Smålands Gille i Lund

Välkommen till vårprogrammet 2008
Tidpunkt
Tor 14 febr
Kl 17:30
/saml 17:15/

Mån 10 mar
Kl 18
/saml 17:45/

Tor 24 apr
Kl 18:00
/försök att
samköra –
kontakta
eljest/

Tis 27 –
ons 28 maj

Tema
Första programpunkten innefattar årsmöte med
stadgeenlig agenda och sedan hälsar vi vår gäst
ALLAN LARSSON, god smålänning från Bredaryd,
som kallar sitt anförande:
”Att vara smålänning i Sverige och i Europa”.
Efter Lundatiden mest känd som generaldirektör för
arbetsmarknadsstyrelsen på 80-talet och som finansminister 1990-91. Därefter generaldirektör i EUkommissionen. Numera är han bland mycket annat
ordförande i Lunds universitets styrelse och regeringens huvudförhandlare gentemot ett 20-tal europeiska länder för att få Sverige/Lund/ som värdland
för forskningsanläggningen ESS. Allan Larsson är
dessutom en av Värnamos goodwill- ambassadörer.
Andra mötet innebär ytterligare en välkänd profil,
nämligen INGMAR KARLSSON som är född i Småland.
Han är diplomat sedan 40 år. För närvarande är han
generalkonsul i Istanbul. Han har hittills gett ut 13
böcker. För sina insatser har han belönats med hedersdoktorat vid universiteten i Lund och i Växjö.
Han har valt att tala om:
”Europa och turken – en komplicerad relation”.
I ett samarbete med församlingen bjuder komminister KRISTINA TYRBERG jämte organist och husmor in till Vårvesper i Södra Sandby kyrka, där även
vår egen hedersledamot, konsertsångerskan
MARIE-ANNE RADBY medverkar.
Vi får höra om den i många omgångar tillbyggda
1200-talskyrkan och efteråt står kaffet dukat i församlingshemmet just intill kyrkan.
Efter den lyckade orkidéexkursionen till Öland förra
året har på mångas begäran önskemål kommit att
återigen hemsöka vårt kära Småland. Föreslagen
resa har rubriken Glasbruksresa med hyttsill - där vi
också spanar efter nya designidéer och kulturella
inslag. Välkomna att deltaga!

Anmälan/Pris/Plats
Anmälan till efterföljande måltid – delikat varmrätt med vin,
kaffe och kaka - senast fred. 8
feb.
Pris: 250:Plats: Siriusordens Restaurang,
Västerg. 13
Anmälan/bindande/
per telefon 046-211 4511
/Arne Lindström tel-svar/

Anmälan till efterföljande måltid – varmrätt á la Grand med
vin, kaffe och kaka - enligt ovan
senast månd. 3 mars.
Pris: 250:Plats: Grand hotell, Bantorget 1

Vi behöver en anmälan för antalets skull - se ovan och senast
månd. 21 april.
Plats: Södra Sandby kyrka

Reseprogram och anmälningsblankett kommer att sändas ut i
början av mars.
Beräknad kostnad ca 1 500 kronor.

Höstprogrammet 2008 kommer i slutet av augusti.
Bif. Matrikel per 31/12-07

Pg-blankett nr 434771-2 för årsavgiften 100:-/person

Gillets hemsida: www.smalandsgillelund.se

