
 
 

Välkommen till höstprogrammet 2011 
Lördagen den 17 september 

Utflykt till Vandalorum – Apladalen  - Åminne 
Vi startar vår utflykt med buss kl 8 på morgonen, lördagen den 17 
september. Efter ett besök vid Dörarps medeltidskyrka anländer 
vi till det nya spännande museet ”Vandalorum” i Värnamo. Där 
äter vi lunch och fortsätter sedan till Apladalen. Efter kaffet 
besöker vi Åminne Bruksmuseum och beräknas återkomma till 
Lund vid c:a kl. 19. 
Vänd sida för mer detaljerad information!  

Bindande anmälan före fredagen den 9 september, Tel. 073 - 9 54 26 88  eller  
E-post kontakt@smalandsgillelund.se  
Kostnaden 565 kr inbetalas till pg 43 47 71-2 vid anmälan. 

Tisdagen 25 oktober kl 18.00 /saml. från 17.40/  Siriusordens Restaurang, Västergatan 13 
Journalisten Anna Alsmark, tidigare ordförande i Smålands Nation i Lund reflekterar över ämnet 

Röd lyser stugan  Vad hände med Smålands Nation på 70-talet? En intressant historisk exposé 

genom Smålands Nations moderna historia.    
Avslutning med en landgång med lättöl/vatten samt kaffe och kaka - Pris 150:- . Önskvärda drycker 
därutöver kan köpas i baren. 
Bindande anmälan senast tisdagen den 18 oktober per telefon eller e-post enligt ovan.  Kostnaden 
150 kr inbetalas till pg 43 47 71-2 vid anmälan. 

 

 

 

Onsdagen 7 december  kl 17.30 /saml. från 17.15/    
Siriusordens Restaurang, Västergatan 13 

 JULFEST  
Före årets julbord berättar biskopen i Växjö Jan Olof 
Johansson, med anknytning till Nässjö, om  
Tre småländska prästdöttrar som var först  

- Wendela Hebbe, Lina Sandell och Ester Almqvist. 
Banbrytande kvinnor som berikat konst, litteratur m.m. ,  
samtida med Esaias Tegnér. Därefter ett rikligt julbord. 
Pris 275:-  innehållande silltalrik – kall och varm buffé –  
ris à la Malta – kaffe och pepparkakor – dryck: julöl eller 
vatten samt övriga drycker efter egen smak och 
portmonnä.  

Bindande anmälan senast onsdagen den 30 november per telefon eller e-post samt 
avgiftsinbetalning till pg 43 47 71-2 enligt ovan. 

Information om framtida kommunikationsformer och reseprogram på omstående sida! 

Vårprogrammet 2012 kommer i januari.        Lund 2011-06-20 

Välkomna! 

Styrelsen 
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Gillesmedlemmar! 

 

Styrelsen för Smålands gille i Lund har kommit fram till att det nu är dags att pröva om inte de flesta 

gillesmedlemmarna är redo att kommunicera via e-post. Vi tror att majoriteten av våra medlemmar 

har tillgång till dator och vi syftar till att medlemspost ska gå ut som e-mejl. Uppgifter om våra 

arrangemang har man sedan länge kunnat hitta på gillets hemsida. Anmälningar till 

sammankomsterna liksom alla betalningar hoppas vi i framtiden kommer att göras via datorn. 

Vi behöver därför komplettera vårt medlemsregister med e-postadresser och det gör ni enklast 

genom ett mejl till kontakt@smalandsgillelund.se.  Ni som inte har någon dator och e-postadress 

ska vara vänliga att kontakta sekreteraren Anders Stenlåås, 046-151501 eller mig Mikael Wokander 

046-125137.  

Gillets hemsida, smalandsgillelund.se, ska utrustas med möjligheter att göra anmälningar till våra 

arrangemang och betalningar ska helst göras till gillets plusgiro, 434771-2, senast anmälningsdagen.  

 

Mikael Wokander 

Kassör    

 


