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Januari 2018
Kära Gillemedlemmar!

                   
En god fortsättning på det nya året önskar jag er alla. 
Hoppas att året som ligger framför oss blir bra
på många sätt. Så här vid ett årsskifte brukar man se 
både bakåt på året som gått och framåt. För
Gillets del avslutade vi året med en Ölandsafton som 
på alla sätt var lyckad. Goda kroppkakor och öl
som ”importerats” direkt från Öland, en läcker 
Glömmingetårta och sist men inte minst ett mycket
intressant kåseri om öländska dialekter av pedagogen
Lovisa Alvtörn. Hon fångade oss och fick
många frågor som avslutning på kvällen.

Gillets vårprogram är i dagsläget inte helt klart då det
ibland inte går som man planerat. Ett par program-
punkter är dock spikade. Den 15 februari inleder vi 
terminen med en traditionell filmkväll. Då kommer 
filmaren Kalle Segerbäck till oss och berättar och 
visar den nästan timslånga filmen ”Det blå huset”. 
Vad filmen handlar om samt tider, lokal, kostnader 
m.m. framgår nedan. Nämnas kan att Segerbäck fått 
mycket uppmärksamhet för sin film som ett par 
gånger visats på TV. Den 13 mars kommer fd talman
Thage G Peterson och talar om sin väg till riksdagen.
Vid vårt årsmöte den 12 april på Kalmar nation får vi
besök av landshövding Thomas Carlzon i Kalmar. 
Han har säkert mycket att berätta då han har haft en 
spännande yrkeskarriär.

Jag hoppas att många av er kan ta del av vårens 
program. Bjud gärna med vänner eller
arbetskamrater till våra möten.

 

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

Vi vill i detta Gilleblad också påminna om årsavgiften för 2018 på 150 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!

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

Torsdagen den 15 februari kl 19.00

Nu är det dags igen: en filmafton med småländskt tema! 
I år ser vi filmen ”Det blå huset” (ca 50 min) av dokumentärfilmaren och författaren Kalle
Segerbäck, idag bosatt i Brottby men ursprungligen från Småland. Han kommer att presentera 
filmen för oss och dessutom ha med en bonusfilm på ca 15 min.
”Det blå huset” är en vacker, ömsint och oförglömlig film om det enkla livet och vad som
verkligen betyder något. När Kalle Segerbäck var fem år bodde han i ett gult hus i Dädesjö.
På andra sidan ängen bodde Jens och hans föräldrar Ulla och Bertil i ett blått hus. Där fanns 
tryggheten. En mycket personlig film som visades på SVT år 2017. Om ni inte såg den då, har ni 
möjlighet att se den nu – och dessutom träffa Kalle!

Lokal: Träffpunkten Storgatan 11 (hörnet Storgatan/S:t Olofsgatan), stora salen 
1 trappa upp (hiss finns).

Avgift:  200 kr. I avgiften ingår kvällsmål i form av paj, vin eller lättöl/vatten och vi 
avrundar med kaffe/té och 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 lördag 10 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, David Termén, Bengt Sibbmark, Kerstin 
Luthman
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