SMÅLANDS GILLE I UPPSALA
Januari 2019
Kära Smålänningar och ölänningar!
God fortsättning på 2019! I Smålands Gille var det gångna året bra på många sätt. Vi hade flera
välbesökta evenemang med god mat och gäster som kåserade om intressanta och aktuella ämnen.
Riksdagens förre talman Thage G Peterson berättade mycket initierat om Riksdagens inre arbete
och vid ett senare tillfälle kåserade förre kanslichefen vid Svenska Akademien Odd Zschiedrich om
denna institutions mångfacetterade verksamhet. Andra lyckade besök hos oss i Gillet under det
gångna året gjordes bl.a. av landshövding Thomas Carlzon i Kalmar och biskopsbröderna i
Linköping och Växjö, Martin och Fredrik Modéus. Traditionsenligt avslutades året med en
välbesökt Ölandsafton.
Programmet för våren är i stort klart. Vi ser fram mot flera intressanta och trevliga träffar. Den
första den 6/2 med ett föredrag om Sydafrika efter apartheid på Träffpunkten Storgatan 11. Vi
kommer att ha ytterligare 2 träffar med mat och föredrag, ett teaterbesök och ett besök på Salnecke
slott.
Mer information om tider, platser och priser för våra aktiviteter hittar ni på annan plats här i
Gillebladet. Vi ger också information om GDPR (dataskyddsförordningen) eftersom vår
verksamhet omfattas av lagens bestämmelser.
Jag vill också informera om att vår hemsida nu är uppdaterad och även där kan du ta del av vad
som sker inom Gillet.
Välkommen att ta del av aktiviteterna, bjud gärna in vänner och grannar med anknytning till
Småland eller Öland och glöm inte att betala årsavgiften på 150 kr. Den är vår enda inkomstkälla.
Väl mött!

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

Vi vill i detta Gilleblad också påminna om årsavgiften för 2019 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.

Hans Engdahl: ”Föredrag om Sydafrika efter apartheid”
Onsdagen den 6 februari kl 19.00
Hans Engdahl med djupa rötter
i Småland, särskilt Rottne, är
prästvigd för Växjö stift och
forskar i ämnet kyrkovetenskap
som teolog för Uppsala
universitet.
Hans Engdahl har verkat i
Sydafrika sammanlagt 20 år
som präst i Svenska kyrkan
och senaste perioden som
professor i teologi vid
University of Western Cape.
Hans Engdahl berättar vid
kaffet om sina lärdomar från
Sydafrika: försök till befrielse,
försök till försoning.
Lokal: Träffpunkten Storgatan 11 (hörnet Storgatan/S:t Olofsgatan), Lilla salen
(entreplanet).
Avgift: 200 kr (betalas via swish till kontot 1232549640 eller kontant på plats).
I avgiften ingår paj, sallad, vin eller lättöl/vatten samt kaffe/té
med liten kaka.
Anmälan: till gillemor Katarina Sjöström via e-post ksuppsala@yahoo.se
eller tel 070-357 61 87 eller 018-43 23 141, alternativt till Lars Rudmark via e-post
rudmarks@hotmail.com eller tel 070-346 60 63 senast fredagen den 1 februari.

Big Fish på Uppsala Stadsteater
Lördagen den 16 mars klockan 16.00 Stora scenen
Broadwaysuccén Big Fish är baserad på den amerikanska romanen och Tim
Burtons film med samma namn - en fantastisk berättelse om människors
betydelse för varandra.

Big Fish är en musikal med fantasin i
huvudrollen. Med sagan som redskap försöker
den förstå omvärlden. Den amerikanska
romanen och sedermera Tim Burton-filmen
förvandlades till musikal på Broadway i New
York med urpremiär 2013. Nu får den
Skandinavienpremiär 2 mars på Uppsala
stadsteater – med praktfull kostymskrud och
magisk scenografi – i regi av musikalgurun
Ronny Danielsson. Äventyret väntar!

Anmälan:

till Gunilla Lundkvist Thorell senast söndagen den 10 mars till
mobil 070-284 9702 eller e-post gunilla.lundkvist.thorell@gmail.com

Kostnad:

310 kronor (swisha till gillets swishkonto 1232549640 eller betala
kontant på teatern).
Gunilla sitter en trappa upp i teaterbaren och delar ut biljetter

SMÅLÄNDSK FILMAFTON
Onsdagen den 20 mars kl 19.00
Nu är det dags igen: en filmafton med småländskt tema! Denna gång får vi besök av
Rolf Lideberg från Liatorp, radioman, lärare och dokumentärfilmare. Han visar
”Göteryd – en by på 1950-talet”, inspelad i början av 1950-talet i Göteryd, en by
mellan Älmhult och Strömsnäsbruk i Kronobergs län.
Fyra år har det tagit att restaurera filmen, som digitaliserats och försetts med
nyinspelat miljöljud. Projeket har letts av Rolf Lideberg. Hela ljudläggningen har
skett i hans studio i Liatorp utanför Älmhult.
–Vi har varit ute och spelat in 400 olika ljud till filmen. Det kan ibland ta flera timmar
att hitta en enda av dessa olika ljudmiljöer, säger han.
Många av dåtidens ljud är för länge sedan bortglömda. Rolf Lideberg tycker att det
här är ett viktigt arbete.
– Filmen ska nog användas till att visa unga människor hur det såg ut förr i tiden, hur
vi hade det på 1950-talet, säger Rolf Lideberg.

