Medlemsblad

Nr 2 Årg. 17 (2008)

Bästa medlemmar
Vårt årsmöte för 2008, den 10:e mars, försiggick i vederbörlig ordning. 67
medlemmar hade infunnit sig i E-salen på Folkets Hus, vilket bör vara ett
rekord.
En ”nygammal” styrelse valdes för det kommande verksamhetsåret, utan
nykomlingar. Den enda egentliga förändringen är att Doris Bentmar och Richard
Bern har bytt plats med varandra, varvid Richard valdes till vår nye sekreterare
vid vårt konstituerande möte.
Vi tackar Doris för hennes mångåriga arbete vid protokollen. På grund av
utökade arbetsuppgifter på sitt dagliga arbete fann hon sig förorsakad att avgå
som vår sekreterare.
Styrelsen för 2008 presenteras på sista sidan av detta medlemsblad.
Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna fick vi åhöra ett intressant föredrag
av Per Sjöberg, utifrån hans bok om filmstjärnan Anna Q Nilsson. Hans
omfattande forskning, och allt vad den uppenbarat, visar på fruktbarheten i
släktforskningen, en inspiration för vår växande släktforskargrupp.

Vårens program:
När det börjar våras återupptar vi våra ”arbetsdagar” vid Aggarps kvarn och
Möllarebostaden. Alla är välkomna till dessa trevliga sammankomster, antingen
man vill syssla med något i själva kvarnen, i möllarebostaden eller i uthusen där
vi försöker få ordning på röran.
Vi börjar klockan 10.00 och ”pysslar” ett par timmar, varefter vi avslutar med
fika.
Om Du vill fråga om något kan Du ta kontakt med vår ”kvarnfogde” Nils-Åke
Åkesson, tel. 40 31 66, mobil 070-29 84 537.
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Följande arbetsdagar vid Aggarps kvarn är inbokade:
Lördagen den 29.e mars.
Lördagen den 12:e april.
Lördagen den 26:e april.
Lördagen den 10:e maj.
Söndagen den 13:e april arrangerar vi en stadsrundvandring i Ystad.
Vår stadsrundvandring i Malmö förra året fick stor uppslutning och vi antar att
det också finns ett stort intresse för den gamla kulturstaden Ystad. Under en och
en halv timme blir vi guidade av en specialkunnig guide och förhoppningsvis får
vi därvid upp ögonen för en del saker i Ystad som vi tidigare inte kände till.
Denna gamla stad har ju en indirekt koppling till Svedalas historia, eftersom
Svedala uppstod som industriort i och med dragningen av ”grevebanan” mellan
Malmö och Ystad. Förra året gick vi runt i Malmö, nu är det således dags för
slutstationen i järnvägens andra ände.
Var och en tar sig till Ystad på egen hand. De som vill ha en mera genuin
upplevelse av ”grevebanan” kan ju ta tåget. Vi samlas utanför Turistbyrån vid
”gamla bussatorget” i Ystad, mitt emot stationen klockan 13.30
Föreningen betalar guidningen.

Bild från fjorårets vandring i Malmö. Foto: Göran Kleander
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De som vill åka tåg kan förslagsvis ta Pågatåget från Svedala 12.35, som
anländer till Ystad 13.03.
Efter guidningen tar vi en fika tillsammans, som deltagarna själva bekostar.
Bord beställer vi i förväg på Bäckahästen.
Deltagarantalet är maximerat till 30 personer, vilket medför en föranmälan till
Kjell Bergman, tel. 40 77 66, senast den 6:e april, då ni också meddelar om ni
vill vara med på fikat.
Torsdagen den 1:a maj, firar vi Gökotta vid Lindholmens slottsruin.
Just i år inträffar en mycket sällsynt kalendarisk händelse - 1:a maj och Kristi
Himmelfärdsdag sammanfaller.
Vi samlas klockan 09.00 vid Lindholmens slottsruin. Var och en tar med egen
frukost och eget sittunderlag eller en bärbar stol. Medan vi sitter där håller vår
ordförande ett föredrag om alla traditioner som sedan gammalt är knutna till
Kristi Himmelfärdsdagens gökottor och ”uteliggarnätter”, hur dessa förändrats
till sin utformning och innebörd.
Vi håller våra tummar för väderleken.
Ingen föranmälan.
Helgen 30:e maj till 1:e juni infaller ”Börringedagarna”.
Även om detta inte är ett arrangemang i vår förenings regi så är det ändå ett
evenemang som är viktigt för de hembygdsintresserade. Dessa ”hemvändardagar” är ett samarrangemang mellan Börringes sockenråd, Börringebarnen,
Börringes föreläsningsförening och Börringe bygdeförening. Senast Börringedagarna arrangerades var för 10 år sedan och nu vill man återuppväcka dessa
med att visa hur Börringe ser ut idag och hur det en gång sett ut. Närmare
information om alla dessa begivenheter kommer att finnas i dagspressen.
Vår förenings bidrag till aktiviteterna denna helg är att anordna bokförsäljning –
och – att presentera en ny, andra bok med bilder av börringefotografen Martin
Svensson. Den förra boken med hans efterlämnade bilder, sammanställd och
skriven av Lennart Börnfors, blev något av en försäljningssuccé, inte bara bland
börringebor. Lennart Börnfors har tillhandahållit ett manus till en andra bok om
Martin Svensson, som just nu är under arbete. Om våra planer håller ska denna
presenteras under Börringedagarna, det är mycket arbete som ligger bakom en
bokutgivning. I denna nya bok om Martin Svensson finns också en hel del bilder
från hans fotografiska expeditioner utanför Börringe.
Vid detta tillfälle, liksom på Svedala Marknad och Mölledagen, kan medlemmar
köpa ett ex. av boken till reducerat pris.
Helgen 28:e till 29:e juni deltar vi som vanligt med vårt bokbord på Svedala
Marknad, någonstans på Storgatan. För de som då ännu inte köpt den nya boken
om Martin Svensson yppar sig här ett nytt tillfälle. På föreningens försäljnings-
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ställe kan medlemmar köpa ett ex. av boken till reducerat pris. Våra böcker finns
dessutom, i vanlig ordning, att köpa på biblioteken i Svedala och Bara.
Söndagen den 6:e juli, klockan 13.00-16.00, är det dags för vår årliga Mölledag
i Aggarp. Detaljerna är ännu inte färdigplanerade, men allt försiggår i stort sett
enligt traditionen, med bl.a. servering av kaffe med dopp, äggakaga, musikunderhållning av Siri & Lasse och tipspromenad. Detta är ett alltid lika
uppskattat arrangemang, när sommaren står i sin fagraste blom.
Här är det sista chansen för medlemmar att köpa den andra boken om Martin
Svenssons bilder från Börringe och trakten däromkring till reducerat pris.

