SMÅLANDS GILLE I UPPSALA
Februari 2018
Kära Gillemedlemmar!
Våren börjar närma sig - ljuset har kommit tillbaka och fåglarna börjar höras igen. I Gillet har
vårterminen börjat; torsdagen den 15 februari hade vi en mycket lyckad filmkväll. Vi var ett
trettiotal smålänningar som tillsammans med filmaren Kalle Segerbäck fick se filmen “Det blå
huset” och höra Kalle berätta om filmens tillkomst och om huvudpersonerna. Jag tror att vi alla som
var där kände oss berörda av filmen om människor som är nöjda med det lilla livet och som kämpar
för att få vardagen att fungera.
Nu ser vi framåt; Tisdagen den 13 mars på Kalmar nation får vi tillfälle att lära känna Thage G.
Peterson som under en lång tid var talman i Sveriges riksdag. Thage G. Peterson har efter sin
pensionering studerat teologi så det blir säkert mycket intressant att lyssna på honom.
En ny bekantskap för Gillet blir landshövdingen i Kalmar, Thomas Carlzon, som kommer den 12
april i samband med vårt årsmöte.
En god tradition i Gillet är våra teaterbesök och den 21 april ska vi se Taube today på Uppsala
Stadsteater.
Vårens program kommer att avslutas med en visning av Linnéträdgården den 17 maj.
Mer information om tider, platser och priser för våra aktiviteter hittar ni på annan plats här i
Gillebladet.
Välkommen att ta del av aktiviteterna, bjud gärna in vänner och grannar med anknytning till
Småland eller Öland.
Väl mött!

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

Vi vill i detta Gilleblad också påminna om årsavgiften för 2018 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.

Thage G. Peterson: ”Från det fattiga torpet i Småland till
talmansstolen i Sveriges riksdag”
Tisdagen den 13 mars kl 19.00
Thage G. Peterson, född i Berg.
Han tillhörde sin tids tunga
socialdemokratiska namn och
har bland annat varit
industriminister, försvarsminister och riksdagens talman.
Dessutom KU:ordförande,
Riksbanksfullmäktige och inte
minst teolog från Uppsala
Universitet. Han har pratat
fred och jämställdhet med Elin
Wägner på kyrksofforna
hemma i Berg i Småland.
Thage G. Peterson kåserar vid
kaffet.
Lokal: Kalmar Nation, Svartmangatan 3 (mellan Katedralskolan och Universitetet).
Avgift: 200 kr (betalas via swish eller kontant på plats).
I avgiften ingår crepes, 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 torsdag 8 mars.

SMÅLANDS GILLE I UPPSALA
Välkomnar Er till
ÅRSSTÄMMA

Torsdagen den 12 april klockan 18.30
KALMAR NATION
Svartmangatan 3
(mellan Katedralskolan och Universitetet)

18.30 Årsstämmoförhandlingar
Årsstämmohandlingar som dagordning och verksamhetsberättelse
för 2017 bifogas detta utskick.
Ca 19 serveras supé
Thomas Carlzon, landshövding i Kalmar
kommer till oss.
Thomas Carlzon, född i Älmhult, är en
svensk företagsledare och ämbetsman. Han
är landshövding i Kalmar län sedan 2017.
Tidigare var han VD för IKEA AB i Sverige,
och arbetade sammanlagt 45 år inom detta
företag. Han har även varit styrelseledamot
för Linnéuniversitetet och ordförande för
Almi Invest Småland och Öarna.
Han kommer vid kaffet att tala om ”Från

IKEA i Älmhult till residenset i Kalmar”.
Meny:

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

Pris: 250 kronor per person (betalas via swish 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 onsdag 4 april. Anmälan är bindande.

TEATERBESÖK på Uppsala Stadsteater Stora scenen
Lördagen den 21 april kl. 16.00
”TAUBE TODAY”
En teaterkonsert av Cederholm/Bjerkø.
Taubes klassiska visor tolkas musikaliskt, dramatiskt och visuellt av fem
sångare och fyra musiker.
KOSTNAD:
ANMÄLAN:

295 kronor
Senast måndagen den 16 april till Gunilla Lundkvist Thorell,
mobil 070-284 97 02, 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.

Utflykt Linneträdgården torsdagen den 15 maj 2018
Dags för ett besök i Blomsterkungens Linnéträdgården.
För biljettpriset 80 kronor ser vi både trädgården och muséet.
Vi samlas där kl 10:00. För de som önskar tar vi efteråt en gemensam fika.
Anmälan i sedvanlig ordning till Katarina Sjöström alternativt Lars Rudmark
senast onsdag 9 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, David Termén, Bengt
Sibbmark, Kerstin Luthman

