SMÅLANDS GILLE I UPPSALA
18 januari 2012
Kära Gillemedlemmar!
God fortsättning på 2012. Så här i början av januari ser man både bakåt vad som har skett
under det gångna året och framåt. Vad kommer att hända under året som ligger framför oss?
För Smålands Gille var 2011 ett lyckat år. Några medlemmar har dock av olika skäl lämnat
föreningen men vi har också fått 11 nya medlemmar. Något kan dock bli bättre men till detta
återkommer jag.
Höstens programpunkter var i stort sett mycket lyckade och medlemmarnas uppslutning var
god. För första gången på många år uppmärksammades Öland och ölänningarna i vår
förening. Direktimporterade kroppkakor av Evas kroppkakor från Borgholm inmundigades
med god aptit. Efter måltiden presenterades Ölands store diktare Erik Johan Stagnelius i ord
och toner av Mats Dahlborg. En annan lyckad programpunkt var Nils af Geijerstams kåseri om
småländska ortnamn ”Från Flerohopp till Öggestorp”. Efter en god måltid med Wallenbergare
fick vi andligen oss till livs förklaringen och ursprunget till många småländska ortnamn.
Vårens program är klart till stora delar. Årsmötet kommer att äga rum tisdagen den 17 april i
Borgerskapets Hus. Då får vi besök av den kände TV-meteorologen Anders Nylund från TV4.
Han kommer att kåsera om väder och sin nya väderbok. Förhoppningsvis kan han berätta om
några spännande eller tänkvärda väderhändelser. Mera detaljerade uppgifter om årsmötet
kommer i nästa nummer av Gillebladet. Det beräknas utkomma i början av mars. Boka in
tisdagen den 17 april i era kalendrar redan nu.
Sätt in årsavgiften för 2012 på 100 kronor före den 1 april på plusgirokontot 321989-6
Varmt välkomna till våra sammankomster. Om ni har några förslag på programpunkter eller på
nya medlemmar, meddela detta. Anmäl Dig nu genast till kvällen om vattenkällorna i Småland
den 31 januari på Smålands Nation!
God fortsättning på det nya året 2012 hälsar er ålderman Lars Rudmark och hela styrelsen
Bert Fornemyr, Anna-Lena Nilsson-Holmqvist, Bengt Sibbmark, Katarina Sjöström,
Gunilla Lundkvist Thorell, Inge Lindström, Lillemor Harne, Leif Ekerot

Vårens program inleds tisdagen den 31 januari då professor Gert Knutsson från KTH i
Stockholm berättar om

Källor i Småland
Lokal: Smålands Nation, Sankt Larsgatan 5 (mitt emot Kyrkans hus)
Tid: Tisdag den 31 januari kl 1900.
Kaffe med smörgås serveras
Kostnad: 70 kronor (betalas vid entrén)
Varmt välkomna!
Anmälan senast den 26 januari till
gillemor Anna-Lena Nilsson-Holmqvist tel 018-30 12 23
ålderman Lars Rudmark 070 346 6063 eller e-post:
rudmarks@hotmail.com
Gert Knutsson är en smålänning från Lindås (Emmaboda) som nu är aktiv
fiolspelande pensionär i Stockholm. Han var under många år professor i kulturteknik
vid KTH med vattenfrågor i vid bemärkelse som specialitet. År 1978 bildade han och
TV-mannen Stig Tornehed i Växjö Källakademin. Han är numera ledamot i styrelsen
för Småland Gille i Stockholm. Gillet i Stockholm har under Gerts ledning bedrivit
kurser om vattenkällor och deras stipendium 2010 gick till en forskare för en uppsats
om källor på Öland.

Alf Henriksonsällskapet, Smålands nation och Smålands gille
inbjuder till soaré

I Alf Henriksons sällskap
på Smålands nation, Uppsala
Huvudingång mittemot Kyrkans Hus (S:t Larsgatan 5)

onsdagen den 15 februari, 18.30
Med bl.a. Björn Barlach, Birgit Carlstén, Catharina Grünbaum,
Axel Koch, Claes-Göran Skoglund, Christer Åsberg
Entré: 50 kr
Kaffe eller öl/vatten eller ett glas vin och smörgås kan köpas för 30/60 kr.