Från förra årets mölledag. Foto: Göran Kleander
Torsdagen den 24:e juli gör vi en vandring runt Lemmeströkärret och
Hunnerödsmosse, under ledning av Per Blomberg.
Dessa naturvandringar har blivit ett årligen återkommande och uppskattat
samarrangemang med Svedala Naturvårdsförening, liksom den kunnige Per
Blombergs årligen återkommande naturskildringar i vår årsbok. Den som vill
förbereda sig extra noga inför årets vandring kan läsa Pers artikel i vår senaste
årsbok.
Ingen föranmälan.
Samling på Sporthallens parkering för samåkning klockan 18.00. Medtag fika.
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Eventuella frågor besvaras av Mats Olsson, tel. 40 26 29.

Per Blomberg och deltagare från fjorårets utfärd till Prästaskogen i Börringe.
Foto: Gunilla Olsson

Fikapaus i ängen vid Prästaskogen. Foto: Gunilla Olsson
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INFÖR HÖSTEN…
Vårt program inför hösten är under planering.
Vår numera traditionella höstresa är preliminärt bestämd att gå till Fredriksdals
Museum i Helsingborg den 5:e oktober. Denna dag har museet sin årliga
höstmarknad med diverse begivenheter.
Höstresan är ännu inte planerad i detalj. Någon gång i augusti utkommer vårt
nästa medlemsblad där vi informerar närmare om klockslag, dagsprogram,
kostnad och anmälan. Vi ber således de intresserade att vänta med anmälningar
till dess de fått medlemsbladet i augusti, då vi också presenterar höstens övriga
program.
Om någon av våra programpunkter med föranmälan händelsevis skulle bli
fulltecknad sätter vi upp de som blivit utan plats som ”reserver”. I samband
därmed vill vi åter påminna de som anmält sig att snarast ta kontakt med oss om
de av någon anledning blivit förhindrade, detta för att vi ska kunna erbjuda deras
platser till reserverna.

Väl mött
Styrelsen

Under början av detta år har vi skickat ut påminnelser till de medlemmar som
inte har betalat sin årsavgift för 2008. Ni som fortfarande inte betalat
medlemsavgiften kan göra detta på vårt postgironr. 6358350-4. De som ännu
inte har betalat vid nästa utskick stryks i medlemslistan.
Ärenden som rör medlemsavgifter och adressändringar hänvisas till vår kassör
Göran Kleander, tel. 40 17 06.
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Föreningen Svedala-Barabygdens styrelse för 2008.
Ordförande

Kjell Bergman

040-407766

V. ordförande

Nils-Åke Åkesson

040-403166

Sekreterare

Richard Bern

040-401213

Kassör

Göran Kleander

040-401706

Ledamot

Kerstin Knutsson

040-401765

Ledamot

Bo Sahlée

040-401585

Ledamot

Mats Olsson

040-402629

Ledamot

Lennart Olsson

0410-28177

Ledamot

JanAnders Persson

040-402579

Ersättare

Marie Hörling

040-404110

Ersättare

Doris Bentmar

040-403718

Föreningen Svedala-Barabygden
c/o Kjell Bergman
Malmövägen 20
233 39 Svedala
Föreningens e-postadress: info@fsbb.se
Hemsida: www.fsbb.se
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