations Kör som gladde oss med mycken sångarglädje.
Höstens sista programpunkt blev operaresan till Heby Folkets Hus där vi fick uppleva
den fantastiska föreställningen av Verdis Don Carlos direktsänd från Metropolitan.
Vårens första aktivitet startade med föredrag av författaren, professorn m.m. Christer Åsberg som
berättade om Alf Henriksson - smålänning, svensk och världsmedborgare. Christer gav en mycket
charmig och detaljerad beskrivning av Alf Henrikssons liv och författarskap.

Marie-Louise Kjellberg och Christer Åsberg
Till Vårstämman kommer vår Hedersmedlem Anders Björck och berättar om sin tid som
landshövding i Uppland.
Det är med stor sorg och saknad som jag konstaterar att Smålands Gille har mist
sin tidigare ålderman Gunvor Ängfors. Hennes minne tecknas av vår medlem
David Termén.
Efter fyra år som ålderman i Smålands Gille har jag meddelat valberedningen att jag inte ställer upp
till omval. Det har varit roliga och givande år för mig tillsammans med styrelsen. Men då 70-års
dagen närmar sig i höst känner jag att det är dags att lämna över klubban till nästa ålderman.
Naturligtvis blir jag kvar i Gillet och ser fram emot många glada och givande möten med er kära
vänner i Smålands Gille.

Väl mött till kommande gemensamma kvällar
önskar Er ålderman
Marie-Louise Kjellberg

VÅRENS PROGRAM
OPERAFÖRESTÄLLNING
Lördagen den 19 mars klockan 18.00 i Heby Folkets Hus
Digital opera direkt från Metropolitan i New York
Lucia di Lammermoor av Donezetti
Natalie Dessay triumferar som den bräckliga hjältinnan i Donizettis
mästerverk som den oskuldsfulla unga kvinnan som drivs till vansinne.
Hon spelar mot Joseph Calleja, som sjunger rollen som hennes älskare
Edgardo.
Kostnad: 200 kronor+150 kronor buss tur och retur inkl program
Transport: Bussen avgår 16.30 från S:t Eriks torg, där vi samlas

Anmälan: Senast 13 mars
till Gunilla Lundkvist Thorell tel 018-52 20 25,
mobil 070-736 6451 eller e-post
gunilla.lundkvist.thorell@telia.com
Betalning: På bussen.
Stenbrohults hembygdsbok om Linné
För oss smålänningar i Uppsala är det särskilt intressant att ta del av det som
sker i Linnés småländska hembygd, bl.a. genom Hembygdsföreningen Linné.
Till Linnéjubileet 2007 gav föreningen ut del XIX av sin skriftserie
Stenbrohult i forntid och nutid (224 sidor, vackert inbunden och illustrerad
med gammalt och nytt, det sistnämnda i form av sköna färgbilder). Boken finns
inte att köpa i Uppsalas boklådor eller vid dess Linnéminnen.
Genom överenskommelse med ordföranden i Hbf Linné Bengt-Eric Ericsson kan jag
tillhandahålla boken till specialpris 160 kr inkl. porto (ord. pris 190 kr + porto). När
jag fått ett tillräckligt antal beställningar, sänder jag en rekvisition till Ericsson, för
vidare befordran på sätt vi kan komma överens om.
David Termén, telefonnr: 018-32 27 19, e-postadress: david.termen@comhem.se,

SMÅLANDS GILLE I UPPSALA
Välkomnar Er till
ÅRSSTÄMMA

Onsdag den 5 april klockan 18.30
BORGERSKAPETS HUS, Sysslomansgatan 37
Lämplig buss: nr 9

18.30 Årsstämmoförhandlingar
Se bifogade bilagor.

Ca 19.15-19.30 Serveras supén
Meny:

Vårkyckling med potatis, gräddsås, inlagd gurka sallad, smör
och bröd
Öl / vatten. Vin 35 kr/glas.
Kaffe / te och hembakad ostkaka, sylt och vispad grädde.

Till kaffet kommer vår hedersmedlem Anders Björck att
berätta om sin tid som landshövding i Uppland.

