Medlemsblad

Nr 3 Årg. 17 (2008)
Bästa medlemmar
I denna sommarens sista månad kommer här ett medlemsblad om vad som varit
och om vad som komma skall.
Den 13:e april gjorde vi en
stadsrundvandring i Ystad. Ett
30-tal medlemmar hade infunnit
sig. Återigen hade vi tur med
vädret. Under den vackra vårsöndagen blev vi guidade runt i
Ystads gator och gränder av en
kunnig och underhållande guide
som verkligen åskådliggjorde
vad som menas med ”kunskapsglädje”
Ett intressant stopp under vandringen i
Vi har blivit smått bortskämYstad.
da med vädret vid våra utomhusarrangemang, vilket vi blev påminda på vid vår gökotta vid Lindholmen den
1:a maj som just i år sammanföll med Kristi Himmelfärdsdag. Det hällregnade
och vi befarade ”mässfall”, att ingen skulle komma. Men ack vad vi misstog
oss! Till vår häpnad infann sig
21 medlemmar, iförda regnkläder, med sina matkorgar. Vi
traskade ut till borgkullen där
vår ordförande höll föredrag
om gökottor som tradition, hur
de till form och innebörd har
förändrats genom tiderna.
Därefter intog vi med glatt
humör vår fika stående. Om 21
personer infann sig i detta
hällregn så bådar det gott för en
Kjell berättar fängslande om traditioner
fortsättning av denna tradition i
kring gökottor och uteliggarnätter.
vår förening. Hur många fler
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skulle ha infunnit sig om det hade varit en strålande vacker vårmorgon?
Helgen 30:e maj till 1:a juni deltog vår förening i ”Börringedagarna”, då vi
presenterade vår nyutkomna, andra bok med bilder av börringefotografen Martin
Svensson, sammanställd och
skriven av Lennart Börnfors.
Boken har titeln ”Foton från
förr” och är en slags
fortsättning på den förra boken
om Martin Svensson, med
bilder som är kulturhistoriskt
intressanta, inte endast för
gamla
börringebor.
Den
pinfärska boken hade en
strykande åtgång, framför allt
på söndagen, efter högmässan,
då sockenstugan fylldes av
bokköpare. I likhet med våra
Bokförsäljning under ”Börringedagarna”.
andra böcker finns den att
köpa på Svedalas bibliotek.
Helgen 28:e till 29:e juni försiggick Svedala Marknad och för en gångs skull
sammanföll (”krockade”) den inte med Mölledagen. Under båda marknadsdagarna deltog vi med vårt bokbord på Storgatan. Bokförsäljningen var god och
vi fick många nya medlemmar, förutom att vi också fick ta emot mycket
uppskattning från svedalaborna för vår verksamhet.
Helgen därefter var det så dags för vår årliga Mölledag i Aggarp. Som alltid
kom det många besökare och i köket lagades det ”äggakaga” i högt tempo.
Trädgården fylldes när Siri och Lasse spelade och sjöng. Vi kunde också stolt
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uppvisa den nyrenoverade och nyuppsatta vindflöjeln
med årtalet 1908. 100 år efter det att den tillverkades
har den åter kommit på plats. Logen börjar åter bli
”vislig” och i samband därmed vill vi här framföra
vårt stora Tack till de medlemmar som under det
gångna året ställt upp och arbetat med kvarnen och
möllarebostaden.
Tipsrundan på Mölledagen har nu blivit ett
återkommande, uppskattat arrangemang. Pristagarna
blev följande:
1:a pris – Jan Wendt
2:a pris – Karin Samuelsson
3:e pris – Eva Bengtsson
4:e pris – Frank Kullberg
5:e pris – familjen Frykstam
Mölledagen har med åren fått
en ”trivsam” utformning. En besökare uttryckte sin uppskattning
över att den var så fri från ”tingeltangel”. Man träffas, umgås och
deltar under lugna och trivsamma
former.
Mölledagen hade knappast gått
att genomföra utan att Ethel och
Lars på Karindal hade ställt parkeringsplatser till vårt förfogande.
Vårt stora tack!
Många passade på att ta en åktur med häst
och vagn på mölledagaen.
Den 24:e juli ledde Per
Blomberg 22 deltagare på
en vandring runt Lemmeströkärret och Hunnerödsmosse. Det är en fröjd att gå
i naturen med denne kunnige vägvisare som gör oss
uppmärksamma på naturfenomen som ”vi vanliga”
oftast inte ser. Vi såg bland
annat klockgentiana och
myggblomster.

