VERKSAMHETSBERÄTTELSE för SMÅLANDS GILLE 2018
Program
Tisdagen den 6 februari samlades Gillet sedvanligt på Finn Inn. Vid årsmötet valdes Anders
Axelsson till ny ordförande efter Sverker Oredsson och till ny ledamot efter Folke Lindgärde
Karin Thulin. De avgående styrelseledamöterna avtackades hjärtligt. Därefter talade Karin
Malmsten om Radio på småländska, om radion som folkbildare. Hon berättade om
reportageresor i de småländska kommunerna och minnen från gudstjänster hon ansvarat för.
Onsdagen den 21 mars gästade diplomaten Örjan Berner Gillet och rubriken var Från
Jönköping ut i världen. Efter en jur kand i Lund har han bott och arbetat i bl a Peking, Moskva,
Paris, Warszawa, New Dehli och Bonn med mellanlandningar i Stockholm. Om detta och möten
med mäktiga politiker berättade Berner på ett elegant sätt. Berner var klasskamrat med Sverker
Oredsson och detta blev sista gången Oredsson var med på en sammankomst före sin död.
Onsdagen den 16 maj Musikminnen med Ingmar Nordström. Kvällen inleddes med en
parentation över 4 medlemmar i Gillet som avlidit under året – Birgitta Hesslevik, Nils-Göran
Larsson, Ingvar Kamprad och Gillets ordförande under många år Sverker Oredsson. Efter en
tyst minut spelade Ingmar Nordström Interludium ur Människan och Skapelsen (1993). Det
blev en mycket fin konsert med humoristiskt mellanprat av Ingmar Nordström. Pianist var
Viking Olsson ( skolkantor och barpianist/330 kvällar på Royal Corner i Växjö).
Onsdagen den 12 september berättade Samuel Palmblad/enhetschef för byggnadsvård i Växjö
om Fyra danska modernistiska arkitekter som präglade byggnationen i Växjö under 50 och 60talen - Bent Jörgen Jörgensen, Mogens Barsoe, Ib Wibroe och Jörgen Egmose och bl.a om
arkitekternas relation till Byggnadsnämnden och om lokala material.
Onsdagen den 7 november handlade kvällen om Småländskt vatten från Bolmen som
lundaborna dricker. Sydvatten AB bildades 1966 och föredragshållaren Jörgen Johansson är
dess VD. Huvudkontoret finns i Hyllie, men vid Bolmen ligger Tiraholm – en forskningsstation
som Sydvatten är huvudman för.
Onsdagen den 5 december var det dignande julbord på Finn Inn. Talare var advokaterna Lena
Ebervall och Per E Samuelson som bl. a skrivit boken om Florence Stephens. Sammankomsten
var mycket välbesökt, många deltagare som själva mindes den turbulenta tiden på Huseby och
som kunde berätta.
Övrigt
Gillet har haft
betalande medlemmar. Utskick sker nu per mail till alla medlemmar. Under
året har styrelsen haft 6 sammanträden. Hemsidan sköts av Björn Wittenmark.
www.smalandsgillelund.se. Vid årsskiftet fanns
i kassan.
Styrelsen: Anders Axelsson ordf., Ingmar Karlsson v. ordf., Lena larsén sekr., Björn
Wittenmark kassör, Gun Lillienau, Eric Nicander, Karin Thulin, Karin Wittenmark.
Suppleant: Lars-Mikael Adrian.
För styrelsen Anders Axelsson, Lena Larsén

