SMÅLANDS GILLE I UPPSALA
Januari 2016
Kära Gillemedlemmar!
Jag önskar er allt gott under året som ligger framför oss och ser fram emot att träffa er under våra
möten under 2016. Mycket kommer att hända både i stort och smått. Alla har vi nog drömmar om
saker och händelser som vi hoppas ska inträffa.
Jag har ett par egna drömmar med anknytning till idrott och Småland. Min första dröm är att i
Kalmar få se ett derby mellan de allsvenska fotbollslagen Kalmar och Jönköping. Det känns både
bra men också lite surt att Jönköping snuvade Uppsalas stolthet Sirius på en plats i allsvenskan.
Min andra dröm, med Smålandsanknytning, är att bestiga landskapets högsta punkt Tomtabacken.
På toppen av höjden, som ligger 377 m öh, finns ett bevakningstorn från 2:a världskriget. Tornet är
numera restaurerat, tack vare ideella krafter, ekonomiskt bidrag från Länsstyrelsen i Jönköping och
antikvarisk medverkan från Jönköpings läns Museum. Från tornet ska man ha en vidunderlig utsikt
över det Småländska höglandet, liknande den man har från Skuruhatt utanför Eksjö.
Smålands gilles vårprogram inleds traditionsenligt med en filmkväll den 10:e februari. Därefter
följer en spännande helkväll med hyttsill och glasblåsning i Ulva kvarn den 8 mars. Som värdar står
bröderna Erlandsson, som båda är mycket välkända och framstående glasblåsare från Kosta och
Orrefors. Exakta tider, kostnader mm står att läsa nedan i detta Gilleblad.
Årsmötet kommer i år att gå av stapeln i april. Exakt när och var är i skrivande stund inte helt klart.
I ett 2:a Gilleblad i mars kommer alla detaljer att framgå.
Varmt välkomna till en spännande vår. Vi inleder som sagt den 10:e februari. 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:-. 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.
Varmt välkomna till en spännande vår!

Ålderman
Lars Rudmark 018-25 49 41 alt. 070 346 60 63; rudmarks@hotmail.com

Hela styrelsen hälsar er hjärtligt välkomna till alla programpunkter
Lars Rudmark, Håkan Lindgren, Gunilla Lundkvist Thorell, Inge
Lindström, Lillemor Harne, Katarina Sjöström, Eva Christina Nilsson,
Bengt Sibbmark, Leif Ekerot
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VÅRENS PROGRAM
FILMAFTON MED SMÅLÄNDSKA GODBITAR
Onsdagen den 10 februari kl 19.00
Nu är det dags igen: en filmafton med småländskt tema!
Vi ser filmen ”Landet som inte längre är” (ca 75 min) av dokumentärfilmaren Peter
Gerdehag, Döderhult.
Peter Gerdehag har följt bröderna Karl Uno och Sture Caremalm samt den senares fru
Britta under åren de bedrev jordbruk på gammaldags vis i byn Krokshult utanför
Kristdala. Under 31 år har Gerdehag fotograferat och filmat livet i Krokshult - en
unik dokumentation. Filmen visades på SVT år 2012.
Gerdehag är känd för sina tidigare, mycket framgångsrika filmer ”Hästmannen” och
”Kokvinnorna”.

Bild: www.svt.se

Lokal: Träffpunkten Storgatan 11 (hörnet Storgatan/S:t Olofsgatan), 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 lördag 6 februari.
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SMÅLANDS GILLE I UPPSALA
Välkomnar Er till

Hyttsill – en helkväll i Glashyttan Ulven
Tisdagen den 8 mars klockan 18.30 i Ulva kvarn
Smålands Gille anordnar en kväll i glasets tecken. Vi träffas i glashyttan på Ulva
kvarn. Långbord kommer att dukas upp i hyttan/butiken. Där vi får ta del av
glasblåsningens konst, höra historier om glasblåsning, se prov på glasblåsarnas
skicklighet samt njuta av äkta småländsk hyttsill.
År 2012 övertog bröderna Stefan och Mikael Erlandsson glashyttan i Ulva. Bröderna
är välrenommerade mästare i glasblåsning och var under mer än 30 år verksamma i
Kosta och Orrefors. De kommer att leda oss i genom kvällen.

Kvällens meny
Hela saltsillfiléer stekta i grädde, lök och dill
Bakad potatis
Aromsmör
Stekt fläsk
Småländska isterband
Lingonsylt
Knäckebröd, smör och ost
Lättöl/vatten (ingår i maten, starköl, snaps, avec
kan erbjudas)
Småländsk ostkaka med vispad grädde och
jordgubbssylt
Kaffe/te
Pris för denna helkväll: 300 kronor per person (subventionerat av Gillet).
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 29 februari. Anmälan är bindande.
Vi försöker i möjligaste mån att samåka till Ulva kvarn. Därför bör du vid anmälan
ange om du har plats i bil eller vill ha hjälp med skjuts. Det bör också anmäla om du
önskar starköl, snaps, whiskey eller Baileys till en kostnad av 50:-/styck.
Du kan också åka buss nr 104 från Centralstationen till Ulva. Bussen stannar just
utanför glashyttan.
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TEATERBESÖK på Uppsala Stadsteater Lilla scenen
Lördagen den 5 mars kl. 16.00
Scener ur ett äktenskap
Föreställningen är en bearbetning av Ingmar Bergmans TV-manus från 1973.
Det handlar om makt och maktlöshet. Skratt. Tårar. Kärlek, kamratskap och
sex.
KOSTNAD:
ANMÄLAN:

190 kronor
Senast 29 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 Lilla scenen från
kl. 15.15 för att dela ut biljetter.

MINNESORD
Lars Terner 17/2 1924 – 13/11 2015
Vår ständige gillemedlem Lasse Terner har lämnat jordelivet i en ålder av 91 år.
Medlem i Smålands Gille blev han 1952 och var en mycket hängiven medlem och
mycket aktiv i styrelsen i olika roller. Han var bl a ledare av litteraturcirkeln i många
år. Han lotsade oss på ett förnämligt sätt genom såväl lätta som svårare böcker. Vi vill
på detta sätt skicka en sista hälsning och tacka för alla insatser i Smålands Gille.

Styrelsen för Smålands Gille i Uppsala

GILLETS ÅRSSTÄMMA sker i vecka 15 (april).
Vår gäst blir journalisten och utrikeskorrespondenten Stig Fredrikson.

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 2016 på 100 kronor
per person och medlem. Var snälla och betala in före 10 mars 2016.
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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