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Januari 2020
Kära Smålänningar och ölänningar!
Ett Gott Nytt År 2020! Ett nytt år och ett nytt decennium står för dörren. Jag skriver dessa rader någon dag
innan vi vänder blad i våra almanackor och då ser man ofta tillbaka på året som gått samtidigt som man
funderar på vad som ska hända under det kommande året. Det gäller både i stort som smått, såväl för vårt
Smålands gille och Uppsala som för ens närstående och kära vänner.
Programmet i Smålands Gille under det gångna året har bjudit på ett omväxlande smörgåsbord med
intressanta ämnen. Vi har fått ta del av kunniga föredragshållare som berättat om allt från Sydafrika efter
apartheid, den politiska utvecklingen i Sverige efter valet 2018, livet i en småländsk by under 1950-talet, de
klimatutmaningar världen står inför, till utgrävningarna i Sandbyborg och framgångsrikt ledarskap inom
tennis under den tid flera av världens främsta spelare var smålänningar. Teaterbesök har också stått på
programmet; Vi har sett Elin Wägners ”Pennskaftet”.

Jenny Madestam: Om Sveriges politiska karta idag

Nu blickar vi fram mot 2020 med många intressanta program; Vårterminen inleds den 30/1 med föredrag av
pro em Jan Philipsson från SLU om djurens betydelse för oss människor, 22/3 klockan 15:00 (obs tid och
dag) får vi lära oss mer om Dackefejden av Alexander Steinvall och Mark Rådhe från Virserum. Årsmötet
hålls den 16/4 med landshövdingen Helena Jonsson som föredragshållare. Hon kommer att tala om
utmaningar för Jönköpings län och de möjligheter till samverkan som kan finnas för de tre smålandslänen.
Som ni ser så är SLU och Ultuna något av ett tema för våren eftersom Helena Jonsson bl a är hedersdoktor
vid Ultuna. Vårens program kommer därför att avslutas med en utflykt till Ultuna med Jan Philipsson som
ciceron. Den 7/3 har vi också möjlighet att gå på stadsteatern och se Helen Sjöholm i en
musikalföreställning. En fylligare presentation av vårens program hittar du på annat ställe i Gillebladet eller
på vår hemsida.
Glädjande nog har vi fått flera nya medlemmar men vi behöver bli ännu fler. Berätta om oss så snart du
träffar en smålänning eller ölänning. Vi behöver också förnya oss så tala gärna om för styrelsen vad du har
för idéer.

Med önskan om ett riktigt gott nytt år!

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

Jan Philipsson: ”Djuren betyder mer än du tror i både rika
och fattiga länder”
Torsdagen den 30 januari kl 19.00
Professor em Jan Philipsson,
SLU, bördig från Tenhult
Jan har arbetat på institutionen
för husdjursgenetik sedan
1960-talet med forskning,
forskarhandledning och
undervisning, huvudsakligen
om avelsfrågor som berör
produktion, hälsa och
reproduktion hos nötkreatur och
hästar. Omfattande samarbete
med husdjurs- och
forskningsorganisationer
nationellt och internationellt, det
senare i både i- och ulandssammanhang.

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/öl/vatten samt kaffe/té med 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 24 januari.

Next to normal på Uppsala Stadsteater
Lördagen den 7 mars klockan 18.00 Stora scenen
En modern musikal i en raffinerad scenografi med ett känslosamt och kraftfullt
tema om en kvinnas kamp och om konsekvensen av att leva nära en person med
bipolär sjukdom.

Familjen Goodman försöker parera när mamma
Diana pendlar mellan gränslös förtvivlan,
lågmäld sorg och ögonblick av lyckorus. I Next to
Normal följer vi familjens kamp med moderns
psykiska sjukdom, en stark och berörande
berättelse med musik som träffar hjärtat.
Den hyllade Broadwaymusikalen hade urpremiär
2008 i New York och blev belönad med tre Tony
Awards samt med det prestigefyllda
Pulitzerpriset. På Uppsala stadsteater sätts den
upp i musikalmästaren Ronny Danielssons regi
(Big Fish, Spelman på taket, Cabaret mfl). I rollen
som Diana ser vi Helen Sjöholm.

Anmälan:

till Gunilla Lundkvist Thorell senast söndagen den 1 mars till
mobil 070-284 9702 eller e-post gunilla.lundkvist.thorell@gmail.com

Kostnad:

320 kronor (swisha till Gunillas mobilnummer eller betala kontant på
teatern).
Gunilla sitter en trappa upp i teaterbaren och delar ut biljetter

FÖRELÄSNING OM NILS DACKE OCH DACKEFEJDEN
Söndagen den 22 mars kl 15.00
Historikern Alexander Steinvall och museumutställaren Mark Rohde berättar om Nils
Dacke och Dackeupproret.
Dacke samlade smålänningarna till strid för att Gustav Vasa krävde skatter, som bara
blev fler och fler, samtidigt som familjerna svalt ihjäl då de inte hade mat för dagen.
Här får vi höra om Nordens största bondeuppror och det avgörande slaget vid
Virserum.
De visar också föremål från en kommande utställning om Dackefejden.

Nils Dacke
Mark Rhode
Alexander Steinvall

Lokal: Träffpunkten Storgatan 11 (hörnet Storgatan/S:t Olofsgatan), stora salen
1 trappa upp (hiss finns).
Avgift: 150 kr (betalas via swish till kontot 1232549640 eller kontant på plats). I
avgiften ingår smörgåstårta, öl/vin/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 söndagen den 15 mars.

Vi vill i detta Gilleblad också påminna om årsavgiften för 2020 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.

SMÅLANDS GILLE I UPPSALA
Välkomnar Er till
ÅRSSTÄMMA

Torsdagen den 16 april klockan 18.30
Borgerskapets hus, Sysslomansgatan 37A
(ingång från gården, buss 9 stannar på Sysslomansg., buss 5 stannar på Luthagsleden)

18.30 Årsstämmoförhandlingar
Årsstämmohandlingar som dagordning och verksamhetsberättelse för 2019
skickas ut i mitten på mars.

Ca 19.15 föredrag därefter supé
Landshövding i Jönköpings län, Helena
Jonsson ger ett föredrag om ”Länets
utveckling, utmaningar och samarbete mellan
Smålands län”
Helena Jonsson äger och brukar Galtås
Södergård i Säby församling, Tranås kommun,
där hon odlar djurfoder samt föder upp
Hereford-djur. Hon är utbildad lantmästare. Hon
har bl a varit förbundsordförande för LRF och
utsågs 2013 till hedersdoktor vid Sveriges
Lantbruksuniversitet.
Meny:

Fördrink
Gravad lax, dillstuvad potatis med senapssmak
Vin, öl / vatten.
Kaffe / te, hembakad ostkaka, hemgjord sylt 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 8 april. Anmälan är bindande.

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

