SMÅLANDS GILLE I UPPSALA
Januari 2014
Kära Gillemedlemmar!
En god fortsättning på det nya året tillönskas er alla. Hoppas att 2014 kommer att ge er många fina
upplevelser och minnen.
Som ålderman för Smålands Gille har jag under det gångna året haft flera trevliga och intressanta
möten med både er medlemmar och med våra inbjudna gäster. Vårprogrammet 2013 inleddes med
en lyckad filmafton med gamla småländska dokumentärfilmer. I samband med årsmötet i mars
kåserade vår ärkebiskop Anders Wejryd om sin tid som biskop i Växjö stift. I mars åkte några
gillemedlemmar till Heby och upplevde en digital direktsändning från Metropolitan i New York av
operan Parsifal av Rikard Wagner. I april kåserade Katarina Ek Nilsson om ”Wärend och
wirdarne”. Vårprogrammet avslutades med en resa till slottet Stora Sundby vid Hjälmaren.
Hösten inleddes med en författarafton med Tomas Bannerhed. Han trollband oss med sin berättelse
om hur hans prisbelönta bok Korparna kom till. Höstfesten ägde rum på Smålands Nation och då
gästades vi av landsbygdsminister Eskil Erlandsson med familj.

Han kåserade på ett medryckande sätt om sitt politiska liv från skoltiden i Strömsnäsbruk till
Rosenbad i Stockholm. Höstens verksamhet avslutades med ett uppskattat besök på Uppsala
Auktionskammare där vi fick en livfull och intressant genomgång av Knut Knutson.
Som ni ser har Gillets program under det gångna året varit omväxlande och uppslutningen har varit
god. Ett 70-tal medlemmar deltog t ex i Höstfesten då landsbygdsministern kåserade. Under förra
året växte vår förening. Gillet fick 16 nya medlemmar medan sex medlemmar av olika skäl begärt
utträde och tre har avlidit. Att en ökning skett beror till stor del på att vi i styrelsen fått tips från er
som har Småland och Öland i sina hjärtan. Fortsätt med det!
Vårens program är för närvarande inte helt klart men inleds torsdagen den 6 februari med en
filmkväll. Årsmötet kommer att äga rum på Kalmar Nation den 6 mars. Då kommer vår vice
ålderman Håkan Lindgren att berätta om tändstickskungen Ivar Kreuger.
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Tisdagen den 8 april kommer vi att gästas av TV-profilen och vinkännaren Carl Jan
Granqvist. Han kommer att berätta om vin och leda en vinprovning på Smålands
Nation. På Gillets agenda för våren står också ett besök på Linnés Hammarby.
Jag vill avsluta med en uppmaning. Vi försöker på alla sätt hålla våra kostnader nere
men vår verksamhet kräver vissa ekonomiska medel. Snälla ni, betala därför in
årsavgiften på 100 kr på plusgirokontot 321989-6. Medlemsavgiften är Gillets enda
inkomst.

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

VÅRENS PROGRAM
FILMAFTON MED SMÅLÄNDSKA GODBITAR
Torsdagen den 6 februari kl 19.00
Nu är det dags igen: en filmafton med småländskt tema! Till filmerna serveras en
matig sallad alternativt paj, bröd och ett glas vin eller öl/vatten. I pausen blir det
kaffe/te med något gott till.
Följande filmer visas:
”Hos smålänningar”
Dokumentärfilm av prins Wilhelm från 1941. En charmerande film, där prins
Wilhelm gör en odyssé i det vackra småländska landskapet och bl a besöker bönder,
träskotillverkare, leksaks- och cykellåstillverkare, urmakare och papiljott-tillverkare.
”Där farlig sunnan går”
Hans Villius´ film från 1994, där han på sitt oefterhärmliga sätt varvar egna minnen
och bilder från uppväxten i Kalmar och på södra Öland med historiska och samtida
filmbilder.
Lokal: Träffpunkt Storgatan 11 (hörnet Storgatan/S:t Olovsgatan, f d tingshuset),
stora salen 1 trappa upp (hiss finns).
Avgift: 100 kr. I avgiften ingår sallad alt. paj, vin eller lättöl/vatten och filmvisning.
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 fredag 31 januari.
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SMÅLANDS GILLE I UPPSALA
Välkomnar Er till
ÅRSSTÄMMA

Torsdagen den 6 mars klockan 18.30
KALMAR NATION
Svartmangatan 3
(mellan Katedralskolan och Universitetet)

18.30 Årsstämmoförhandlingar
Årsstämmohandlingar som dagordning och verksamhetsberättelse
för 2013 bifogas detta gillebladsutskick.
Ca 19
Håkan Lindgren, föreningens vice
ålderman berättar om
”Ivar Kreuger - finansgeni eller
svindlare”.
Håkan har nyligen publicerat en
intressant artikel om tändstickskungen
Ivar Kreuger i boken ”Pengamakarna”.
Han delger oss nya tankar.

Därefter serveras supé
Meny:

Gravad lax med dillstuvad potatis, sallad
Vin, öl / vatten.
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 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 27 februari. Anmälan är bindande.

Hela styrelsen hälsar er hjärtligt välkomna till årsstämman
Lars Rudmark, Håkan Lindgren, Gunilla Lundkvist Thorell, Inge Lindström, Lillemor
Harne, Katarina Sjöström, Eva Christina Nilsson, Bengt Sibbmark, Leif Ekerot
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VÅRFEST MED VINPROVNING
Tisdagen den 8 april kl 18.30
Smålands Nation
Ingång från S:t Olofsgatan
(mitt emot Kyrkans hus / Ofvandahls)

Vinprovning med vinkännaren
och restauratören mm
Carl Jan Granqvist.

Därefter serveras vårsupé
Meny:

Bæuf bourguignon, ris, sallad
Vin / vatten.
Kaffe / te och något gott.

Pris: 250 kronor per person (betalas på plats).
ANMÄLAN: om deltagande i programmet görs 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 25 mars. Obs det tidiga datumet!

UTFLYKT
till Linnés Hammarby.
Planeras också i maj/juni.
Mer information senare.
Som alltid är alla medlemmar från andra Gillen och andra gäster välkomna till våra
evenemang!
Vi vill i detta Gilleblad också påminna om årsavgiften för 2014 på 100 kronor
per person och medlem. Var snälla och betala in före 28 februari 2014.
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!
Om du av någon anledning vill att ditt medlemskap ska upphöra, meddela oss!
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