Lokal: Träffpunkten Storgatan 11 (hörnet Storgatan/S:t Olofsgatan), stora salen
1 trappa upp (hiss finns).
Avgift: 200 kr (betalas via swish till kontot 1232549640 eller kontant på plats). I
avgiften ingår kvällsmål i form av crêpes med svamp, vin eller lättöl/vatten samt
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 torsdagen den 14 mars.

SMÅLANDS GILLE I UPPSALA
Välkomnar Er till
ÅRSSTÄMMA

Onsdagen den 24 april klockan 18.30
Borgerskapets hus, Sysslomansgatan 37A
(ingång från gården, buss 9 stannar på Sysslomansgatan)

18.30 Årsstämmoförhandlingar
Årsstämmohandlingar som dagordning och verksamhetsberättelse för 2018
skickas ut i mitten på mars.

Ca 19 serveras supé
Arkeolog, fil dr Ludvig Papmehl-Dufay
vid Kalmar läns museum ansvarar för de
fältarkeologiska insatserna och samverkan med
de laborativa studierna för utgrävningarna i
Sandby borg. Hans specialområden är
stenåldersarkeologi, keramik och publik
arkeologi.
Projekt Sandby borg genomförs som ett
samarbete mellan Museiarkeologi sydost vid
Kalmar läns museum, Linnéuniversitetet och
Stockholms universitet.
Forskningsprojektet handlar om fornborgen på
Öland där tidigare undersökningar tyder på en
våldsam massaker av borgens innevånare i slutet
på 400-talet. Offren har inte begravts utan ligger
kvar. Detta har skapat ett mycket ovanligt
källmaterial som ger en unik inblick i enskilda
individers livsöden och död liksom människors
sociala organisation och materiella kultur under
mellersta järnåldern.

Meny:

Fördrink
Gravad lax, dillstuvad potatis med senapssmak
Vin, öl / vatten.
Kaffe / te, hembakad ostkaka, hemgjord klarbärssylt och vispad grädde

Pris: 300 kronor per person (betalas via swish till kontot 1232549640 eller
kontant 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 onsdagen den 17 april. Anmälan är bindande.

Utflykt till Salnecke slott onsdagen den 15 maj 2019
Dags för ett besök på Salnecke slott. Nuvarande ägare är Lars och Elisabeth Norman
som arbetar med att renovera slottet. Slottsguiden Rasmus Nilsson visar runt och
berättar om slottet – historia, byggnaden, visioner. Observera att det är höga
trappsteg, men det finns ledstänger!
Efter visningen fikar/lunchar vi på Salnecke slottskafé ost&deli, som ligger i den
gamla ladugården vid Salnecke slott. Här kan vi också handla mathantverk. Var och
en får välja och betala själv. Utbudet är stort.

Vi samlas vid St Eriks torg kl 12:00 för samåkning i bilar. Visningen startar kl
13.00 och tar ca 1 timme. Kostnad 120:-/person.
Anmälan i sedvanlig ordning till Katarina Sjöström alternativt Lars Rudmark
senast torsdag 9 maj.

Information om dataskyddsförordningen – GDPR
Smålands gille i Uppsala har ett medlemsregister med personuppgifter som omfattas av
dataskyddsförordningen. Styrelsen ska enligt förordningen informera sina medlemmar om
personuppgiftsansvarig
innehåll i registret
ändamål för registret
behandling av uppgifterna
rättigheter för medlemmar
Personuppgiftsansvarig
Styrelsen är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas via telefon eller e-post.
Innehåll i registret
Medlemsregistret innefattar bara uppgifter om namn, bostadsadress, telefonuppgifter, e-postadress,
ålder, inträdesår och smålandsanknytning.
Ändamål för registret
Medlemsregistret tjänar enbart som underlag för medlemmarnas deltagande i gillets aktiviteter som
exempelvis utskick av information och uppvaktningar. Om en medlem avslutar sitt medlemskap,
raderas uppgifterna i registret.
Behandling av uppgifterna
Medlemsregistrets uppgifter är endast tillgängliga för styrelsen. Vid gillets årsmöte är uppgifterna
tillgängliga.
Rättigheter för medlemmar
Gillets medlemmar kan få tillgång till sina uppgifter och få felaktigheter rättade. Synpunkter, klagomål
ska i första hand ges till styrelsen, i andra hand till Datainspektionen.

Hela styrelsen hälsar er hjärtligt välkomna
Lars Rudmark, Birgitta Ulmander, Gunilla Lundkvist Thorell, Inge
Lindström, Lillemor Harne, Katarina Sjöström, Åke Bruun, Jan
Madestam, Kerstin Luthman

