SMÅLANDS GILLE I UPPSALA
Februari 2017
Kära Gillemedlemmar!
Våren är på gång, rekordtidigt som det verkar. Februari, som ju brukar vara den kallaste
vintermånaden, har i år bjudit på vårtemperaturer och rapporter om snödroppar och fågelsång når
oss. Smålands Gilles verksamhetsår har inletts med en uppskattad kväll med film från Småland och
Öland. Vi var ett 40-tal smålänningar och ölänningar som hade en trevlig kväll.
Årsstämman blir i år den 30/3 på Kalmar nation med besök av poeten, dramatikern och författaren
Niklas Rådström. Vi planerar också teaterbesök och en kväll om emigrationen från Småland/Öland
till Amerika.
Allsvensk fotboll står också på programmet – vi ska gemensamt gå på fotboll på
Studenternas och heja fram våra småländska lag, Kalmar FF och Jönköping Södra.
Till vårens årsstämma brukar gillemor med flera damer se till att vi får avnjuta småländsk ostkaka
och på höstens Ölandsafton äter vi öländska kroppkakor. Det finns dock fler småländska
specialiteter; exempelvis isterband.
I sin ”Matbok” tillägnar Lennart Hellsing de småländska isterbanden en hyllningsdikt:
”Bortom all isvindens kyla hägrar ett vitt Samarkand.
Där doftar det liljekonvaljer och småländska isterband”
Själv äter jag gärna hemmagjorda isterband från Lundbergs affär i Hjältevad med stuvad potatis
och inlagda rödbetor.
Väl mött till vårens aktiviteter!

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

Vi vill också i detta Gilleblad påminna om årsavgiften för 2017 på 100 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!
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TEATERBESÖK på Uppsala Stadsteater Stora scenen
Lördagen den 18 mars kl. 16.00
Birgitta Egerbladhs ”Som i en dröm”
plockar samman fragment ur världslitteraturen till en säregen helhet. I
föreställningen dansar sig ensemblen fram genom det lilla och det stora i livet,
mellan dröm och verklighet, i ständig balans mellan humor och allvar.
KOSTNAD:
ANMÄLAN:

120 kronor
Senast måndagen den 13 mars 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.

Allsvensk fotboll på Studenternas
Sirius fotbollslag spelar i år i Allsvenskan. När våra två småländska favoriter,
Jönköping Södra och Kalmar FF, kommer till Uppsala ska vi i Gillet heja fram
våra lag. Tider och priser är preliminära men följande gäller för närvarande för
de allsvenska matcherna.
Måndagen den 24 april kl. 19.00. IK Sirius – Kalmar FF
Måndagen den 1 maj kl. 17.30. IK Sirius – Jönköping Södra
Prel. entrépriser: sittplats på huvudläktaren: 250 :-, ståplats bland bortalagets
supportrar: 180:Om du är intresserad att heja fram ditt småländska lag, anmäl ditt intresse (se
nedan), så köper vi i Gillet dina biljetter. Mera exakt information kommer till
de som anmäler sitt intresse.
Bindande anmälan senast 10 dagar före matchdag till Lars Rudmark
(rudmarks@hotmail.com) eller Leif Ekerot (lekerot@live.se). Då vill vi också
veta om det är ståplats eller sittplats som gäller.
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SMÅLANDS GILLE I UPPSALA
Välkomnar Er till
ÅRSSTÄMMA

Torsdagen den 30 mars klockan 18.30
KALMAR NATION
Svartmangatan 3
(mellan Katedralskolan och Universitetet)

18.30 Årsstämmoförhandlingar
Årsstämmohandlingar som dagordning och verksamhetsberättelse
för 2016 bifogas detta utskick.
Ca 19 serveras supé
Niklas Rådström, författare, poet och
dramatiker kommer till oss.
Han är född i Stockholm, bor i Stockholm och
Färjestaden. Han har sedan debuten 1975
utvecklat ett rikt och mångskiftande
författarskap – diktsamlingar, romaner, essäer,
dramatik och manus för film. Han har tilldelats
en många priser, däribland Augustpriset,
Piratenpriset och Doblougska priset.
Niklas Rådström är ledamot av Samfundet De
Nio och professor i berättande för scen, film och
media vid Stockholms Dramatiska Högskola.
Han kommer vid kaffet att tala om

”Pensionatsliv”.
Meny:

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

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 22 mars. Anmälan är bindande.
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Elisabeth Thorsell: "Några småländska emigrantöden och
litet utvandrarhistoria".
Torsdagen den 11 maj kl 19.00
Elisabeth Thorsell
är professionell genealog,
författare och veteran inom den
svenska släktforskarrörelsen.
Hon har i ca 40 år forskat om
framför allt emigrationen från
Småland, Öland och
Östergötland.
Under 2000-talet har hon årligen lett
kurser i Salt Lake City för
amerikanska släktforskare
med svenska rötter. Hon är dessutom
redaktör för av tidskriften "Swedish
American Genealogist".
Lokal: Träffpunkten Storgatan 11 (hörnet Storgatan/S:t Olofsgatan), stora salen
1 trappa upp (hiss finns).
Avgift: 150 kr. I avgiften ingår smörgåstårta, 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 torsdag 4 maj.
Som alltid är alla medlemmar från andra Gillen och andra gäster välkomna till våra
evenemang!

Hela styrelsen hälsar er hjärtligt välkomna
Lars Rudmark, Birgitta Ulmander, Gunilla Lundkvist Thorell, Inge
Lindström, Lillemor Harne, Katarina Sjöström, Eva Christina Nilsson,
Bengt Sibbmark, Leif Ekerot
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