SMÅLANDS GILLE I UPPSALA
Januari 2013
Kära Gillemedlemmar!
Ett gott år 2013 tillönskas er alla. Hoppas att det nya året ger er många fina upplevelser. Vid ett
årsskifte brukar man ofta tänka tillbaka på det gångna året samtidigt som man undrar vad det nya
året kommer att innebära.
Som ålderman för Smålands Gille tycker jag att året som gått i stort sett varit bra med omväxlande
programpunkter. Den småländska naturen presenterades vid två tillfällen dels beträffande väder dels
grundvatten och vattenkällor. En kväll i oktober besökte några gillemedlemmar Uppsala Stadsteater
och såg föreställningen ”Fanny och Alexander”. En annan programpunkt var Ulrika Knutsons kåseri
om författarinnan Elin Wägner. Årets sista evenemang ägde rum på Kalmar Nation då ambassadör
Bertil Jobeus berättade om arbetet som UD-tjänsteman under ett långt yrkesliv.
Mycket av vad som kommer att hända under innevarande år är inte fastställt men vi gläder oss
redan nu åt att vi får besök av ärkebiskop Anders Wejryd.
Vårprogrammet inleds med en ny programpunkt; en filmafton med småländska dokumentärfilmer.
Var och när dessa evenemang äger rum framgår på annan plats i detta Gilleblad.

Andra programpunkter som vi i styrelsen arbetar med är en utflykt till Enköpingstrakten tillsammans
med Smålands Gille i Västerås samt ett besök på Uppsala Auktionskammare med information av
Knut Knutson.
Jag har i dagsläget varit med i Gillets styrelse i 5 år, först som kassör under 3 år och de senaste 2 åren
som ålderman. Vi i styrelsen träffas regelbundet och har mycket trevligt under våra möten hemma
hos varandra. Den mesta tiden går åt till att diskutera programpunkter; vilka personer skall vi ta
kontakt med, var skall vi vara och vad skall vi äta och dricka. Något som i mina ögon får för stort
utrymme är hur vi skall få in medlemsavgiften. Det tar mycket tid och kraft att skicka ut påminnelser.
Därför ber jag er att snarast betala in medlemsavgiften på 100 kronor. Plusgirokontot framgår på
annan plats i Gillebladet.
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Hör av er till mig eller någon annan i styrelsen om ni har några funderingar i någon riktning. Det är
mycket glädjande att flera av er kommit med förslag på nya medlemmar. Under det gångna året fick
Gillet 6 nya medlemmar. Min telefon är alltid öppen för förslag och synpunkter. Jag eller min fru
svarar om vi är hemma. Jag ser också fram emot att se er under de kommande aktiviteterna.

Ålderman
Lars Rudmark 018-25 49 41; rudmarks@hotmail.com

VÅRENS PROGRAM
FILMAFTON MED SMÅLÄNDSKA GODBITAR
Torsdagen den 14 februari kl 19.00
Dags för en nyhet: filmafton med småländskt tema! Till filmerna serveras en matig
sallad med bröd och ett glas vin eller öl/vatten.
Följande filmer visas:
”Så går en dag i Linneryd”
En dokumentärfilm av Ingrid Samuelsson. Vi får följa invånarna i det lilla
småländska samhället Linneryd i Kronobergs län under en dag år 1962.
En härlig nostalgitripp!
”Svenska dialektmysterier: Småland”
Fredrik Lindström gör på sitt oefterhärmliga sätt en genomgång av det typiskt
småländska, dialekt såväl som beteende.
Lokal: Träffpunkt Storgatan 11 (hörnet Storgatan/S:t Olovsgatan, f d tingshuset),
stora salen.
Avgift: 70 kr. I avgiften ingår sallad med bröd, 1 glas vin alt lättöl/vatten och
filmvisning. Extra vin/öl/vatten kan köpas.
Anmälan: till gillemor Katarina Sjöström via e-post ksuppsala@yahoo.se eller
tel 070-357 61 87 senast måndag 11 februari.

Vi vill i detta Gilleblad också påminna om årsavgiften för 2013 på 100 kronor
per person och medlem. Var snälla och betala in före 1 april 2013.
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!
Och snälla ni, meddela oss om ni ej vill vara medlemmar!

2

SMÅLANDS GILLE I UPPSALA
Välkomnar Er till
ÅRSSTÄMMA

Måndagen den 18 mars klockan 18.30
KALMAR NATION
Svartmangatan 3
(mellan Katedralskolan och Universitetet)

18.30 Årsstämmoförhandlingar
Årsstämmohandlingar som dagordning och verksamhetsberättelse
för 2012 skickas ut om ca 14 dagar.
Ca 19
Ärkebiskop Anders Wejryd
talar om sin tid som biskop i Växjö,
och kanske något mera

Därefter serveras vårmiddag
Meny:

Gravad lax med dillstuvad potatis, sallad
Öl / vatten. Vin i glas kan köpas.
Kaffe / te och hembakad ostkaka, sylt och vispad grädde.

Pris: 200 kronor per person (betalas på plats).
ANMÄLAN: om deltagande i programmet görs 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 11 mars. Anmälan är bindande.

Hela styrelsen hälsar er hjärtligt välkomna till årsstämman
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OPERAFÖRESTÄLLNING
Lördagen den 2 mars klockan 18.00 i Heby Folkets Hus
Digital opera direkt från Metropolitan i New York
Parsifal av Richard Wagner
Jonas Kaufmann gör sin Met-rolldebut som huvudpersonen i Parsifal,
som dirigeras av Daniele Gatti. Svenska Katarina Dalayman gör rollen
som Kundry, den mystiska kvinnan som frestar Parsifal, och Peter Mattei
rolldebuterar som Amfortas, kung av Den Heliga Graalens riddare.
För intresserade kommer K Dalayman att sjunga denna roll på
Stockholmsoperan i höst. Det kan vara roligt att jämföra de olika
uppsättningarna.
Kostnad: 220 kronor+150 kronor buss tur och retur inkl program
Transport: Bussen avgår 16.30 från S:t Eriks torg, där vi samlas

Anmälan: Senast 25 februari till Gunilla Lundkvist Thorell
mobil 070-736 6451 eller e-post
gunilla.lundkvist.thorell@telia.com
Betalning: På bussen.

FÖREDRAG
Onsdagen den 10 april 2013 kl 19, troligen på Smålands nation.
Katarina Ek-Nilsson, smålänning, fd chef för Strindbergsmuseet mm
kommer att tala om ”Wärend och Wirdarne”.
Mer information senare.

Vi har fått en förfrågan om någon av våra medlemmar skulle vara
intresserad av en damdräkt från Södra Möre i Kalmar län.
Blus och förkläde saknas men i övrigt är den komplett med kjol, väst,
mössa, schal och smycke. Storlek 44 ungefär.
Den har tillhört hennes mor och hon tycker det skulle vara roligt om den
kom till användning igen.
Är du intresserad ta kontakt med
Görel Rietz
042-21 26 20, 0708-19 13 04
gorel.rietz@comhem.se
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