SMÅLANDS GILLE I UPPSALA
Mars 2016
Kära Gillemedlemmar!
Nu känns det väl ändå som att våren är på väg!
Det blev verkligen en intressant helkväll i Glashyttan Ulven på Ulva Kvarn.

Bröderna Stefan och Mikael Erlandsson
övertog glashyttan i Ulva 2012. De har
varit verksamma i över 30 år med
produktutveckling vid Kosta glasbruk.
De är välrenommerade mästare i
glasblåsning, både med exklusiva
serviceglas och unika konstglas.
De berättade och informerade om glasets
och glasblåsningens utveckling.
Dessutom fick vi se prov på hur
tillverkningen av ett konstglas går till,
inklusive beskrivning av varje moment.

Intressant information var bl a om att
helkristall innehåller 24% bly, och att
numera använder man barium istället
och då kallas det miljökristall.
Olika färger fås med tillsats av t ex
koboltblått (blå färg), järnsalter (grönt),
guld (rött).
Till höger ses resultatet av konstglaset
som gjordes. Intressant att se hur
färgtillsatsen (guld) ger en fantastisk
lyster och variation beroende från vilket
ljus och vinkel man ser på fatet.

Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna till våra aktiviteter! Bjud
gärna med andra smålänningar och vänner!
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SMÅLANDS GILLE I UPPSALA
Välkomnar Er till
ÅRSSTÄMMA

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

18.30 Årsstämmoförhandlingar
Årsstämmohandlingar som dagordning, verksamhetsberättelse och
årsredovisning för 2015 bifogas detta utskick.
Ca 19 serveras supé
Stig Fredrikson, journalisten,
utrikeskorrespondenten,
utrikespolitisk kommentator,
sovjetkännaren och som varit
ordförande i Publicistklubben kommer
till oss.
Han är född i Eksjö och uppväxt i Aneby.
Det händer hela tiden mycket i Ryssland
ur politisk synvinkel. Han kommer vid
kaffet att tala över ämnet ”Vart går
Ryssland under Putin?”
Meny:

Foto Bengt O Nordin SVT

Gravad lax med potatis i någon form, sallad
Vin, öl / vatten.
Kaffe / te, hembakad ostkaka, hemgjord klarbärssylt och vispad grädde.

Pris: 200 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 4 april. Anmälan är bindande.

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