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Program
Den 16.2 samlades Gillet på Finn Inn. Efter årsmötesförhandlingar talade Agneta Pleijel om
sina småländska rötter. Väl förberedd startade hon med trumpetaren vid Smålands
husarregemente Anders Svensson född 1803, som fick namnet Pleijel. Sen blev de flesta
manliga släktingarna präster i Småland, men hennes far blev professor i matematik och 195360 inspektor för Smålands nation i Lund.
Den 16.3 var rubriken Småländskt på film. Professor Erik Hedling berättade och visade gamla
filmsekvenser bl.a från Smultronstället (1957) där Victor Sjöström på väg mot Lund i
Grännatrakten får hjälp med att tanka bilen av Max von Sydow (med rötter bl.a i Ryssby) och
filmen Sven Klangs kvintett (1976) där Henric Holmberg, kantorsson från Mistelås, gör rollen
som Kennet.
Den 11.5 hölls mötet i Västerkyrkan och arkitekten Ingemar Thorsén talade om byggnadens
arkitekt Carl Nyrén. Kaffe och ostkaka serverades. Denna dag kunde medlemmarna få den
precis nyutkomna boken Bak hängbjörkens slöja. Se särskild information.
Höstens program inleddes med en utflykt till Skavböke kapell med målningar av Waldemar
Lorentzon och Axel Olsson, Bonadsmålningsmuseet i S Unnaryd med småländsk folkkonst och
Lings födelsehem i Södra Ljunga. Lunch på Alebo pensionat i S. Unnaryd.
Den 25 oktober handlade om boken Bak hängbjörkens slöja. Redaktionsmedlemmarna tog
med åhörarna på en småländsk vandring i Lund till bilder komponerade av Björn Wittenmark.
Omslagets konstnär Stig Morin Hamneda medverkade med några inledande ord.
Den 7.12 var det julfest med Finn Inns goda julbord. Matlust, snöstormar på Österlen, en
italiensk ruin, olivlundar och om att känna sig hemma. Författaren Sanna Töringe född i
Kalmar berättade i samtal med Lena Larsén om sina intressen och platser där hon känt sig mer
eller mindre hemma. Nu bor hon på Österlen och södra Apulien.
Övrigt
Gillet har haft 118 (+1) betalande medlemmar. Utskick har skett per mail och till några få utan
internet via post. Under året har styrelsen haft 6 sammanträden. Hemsidan hålls uppdaterad
av Björn Wittenmark. Vid årsskiftet fanns 70.036.60 kr i kassan
Styrelsen.
Sverker Oredsson ordf., Ingmar Karlsson v. ordf., Lena Larsén sekr., Björn Wittenmark kassör,
Lars Micael Adrian, Gun Lillienau, Folke Lindgärde, Eric Nicander. Suppleanter: Anders
Axelsson, Karin Wittenmark. Revisorer: David Storm, Lennart Grahm, Bengt Åhsberg
(suppleant). Valberedning: Magdalena Lindstrand (sammankallande), Anders Blomstrand, Per
Alm
För styrelsen Sverker Oredsson, Lena Larsén

