SMÅLANDS GILLE I UPPSALA
Januari 2017
Kära Gillemedlemmar!

Jag önskar er allt gott under året som ligger framför oss och ser fram emot att träffa er vid
våra möten under 2017. Under det gångna året hade vi flera mycket välbesökta aktiviteter
och jag ser fram mot att även årets aktiviteter ska passa er.
Inför 2016 hade jag ett par egna drömmar med anknytning till idrott och Småland. I år
kommer vi att få se både Jönköping Södra och Kalmar FF spela allsvensk fotboll på
Studenternas. Vi planerar att gemensamt gå på dessa matcher och heja fram våra
småländska lag.
Smålands gilles vårprogram inleds traditionsenligt med en filmkväll den 7 februari. Vårens
program i övrigt är i skrivande stund inte helt klart men information kommer i nästa
Gilleblad.
Årsmötet kommer i år att gå av stapeln i slutet av mars eller i april (v13-14).
Efter årsmötet ser vi i styrelsen fram mot intressanta besök. Om våra planer går i lås
kommer vi att få lyssna på 2 biskopar, en känd författare, en ambassadör och en
dialektforskare samt få ett besök från emigrantmuseet i Växjö.
Varmt välkomna till en spännande vår. Ring om du har några frågor, önskemål om program
mm. Tack alla ni som har kommit med förslag på nya medlemmar/programpunkter. Glöm
inte att betala årsavgiften på 100 kronor. Som smålänningar försöker vi hålla den så låg som
möjligt. Om du har någon vän, bekant eller granne med anknytning till Småland eller
Öland, ta gärna med honom/henne till våra aktiviteter.

Lars Rudmark
Ålderman tel 070 346 60 63; rudmarks@hotmail.com

Vi vill i detta Gilleblad också påminna om årsavgiften för 2017 på 100 kronor per
person och medlem.
Ange namnen som medlemskapet ska gälla för.
Plusgironumret är 32 19 89-6. Observera för er som betalar via internet, glöm ej
ange era namn i kommentarsfältet!
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FILMAFTON MED SMÅLÄNDSKA GODBITAR
Tisdagen den 7 februari kl 19.00
Nu är det dags igen: en filmafton med småländskt tema!

Vi ser filmen ” Svenskarnas egen
historia: upplevelser från Småland,
Öland och Östergötland från 1906 till
idag” (ca 60 min).
Filmen handlar om vardagslivet i Sverige
från och med 1906 fram till idag. Den
bygger uteslutande på dokumentära
filmklipp funna i olika statliga och
privata arkiv, verksamheters och
föreningars egna skåp och skrymslen och
även från privata personer runt om i
landet. Allt är samlat och kryddat med
berättelser och citat från personer som
levde under den tiden.
Lokal: Träffpunkten Storgatan 11 (hörnet Storgatan/S:t Olofsgatan), stora salen
1 trappa upp (hiss finns).
Avgift: 150 kr. I avgiften ingår paj med sallad, vin eller lättöl/vatten samt kaffe/té
med liten kaka.
Anmälan: till gillemor Katarina Sjöström via e-post ksuppsala@yahoo.se eller
tel 070-357 61 87 eller 018-43 23 141, alternativt till Lars Rudmark via e-post
rudmarks@hotmail.com eller tel 070-346 60 63 senast lördag 4 februari.
Som alltid är alla medlemmar från andra Gillen och andra gäster välkomna till våra
evenemang!

Hela styrelsen hälsar er hjärtligt välkomna
Lars Rudmark, Birgitta Ulmander, Gunilla Lundkvist Thorell, Inge
Lindström, Lillemor Harne, Katarina Sjöström, Eva Christina Nilsson,
Bengt Sibbmark, Leif Ekerot
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