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ÄNTLIGEN – med förhoppning om att träffarna kommer mer regelbundet 
Nu håller vi alla tummar på att vi kan återgå till normala rutiner, vilket i vårt fall innebär minst fyra träffar 
under hösten och kanske vi kan få till ytterligare någon träff, om vår planering fungerar. Vid den 
kommande sammankomsten hoppas vi kunna berätta mer och förhoppningsvis informera om nästa 
sammankomst. 
 

Nästa träff – måndag 6 september kl. 12:00 
Vi rivstartar hösten med att lyssna till alltid lika intressante Åke Stolt. 
Vår hedersmedlem Åke Stolt har tidigare medverkat i våra sammankomster som 
gästföreläsare. Nu kommer han tillbaka och vi kan utlova en väldigt underhållande 
lunchträff, måndagen den 6 september 2021 kl. 12:00. 
Åke Stolt har genom åren träffat oerhört många intressanta och spännande idrottsstjärnor. I 
sin senaste bok ”Blomstermålaren” målar han sina högst personliga porträtt av män med 
alldeles särskilda egenskaper, roller och makt inom fotbollen i världen och i Sverige. 
Anmälan senast tisdag 31 augusti. Detta blir en träff som ingen vill missa! 

 
 
Lyckad träff med jovialiske Ljubomir Vranjes 
Träffen torsdagen 3 juni på Arenan med Ljubomir Vranjes var mycket uppskattad. 
Ljubomir intervjuades på ett utmärkt sätt av Emme Adebo. Stort tack till Emme!  
Ljubomir berättade engagerat om sin bakgrund, sina framgångar och sin nuvarande 
situation. Han bjöd verkligen på sig själv. Hela 41 medlemmar fanns på plats. 
 

Ännu en medlem har lämnat oss 
För en kort tid sedan nåddes vi av det trista beskedet att Björn Lundquist lämnat oss. 
Björn Lindquist var en uppskattad medlem i Idrottsgillet sedan många år tillbaka. 
Björn Lindquist var en känd profil i Lund. Han var ledamot i kommunstyrelsen där han representerade 
Moderaterna och han fanns med i många sammanhang inom kommunen. 
I sin egenskap av utbildad jurist anlitades Björn i många sammanhang och var under många år revisor för 
Lundakarnevalen. Han anlitades också av Lugi och RF i juridiska frågor. 
Vi lyser frid över hans minne och våra tankar går till hans familj. 
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. 
 

Påminnelse om medlemsavgift för 2021 
De flesta har betalat in medlemsavgiften så denna påminnelse gäller endast det fåtal som ännu inte gjort 
det. Vi hoppas förstås på stor uppslutning så fort vi kommer igång igen. 
Medlemsavgiften i Idrottsgillet för 2021 är oförändrad 250 kronor och du sätter in pengarna på postgiro 
221532-5. Kom ihåg att skriva vem du är! 
 

 

Idrottsgillets presidium/Michael Eng, Kay Nilsson, Göran Gustavsson, Per Hällström, Lars Bosrup, Jan-Olof Ericsson. 

Åke Stolt tar med sig sin senaste bok Blomstermålaren och den går att köpa för 200 
kronor. Ni som funderar på att köpa boken kan lämpligen meddela detta i samband 
med er anmälan så kan vi få en liten uppfattning om hur många böcker han behöver ta 
med sig. Betalning kan ske kontant eller med swish. 