Pris: 180 kronor per person (betalas på plats).
ANMÄLAN: om deltagande i programmet efter årsstämman görs till
Gillemor Anna-Lena Nilsson-Holmqvist, tel 018-30 12 23.
SENAST 29 mars. Anmälan är bindande.

Hela styrelsen hälsar er hjärtligt välkomna till årsstämman
Förutom Gillebladet bifogas inbetalningskort till årsavgiften för 2011
på 100 kronor per person och medlem.
Plusgironumret är 32 19 89-6.
Ange namnen som medlemskapet ska gälla för. Observera för er som betalar via
internet, glöm ej ange era namn!

Gunvor Ängfors har lämnat oss
Efter en tids sjukdom har Gillets tidigare ålderman
Gunvor Ängfors i sitt 83:e levnadsår lämnat jordelivet.
Hon var bördig från Hovslätt, numera en stadsdel i
Jönköping. Sitt yrke som psykolog utövade hon i Falun
och Nyköping och sist på Ulleråker. Gunvor var bosatt i
Uppsala sedan 1972. I sitt umgänge med människor hade
hon stor nytta av sin professionalitet.
Gunvor var en mycket social person, öppen och positiv, och hon bjöd frikostigt på sig
själv. Hennes medmänskliga sinnelag präglade alla hennes relationer. Gunvor var
både uppslagsrik och flitig, egenskaper som sägs utmärka en smålänning. Det kom till
klart uttryck under hennes tid som ålderman ett tiotal år kring millennieskiftet.
Gunvor tog initiativ till gudstjänstbesök i olika kyrkor, inklusive kyrkkaffe med
småländsk ostkaka. Hon var mån om att fånga upp nyinflyttade smålänningar och höll
god kontakt med smålandsgillena i bl.a. Stockholm och Västerås
Deltagarna i Gillets litteraturcirkel har haft stor glädje av Gunvors idérikedom och
engagemang i både valet och behandlingen av böcker, först med koncentration på
småländska författare, efterhand med ett vidgat perspektiv.
Alla som haft med Gunvor Ängfors att göra saknar hennes varma och glada
personlighet. Begravningsgudstjänsten äger rum den 4 mars i Sunnersta kyrka där
Gunvor under många år tjänstgjorde som kyrkvärd. Frid över hennes ljusa minne!
David Termén

LITTERATURCIRKELN
Under våren är vi elva medlemmar ur Smålands Gille som träffas i en litteraturcirkel.
Vi har börjat våren med att läsa Bockfesten av nobelpristagaren Mario Vargas Llosa. Boken
handlar om diktatorn i Dominikanska republiken, Rafael Trujillo.
Nästa bok som vi planerar att läsa är en novellsamling av författaren Mehmed Emin
Bozarslan som är uppvuxen i Kurdistan. Bozarslan kom till Sverige som politisk flykting
1978. Han hade varit fängslad i Turkiet för att han hade gett ut en ABC-bok på kurdiska, ett
förbjudet språk i Turkiet. I Sverige har han en rik produktion på kurdiska. Produktionen
omfattar såväl egna, som klassiska verk. Vi hoppas att vi skall få besök på cirkeln av
författaren för att bland annat få veta mer om den kurdiska problematiken.
Förra terminen läste vi bl.a. Fosterland av Dilsa Dermibag Sten. Dilsa berättade i den boken
om hur hon som barn kom med sin mamma och sina syskon till Flogsta i Uppsala där hennes
pappa redan bodde.
Boken gav många funderingar och tankar om hur det är att komma som invandrare till ett
annat land. Hur är det att emigrera till ett land vars språk och kultur man inte känner till? Hur
är det att inte få prata sitt eget språk kurdiskan när man bor i Kurdistan? Kan det jämföras
med att som smålänning inte få använda sin dialekt i andar delar av Sverige?
Den här terminen har vi på grund av storleken på den lokal vi disponerar inte möjlighet att
erbjuda flera att deltaga i cirkeln. Om någon däremot är intresserad av att dela vår gemenskap
till hösten så hör gärna av Dig redan under våren till undertecknad!
Kristina Simonsson
Tel 018 374076

