
Smålands Gille i Lund 
Välkommen till vårprogrammet 2009 

 

Söndagen den 15 februari kl 15.00 /saml. från 14.40/   
Siriusordens Restaurang, Västergatan 13  
Mötet inleds med årsmötesförhandlingar som följs av 
ett föredrag av Professor em. Sverker Oredsson med 
titeln     ”Jönköping i krig och försvar från Magnus 
Ladulås till Gösta Gunnarsson”. 
Sverker Oredsson är välkänd historieprofessor i Lund, fd 
kommunalråd och universitetsdirektör och kommer att 
ge oss en initierad smålandsskildring. 

Efter anförandet serveras en varmrätt med vin, alt.öl/vatten samt kaffe och kaka - Pris: 220:-  

Bindande anmälan senast måndagen den 9 febr.    Tel. 073 - 9 54 26 88  eller  
E-post kontakt@smalandsgillelund.se      

Onsdagen 15 april  kl 18.00 /saml. från 17.40/    
Siriusordens Restaurang, Västergatan 13 
Alfa Lavals fd vice VD, fil.dr Nils Olof Björk håller föredrag:   
”Vad gör en smålänning i Alfa Lavals koncernledning.”. 
Under denna rubrik kommer vi att få lyssna till ett omväxlande 
program; allt från småländsk släktforskning till intensiva kontakter 
i Kina.        Vi kommer också att bjudas på underhållning av 
blåskvintetten Ad libitum.  

 

Avslutning med en landgång med lättöl/vatten samt kaffe och kaka   Pris 150:-  
Bindande anmälan senast onsdagen 8 april    per telefon eller e-post enligt ovan. 

Datum: onsdagen den 13 maj kl. 18 
Plats: Lackalänga kyrka.   Försök att samköra! 
I samarbete med församlingen bjuder komminister Hanna Mansten 
jämte organist och husmor in till vårvesper i Lackalänga kyrka, där även 
vår egen hedersledamot, konsertsångerskan, Marie-Anne Radby 
medverkar.  
Efter vespern står kaffet dukat i församlingshemmet strax intill kyrkan. 
Vi behöver en anmälan för antalets skull senast fredagen den 8 maj. 

 
 

 Datum: Tors. 28 maj.  Kl 15. Samling utanför slottets södra sida.  Utflykt till Alnarp 

tillsammans med Smålands Gille i Malmö.   Under sakkunnig guide får vi beundra Alnarps 

härliga park och odlingar. Kaffekorg medtages för konsumtion i det fria eller – i händelse av 

regn - inomhus. Ingen kostnad eller föranmälan. Samåkning rekommenderas. 

 
Höstprogrammet 2009 kommer i slutet av augusti.  

Bif. Kallelse till årsmöte,     
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