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Information till medlemmarna i Smålands gille. 

Senast vi träffades hade vi glaskonstnären Erika Lagerbielke på besök, vilket var mycket uppskattat. 

Vi hade hoppats kunna återuppta våra möten under hösten. Som det ser ut just nu vill vi vara försiktiga 

och organiserar därför ett annorlunda möte som ett utemöte på Kulturen 29 september. Vi hoppas 

kunna återuppta de vanliga föredragsträffarna i slutet av februari eller i början av mars nästa år. 

Utemöte på Kulturen 29 september kl 14-16 

Vi besöker Småland på Kulturen tisdagen 29 september. Visste ni att fyra av husen i friluftsmuseet är 

hämtade från Småland? Bosebo kyrka, Bosmålatorpet, Måketorpsboden och Uranäsboden har alla 

småländskt ursprung. Vår guide blir Lena Larsén, som kan det mesta om dessa. Museichefen Gustav 

Olsson kommer att berätta lite mer om vad som händer just nu och i framtiden på Kulturen. Vi träffas 

vid Bosebo kyrka kl 14. Smålands gille står för entréavgift. Vi försöker organisera allt på ett tryggt 

och säkert sätt. 

För att allt skall fungera behöver vi er anmälan till besöket senast 22 september. Anmäl er till 

kontakt@smalandsgillelund.se  eller 0706543550. 

Program våren 2021 

Vi har sedan tidigare flera vidtalade föredragshållare men har inte bestämt definitiva datum ännu. 

Följande är kandidater för föredrag till våren: 

- Jens Liljestrand, författare - En kväll om Vilhelm Moberg. 

- Göran Jackson, riksspeleman -Med kornett, kohorn och näverlur 

- Rolf Fredriksson, tidigare utrikeskorrespondent på TV 

- Per Åhlin, tecknare och filmare till bl. a Hasse och Tages filmer 

Till hösten 2021 bjuder vi in Ulrika Knutsson för att berätta om sin bok ”Om den besvärliga Elin 

Wägner”. 

Rabatt på vår Smålandsbok ”Bak hängbjörkens slöja”. 

Vi kan nu erbjuda vår bok till ett rabatterat pris på 150 kr – ett pris som passar en smålänning. Bra att 

förbereda julklappar redan nu. Boken kan köpas på Arkiv förlag, Lilla Gråbrödersgatan 3D. 

Smålands gille i Malmö firar 100 år – vi är inbjudna. 

Den 21 mars 2021 kommer Smålands gille i Malmö att fira 100-årsjubileum med en fest i Knutssalen 

på Rådhuset i Malmö. De skickar en inbjudan till oss. Vi återkommer med mer information om detta 

så småningom. 

Vi ser fram emot normala tider igen. 

Med vänliga hälsningar från styrelsen 

 

genom 

Anders Axelsson 


