
 

 

Bästa gillesmedlemmar 

Julen närmar sig och lyser upp både vintermörkret och de skuggor som coronaviruset 

lägger över våra liv. Men vi ser samtidigt vilka stora resurser mänskligheten kan 

mobilisera när något hotar våra liv och vår vardag. Man skulle önska att samma 

krafter kunde mobiliseras mot klimatförändring, fattigdom och ojämlikhet i världen. 

Nu påverkas hela samhället av restriktioner och Carlstads – Gillet är inget undantag. 

Vår medlemsverksamhet ligger nere. Gillen och pubkvällar har ställts in. Men vår 

fantastiska tidningsredaktion, Marie Akre och Erik Bonde, jobbar på och ger ut 

Gillestidningen som vanligt. Och visst var det uppmuntrande att vår tidning blev 

nominerad till Årets Vackraste Bok 2019. I stället blev det våra tidigare åldermän Per 

och Inger Berggréns bok ”Stadsträdgården i Karlstad” som fick den fina titeln och det 

är vi lika stolta över. Det finns mycket litterärt kunnande i vårt sällskap.  

Gillestidningen är också Gillets i särklass största kostnad och det är ni medlemmar 

som bekostar den.  Därför är det också viktigt att medlemsavgifterna kommer in. Kom 

ihåg 300: - för enskild medlem och 450: - för hushållsmedlemskap.                   

Plusgirot är 29 12 29 – 3. 

När vi väl har ”besegrat” viruset och kan återvända till Carlstads – Gillets ordinarie 

verksamhet, har vi mycket intressant att se fram emot. Vi planerar en 

föreläsningsserie som vi kallar ”Från hertig Carl till hertig Carl Philip”. Där får vi följa 

Carlstads utveckling inom många områden från 1500-talet till våra dagar. 

Föreläsningsserien ser ut så här, men kanske inte i denna ordning: 

- Karlstads geografiska och demografiska utveckling 

- Karlstads och Värmlands hertigar och hövdingar 

- Karlstads soldater, från Fänika till Regemente 

- Karlstads näringsliv, från hantverk till industri 

- Karlstads skolor, från katekesen till universitet 

- Karlstads sjukvård, från fältskär till Centralsjukhus 

- Karlstads idrott, från lek till olympiskt allvar 

- Karlstads kultur, från folkdans till konserthus 

Vi hoppas att kunna komma igång med föreläsningarna till våren, men mer troligt är 

kanske Höstgillet 2021. Men sedan skall de pågå i 4 år tillsammans med våra 

populära Pubgillen.  

Vi i rådet: Jonas, Torbjörn, Gustaf, Marie, Eva, Birgitta, Göran, Elisabeth och Britt 

önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 


