
SMÅLANDS GILLE I UPPSALA

Januari 2015
Kära Gillemedlemmar!

                   
Jag önskar er alla en god fortsättning på det nya året. 2014 var ett bra år för Smålands gille med 
flera, mycket välbesökta och intressanta samlingar. Hoppas att 2015 blir ett lika bra år. Vi hoppas 
dock att ännu fler av er gillesmedlemmar hittar aktiviteter som passar er och som ni vill delta i. Vår 
strävan är att ha ett varierat utbud och som jag tidigare skrivit, så är vi mycket glada för förslag på 
intressanta föredragshållare, trevliga utflyktsmål eller andra aktiviteter.

Under hösten förra året hade vi ett innehållsrikt utbud med både kultur- och naturinslag. 
Programmet inleddes med en presentation av vackra och stämningsfulla naturbilder, som tagits av 
naturfotografen och vår medlem Mats Wilhelm Pettersson. I slutet av oktober samlades vi i 
Gottsunda kyrka för att lyssna till konstvetaren Anne Lidén. Hon kåserade om konstnären Sven 
Ljungberg från småländska Ljungby och om hans utsmyckning av Gottsunda kyrka. Att på plats i 
kyrkan få saklig information om bl.a. altartavlans motiv och tillkomst var en upplevelse för oss alla.

  

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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Mosaik, grafik och 
måleri bildar en 
konstnärlig helhet



Höstfesten i november gick i öländska tecken. Christina Erlandsson från Borgholm, som bl.a. är 
både skogvaktare i Borga Hage och ordförande i Ölands kulturminnesförening, kåserade om  
”Historiska händelser i Borgholm”. Hon berättade många roliga historier från Borgholms tillkomst 
och visade dessutom gamla fina diabilder från 1950-talet. Flera av oss åhörare fick oss till livs 
många skratt och igenkännande leenden. Kvällen avslutades med direktimporterade äkta öländska 
kroppkakor och gillemors Glömmingetårta.    

Exakta uppgifter om alla våra kommande möten och aktiviteter framgår på annan plats i detta 
Gilleblad. Vi hoppas också att ni gör god reklam för våra möten bland era vänner med Smålands-
eller Ölandsanknytning. Glöm inte att betala årsavgiften på 100:-. Som smålänning försöker vi hålla
den så låg som möjligt. 

Varmt välkomna till en spännande vår! 

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

VÅRENS PROGRAM

FILMKVÄLL OM SMÅLÄNDSKA GLASRIKET

Tisdagen den 3 februari kl 19.00
Nu är det dags igen: en filmafton med småländskt tema! 

Ingemar Larsson från Smålands Gille i Eskilstuna besöker oss och visar en
film om det småländska Glasriket med fokus på Kosta Boda och Orrefors. Vi får 
bland annat möta Bodas legendariske brukspatron Erik Rosén och flera av de 
formgivare som under 1900-talet gjorde det småländska glaset känt i världen. 

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

Avgift:  100 kr. I avgiften ingår kvällsmål i form av en bit paj, vin eller lättöl/vatten 
och vi avrundar med kaffe/te 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 torsdag 29 januari.
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SMÅLANDS GILLE I UPPSALA
Välkomnar Er till 

ÅRSSTÄMMA

Tisdagen den 17 mars klockan 18.30

KALMAR NATION 

Svartmangatan 3
(mellan Katedralskolan och Universitetet)

18.30 Årsstämmoförhandlingar
Årsstämmohandlingar som dagordning och verksamhetsberättelse 
för 2014 bifogas detta gillebladsutskick.

Ca 19

Jens Liljestrand, biträdande 
kulturredaktör, Expressen berättar om
sin doktorsavhandling 
”Mobergland. Personligt och politiskt i
Wilhelm Mobergs utvandrarserie. ”
Jens är född i Västervik och var under 
studietiden i Lund medlem av 
redaktionen för Lundagård.

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 10 mars. 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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TEATERBESÖK på Uppsala Stadsteater Stora scenen
Torsdagen den 26 februari kl. 19.00
Skvaller
Fars på gränsen till nervsammanbrott
Regissören Edward af Sillén tar sig an Neal Simons Broadwaysuccé.  
KOSTNAD: 260 kronor
ANMÄLAN: Senast 16 februari till Gunilla Lundkvist Thorell, 

mobil 070-284 97 02, tel 018-52 20 25 eller e-post 
gunilla.lundkvist.thorell@gmail.com

BILJETTUTLÄMNING: Gunilla finns en trappa upp utanför Stora scenen från
kl. 18.15 för att dela ut biljetter och ta betalt. 

VÅRUTFLYKT TILL ABBA-MUSEET, STOCKHOLM 
Måndagen den 20 april   

Vi träffas utanför muséet, Djurgårdsvägen 68, kl 14:00. Detta gäller också Smålands 
Gille i Eskilstuna och Västerås. Resa till Stockholm liksom lunch intas enskilt. 
Gruppguidning (10-25 pers).

KOSTNAD: Guidning 195 kronor

ANMÄLAN: om deltagande i programmet görs till Lars Rudmark via e-post 
rudmarks@hotmail.com eller tel  070-346 60 63.
SENAST 8 april.  

UTFLYKT till Linnés Hammarby.
Planeras som inledning på höstens program (i början av september) med 
guidning av Mats Wilhelm Pettersson. 

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 2015 på 100 kronor 
per person och medlem. Var snälla och betala in före 10 mars 2015.
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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