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INTE INSTÄLLT – BARA UPPSKJUTET 
Två planerade sammankomster framflyttade 
Tyvärr tvingades vi ställa in sammankomsten med Gunnar Mueller, som skulle genomförts onsdag 18 
mars. Vi hade också planerat en vårutflykt till Jägersro tisdag 5 maj, som heller inte kan bli av. 
Detta innebär inte att dessa båda sammankomster är inställda, utan bara framflyttade i tid. De Olympiska 
Spelen i Tokyo och flera andra evenemang flyttas fram ett helt år. Troligen kommer besöket på Jägersro 
att flyttas till nästa vår. I vår planering så vill vi förstås att Gunnar Mueller kan komma till hösten och vi 
hoppas kunna genomföra några fler intressanta träffar under hösten. 
Just nu är det mesta osäkert vad gäller tidsplanering och vi ber att få återkomma i augusti med nya 
besked. Vanligtvis ser man fram emot vår och sommar. Nu får det uttrycket kanske ändras till att vi ser 
fram emot hösten… 
 

Fyra medlemmar har lämnat oss 
Under våren har vi mottagit besked om att fyra av Idrottsgillets medlemmar, Hans Pripp och Carl 
Stenfeldt i mars månad samt Göran Westerstadt och Gösta John Bredberg under april, har lämnat oss. 
Alla dessa tillhörde den grupp vi kallar särskilda medlemmar. Vi lyser frid över deras minnen och i våra 
minnen finns bevarat deras insatser inom sina yrkesområden och deras arbete för Idrottsgillet. 
 

Sociala medier 
Idrottsgillet i Lund finns på vår hemsida www.idrottsgilletilund.se och har du tillgång till Facebook går 
det bra att följa Idrottsgillet i Lund där också. 
 

Vi behöver din hjälp!!! 
Tipsa gärna så vi får fler på våra träffar 
Vi är 162 medlemmar (ordinarie, hedersmedlemmar, särskilda medlemmar) i Idrottsgillet i Lund. Vi ser 
gärna att så många som möjligt av er kommer på våra träffar, men det finns plats för fler. Och dra dig inte 
för att bjuda med någon extra icke medlem över en bit mat och ett intressant föredrag/utfrågning eller 
föreslå någon du känner att bli medlem. 
Även om vi jobbar intensivt med att hitta nya besökare så vill vi gärna höra vad ni har för tankar om vem 
vi ska bjuda in. Kom med förslag och meddela någon av oss i presidiet. 
 

Påminnelse om medlemsavgift för år 2020 
Brev har skickats till de medlemmar som ännu inte betalt. Vill ändå meddela att om medlemmar som 
kvarstår i våra medlemslistor innevarande år betalar årsavgiften. Tänk bara på vilka uppmärksammade 
och intressanta gäster vi har på Idrottsgillets träffar. 2019 bjöds vi på tre väldigt meriterade idrottsutövare, 
Jörgen Persson, Daniel Andersson och Kenny Jönsson, en legend som i våra TV-rutor refererat från 
massvis med mästerskap, Staffan Lindeborg, en fotograf som fångat klassiska idrottsögonblick med sin 
kamera, Richard Nilsson och Paul Übelacker, som efter handbollkarriären jobbar med 
ledarskapsutveckling.  
I år har vi hunnit med två träffar, dels med orienteringsnestorn Per-Olof Bengtsson, dels med 40-
årsfirande svenska mästarlaget Lugi handboll.  
Som sagt, två träffar som vi tyvärr har fått flytta fram och hoppas kunna genomföra så snart vi kan.  
Vi hoppas som vanligt på stor uppslutning vid kommande träffar. Medlemsavgiften i Idrottsgillet för 2020 
är oförändrat 250 kronor och du sätter in pengarna på postgiro 221532-5. Kom ihåg att skriva vem du är! 
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