Här studeras den sällsynta klockgentianan.
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Höstens program:
Vi återupptar våra arbetsdagar vid kvarnen och möllarebostaden i Aggarp, först
tre torsdagar och sedan två lördagar när det börjar bli ”skumt” på kvällarna,
enligt följande:
Torsdagen den 4:e september kl. 17.00
Torsdagen den 18.e september kl. 17.00
Torsdagen den 2.e oktober kl. 17.00
Lördagen den 11:e oktober kl. 10.00
Lördagen den 25:e oktober kl. 10.00
De som inte klarar att infinna sig på det
utsatta klockslaget kan givetvis infinna
sig senare. Vi brukar hålla på i 2-3
timmar, varefter vi avslutar med fika och
Sigurd Magnusson med lien.
en pratstund. Alla medlemmar är
välkomna. Vi ställer inga som helst krav
på några speciella färdigheter och ”tar de´så lugnt”. Vi har det väldigt trevligt
när vi går där och pysslar.
Höstprogrammet i övrigt har en något underlig början, med två på varandra
följande programpunkter då vi ska titta på ”hus som inte finns”.
Tisdagen den 9:e september ska vi titta på hus som ännu inte finns. Under
ledning av Svedalas stadsarkitekt Jan Bergfelt gör vi en rundvandring i Bara,
varvid denne medryckande entusiast berättar om allt som kommer att försiggå i
Bara vad gäller nybyggnation, stadsplanering och ”upplevelseindustri”. Vid
sidan av sin stora erfarenhet och kunskap har eldsjälen Jan Bergfelt också lagt
ner både själ och hjärta i Svedalas framtida utformning. Här kan vi ta del av alla
hans tankar kring Baras framtid.
Samling vid kiosken i Bara kl. 18.00. Ingen föranmälan.
Söndagen därefter, den 14:e september, ska vi titta på hus som inte längre
finns. Denna dag är ”Kulturhusens dag”, som försiggår på en mängd orter runt
om i Sverige, allt koordinerat av Riksantikvarieämbetet. Årets nationella tema är
”Smaka på husen”, det vill säga ”hus som byggts för framställning, tillredning
eller utskänkning av mat eller dryck”. Vi har kunnat konstatera att det i Svedala
tätort har funnits en mängd sådana inrättningar genom tiderna. Vi anordnar
därför en liten rundvandring i centrala Svedala, under ledning av Jan-Anders
Persson, biträdd av Kjell Bergman. Tanken är att även deltagarna ska bidra med
sina minnen och kunskaper under vandringen, för att på så sätt utöka vår
kunskapsbank.
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Samling på Stationsplan, vid stationsbyggnaden, kl. 13.00. Ingen föranmälan.
Söndagen den 5:e oktober, på ”Den helige Mikaels dag”, är det dags för vår
höstresa, som i år går till Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborg, där man
denna dag håller sin årliga Mikaeli skörde- och allmogemarknad.
Vi samlas kl. 10.15 vid Sporthallen i Svedala, varefter avresan sker kl. 10.30.
Vi beräknar att anlända till Dunker Bar & Matsalar vid hamnen i Helsingborg
runt 11.30, där vi äter lunch, bestående av ”hackebiff” med vatten/lättöl.
Resan fortsätter till Fredriksdal kl. 12.45. Vi beräknar att vara framme kl.13.00.
Deltagarna tar därefter på egen hand del av höstmarknadens alla begivenheter.
Här finns också kaffeservering, men man kan också ta med egen fika.
Hemfärd sker kl. 15.30 och vi beräknar att vara tillbaka i Svedala runt 16.30.
Deltagaravgiften är 200 kronor per person och inkluderar buss, lunch med dryck
samt inträdet på Fredriksdal. Resan ”sponsras” av föreningen.
Deltagarantalet är maximerat till 100 personer. Senaste anmälningsdag är 28:e
september, enligt den sedvanliga principen ”först till kvarn…”. De som blir utan
plats antecknar vi som reserver, i den händelse någon lämnar återbud.
Anmälan sker till Nils-Åke Åkesson, tel. 40 31 66, mobil 070 – 29 84 537.
