Lund den 4 november 2012

Kära medlemmar i Smålands Gille i Lund!
Detta brev innehåller dels de program vi har i december och under våren, men också annan
viktig information.
Många kommer till våra möten och det är trevligt, men vi har fått ett medlemstapp, som
delvis kan bero på att vi från styrelsens sida inte varit tillräckligt energiska med att få
avgiften inbetald.
Vi vänder oss med detta brev till personer som varit medlemmar 2011 och 2012.
Vi ber Er att betala medlemsavgiften för 2013, 100 kr, före årsmötet den 11 februari.
Betalningen sker till Smålands Gille i Lund plusgiro 43 47 71-2.
OBS Glöm inte att skriva ert namn på meddelandefältet.
För att vi snabbt och dessutom billigt skall få ut meddelanden till våra medlemmar är det
angeläget att vi i så många fall som möjligt har Era mailadresser och givetvis måste dessa
vara aktuella. Vi ber Er därför att meddela Era mailadresser till
kontakt@smalandsgillelund.se eller på medlemsblanketten på hemsidan.
Dessutom vill vi erinra om att vi har en hemsida, som framförallt tack vare Bo Estner hålls
aktuell. http://www.smalandsgillelund.se
Det är allt. Vi möts!
Varma smålands - och lundahälsningar
Sverker Oredsson
Ordförande

Lena Larsén
Sekreterare

JULFESTEN
Torsdagen den 6 december kl 18.
Finn Inn Dag Hammarskjölds väg 2.(obs! platsen)
Tyvärr har Alf Svensson fått lämna återbud, men istället
talar vår egen Ingmar Karlsson om
Mellanöstern i Sverige - våra nya religiösa samfund.
Julbord. Pris: 400 kr. Max: 70 personer
Bindande anmälan senast den 30 november till
kontakt@smalandsgillelund eller tel. 046 – 138173
Kostnad inbetalas till pg 43 47 71-2 vid anmälan.
Obs! Ange namnet/namnen i meddelandefältet
Vänd sida för att se programmet för våren 2013.

Välkommen till vårprogrammet 2013
Som smålänning och lantbrukare i Sveriges
regering
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
Måndagen den 11 februari kl 17. (obs! tiden)
Siriusordens lokal Västergatan 13.
Efter föredraget blir det årsmöte och sedan
landgång, öl/vatten, kaffe och kaka.
Pris 200 kr, i vilket även ingår lokalhyran.

Bindande anmälan senast den 6 februari till kontakt@smalandsgillelund.se eller
tel. 046 – 138173 Kostnad inbetalas till pg 43 47 71 – 2 vid anmälan.
Obs! Ange namnet/namnen i meddelandefältet
Hanna och Georg Pauli och väggmålningarna i Jönköpings läroverk
Museipedagog Ulla Tham född Gustavii.
Måndagen den 8 april kl, 18. Siriusordens lokaler Västergatan 13.
Därefter landgång, öl/vatten, kaffe och kaka. Pris 200 kr, i vilket även ingår lokalhyran.
Bindande anmälan senast den 3 april till kontakt@smalandsgillelund.se eller
tel. 046 – 138173 Kostnad inbetalas till pg 43 47 71 – 2 vid anmälan.
Obs! Ange namnet/namnen i meddelandefältet

Vårvesper i Västerkyrkan, Vävaregatan 21.
Pastor Torbjörn Ram, sång Marie-Anne och Per
Radby.
Torsdagen den 16 maj kl 18
Kaffe, bulle och mjuk kaka. Pris 40 kr. Betalas på plats.

Vi behöver en anmälan för kaffets skull senast den 12 maj till kontakt@smalandsgillelund.se
eller tel. 046 – 138173
Lund 2012-11-04
Välkomna!
Styrelsen
Vänd sida för att läsa viktig information