Även i år vill vi påminna den som anmält sig, och sedan blir förhindrad, att
snarast anmäla detta till Nils-Åke, så att han kan erbjuda platsen till någon
reserv.
Onsdagen den 29:e oktober besöker vi Borgkvists Hatt- och Mössfabrik i
Trelleborg som nyligen inrättats till ett museum över detta anrika företag. Vi har
tidigare varit i Lund, Malmö och Ystad, så nu är det dags för Trelleborg. Vi
besöker även Trelleborgs Sjöfartsmuseum denna kväll. På båda ställena får vi
sakkunnig guidning. Vi delar upp oss i två grupper, varefter den ena gruppen
först beser Hatt & Mössfabriken och den andra Sjöfartsmuséet, därefter byter de
med varandra.
Vi samlas vid Vattentornet kl. 18.00. Deltagarna tar sig till Trelleborg på egen
hand.
Deltagarantalet är tyvärr begränsat till 30 personer. Föranmälan till Göran
Kleander, tel. 40 17 06, mobil 0708-56 14 32.
Lördagen den 15:e november har vi julpyssel i Möllarebostaden i Aggarp,
mellan kl. 10.00 till 13.00. Vi pyntar utomhus med granris och binder en
buxbomskrans till ytterdörren. Fåglarna får en julkärve och kanske ett litet
fågelbord. Inomhus dekorerar vi med halmslöjd, mosslummer, hyacinter och
julkaktusar. Vi tillverkar garntomtar, smällkarameller och annat efter önskemål,
saker som föreningen sedan säljer i sitt stånd på julmarknaden.
Vi avslutar med kaffe och hembakta julkakor och reflekterar lite över julen förr
och nu, innan julruschen sätter igång på allvar.
Deltagarantalet är maximerat till 20 personer. Anmälan senast den 10:e
november till Doris Bentmar, tel. 40 37 18, mobil 0705 – 64 37 10.
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Måndagen den 17:e november har vi medlemsmöte, kl. 19.00, i Svedala
församlingshem. På mångas begäran visar vi bilder från Sture Falheds donation.
Bilderna är dock framför allt från 1920-talet, innan Sture Falhed tog över
ateljén. Under arbetet med katalogiseringen har vi lyckats identifiera en hel del
personer och tonvikten på bildförevisningen kommer att ligga på dessa porträtt
av ”kända” svedalabor. Vi hoppas också att vid detta tillfälle få hjälp av våra
medlemmar med ytterligare identifieringar och kunskaper.
Vi bjuder på kaffe. Ingen föranmälan.
Den 30:e november, första advent, deltar vi som vanligt i julmarknaden med ett
eget stånd. Det är då också offentlig premiär för årsboken 2008. Föreningens
medlemmar har dock fått boken i sina brevlådor ungefär en vecka före. De olika
författarna ligger just nu i slutspurt med sina bidrag. För Mats Olsson återstår
dock det dryga arbetet med att sammanställa och designa allt innan det kan gå
till tryckeriet.
Årsboken har i år återtagit sin ”normala” tjocklek, vi avser dock att liksom förra
året trycka delar av den i färg. Vissa av dess författare är kända sedan tidigare,
samtidigt som vi har glädjen att presentera flera nya förmågor. Vi hoppas att
våra läsare ska få en givande läsning och finna något som intresserar bland
bokens olika ämnesområden.
Efter julmarknaden tar vi ett litet juluppehåll i vår programverksamhet. Vi avser
dock att komma ut med ett medlemsblad i december.
Slutligen kan vi meddela att vår förening nu har drygt 600 medlemmar.
Väl mött i höst
Styrelsen
EFTERLYSNING
Med vår ständigt växande verksamhet och det ständigt ökande antalet
medlemmar följer också ambitionen att utöka informationen om vår
verksamhet. Besök gärna vår hemsida som vi är riktigt stolta över. Det krävs
dock mer information och ”PR” än hemsidan för att vi ska nå alla svedalabor.
Vi söker därför någon som vill bli vår ”Informations- och PR-ansvarige”,
någon med erfarenhet och/eller intresse för denna viktiga del av vår
verksamhet. Ta gärna kontakt med ordföranden, tel. 40 77 66, eller via
info@fsbb.se, om Du är intresserad.
I kuvertet för detta programblad finns två exemplar av vår nya
informationsbroschyr. Det ena kan med fördel ges bort till någon som inte är
medlem.
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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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