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Bästa medlemmar!
Vintern är på väg och årsskiftet närmar sig. Med detta utskick medföljer, förutom vår årsbok, även ett inbetalningskort för medlemsavgiften
2008. Vi ber Er att betala så snart som möjligt, dock helst efter årsskiftet.
Årsavgiften är fortfarande 100 kronor, med 25 kronor extra för varje övrig
familjemedlem. I medlemsavgiften ingår årsboken för 2008 – ett exemplar
per ”hushåll” - plus en mängd arrangemang under årets lopp, varav flera är
”sponsrade” av föreningen. Varje medlem får således mycket för pengarna.
Vill Du ge ett medlemskap i julklapp till någon? Tag då kontakt med vår
kassör Göran Kleander, telefon 40 17 06.
En stor del av styrelsen finns på plats för frågor vid vårt stånd på
Kommunhusets gård under julmarknaden den första advent. Där finns
också vår årsbok till försäljning.

På julmarknaden
2005 hade Föreningen Svedala-Barabygden som vanligt
försäljningsstart på
Årsboken.
Foto: G. Kleander
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”Möllegänget”, som under hösten har arbetat och haft trevligt i Möllarebostaden och kvarnen i Aggarp, har nu gått i vintervila, ”efter väl förrättat
värv”. Vi återkommer till våren med ett nytt schema för våra arbetsdagar.
Vi kan också meddela att vår förening har etablerat ett samarbete med
Föreningen Slottsmöllan i Malmö. Till skillnad från Föreningen SvedalaBarabygden är denna förening en ”ren” mölleförening som har sin verksamhet helt fokuserad på Slottsmöllans bevarande och drift. Den har ett
hundratal medlemmar och vi avser att tillsammans med dessa arrangera
en del begivenheter som på ett eller annat sätt har med kvarnar att göra.
Slottsmöllan är, i likhet med Aggarps kvarn, av typen ”holländare”,
vilket också öppnar för ett utbyte av praktiska erfarenheter och problemlösningar. Sist men inte minst öppnar det också för trevliga sociala
samarrangemang. Vi hoppas att detta samarbete ska bli till nytta och
nöje för ”möllegänget” och att fler tar del av dess trevliga samvaro. Du
behöver inte ha några egentliga praktiska färdigheter, det räcker att Du är
intresserad i största allmänhet. Om inte annat så kan Du få nya vänner och
gemenskaper. Om Du är intresserad och/eller vill veta mera så tag kontakt
med Nils-Åke Åkesson, telefon 40 31 66, mobil 070 – 29 84 537.
Vår förening har många inriktningar. Släktforskargruppen träﬀas regelbundet, ungefär en gång i månaden, på ”Arkivet” i Småskolan. Gruppen
består av cirka 10 personer. Släktforskning är något vi vill rekommendera
som hobby, den ger historiska insikter och bidrar till våra lokalhistoriska
kunskaper. Vår släktforskargrupp är öppen för alla, såväl nybörjare som
mera erfarna. Intresserade kan ta kontakt med Göran Kleander, på telefon
40 17 06, eller Jan Anders Persson, på telefon 40 25 79.
Höstutflykten till Danmark blev precis så lyckad som vi tänkt oss, inte minst
på grund av att vi hade en så sagolik tur med vädret. Vi vågar knappast
tänka på hur det hade blivit om det hade regnat. Dagen efter hällregnade det som om himlen var öppen, vilket underströk vilken tur vi hade.
”Platten” med danska smörrebröd gjorde dagen ännu vackrare.
Styrelsen har redan börjat fundera på höstutflykten 2008.
Medlemsmötet i Svedala Församlingshem den 22:e oktober samlade ett
40-tal medlemmar och vi hoppas att alla hade trevligt. Rundvandringen på
”gjuteriet” den 19:e november blev fort fulltecknad och vi beklagar att inte
alla intresserade fick plats.
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Senhösten blir ofta en hektisk tid för föreningens styrelse, med årsbok
och allt som hör samman med denna. Under december och januari gör vi
ett uppehåll i vår programverksamhet, i tron att våra medlemmar under
denna tid är upptagna av julförberedelser, julfirande, nyårsfirande och
trettondagsfirande, med åtföljande återhämtningsperiod.
Därefter tar vi ny fart.

Kommande Program:
Onsdagen den 6:e februari, på kvällen, arrangerar vi ett besök på
Historiska Muséet i Lund. För några år sen var dess chef, svedalapågen
Per Karsten, föredragshållare på vårt årsmöte. Museet blir nu allt mera
välbesökt, eftersom de fantastiska arkeologiska fynden från de berömda
utgrävningarna i Uppåkra här fått en egen, ny utställning. Det är en av de
största järnåldersboplatserna i Norden, kanske den största, rentav större
än Birka, och har blivit mycket omskriven. Fynden är sensationella.
Minst lika intressant är den nya utställning som öppnades den 2:a november i år, där besökarna får se muséets allra äldsta inventarier från 1700talet, den så kallade ”kuriosasamlingen”. Dessa cirka 700 föremål från
museiväsendets ”barndom” har under ett hundratal år förvarats i ett tillbommat utrymme på muséets vindsvåning, i något som kan beskrivas som
en osorterad skräpkammare från 1700-talet, som endast har öppnats på
särskild begäran. I den splitternya utställningen har dessa kuriositeter
kommit fram i ljuset. Här skildras samlandet av naturalier och kuriositeter under perioden 1550 till 1750. Bland alla de udda föremålen finns en
mumiekista, Karl den XII:s dödsmask, drottning Kristinas skor, Nils Dackes
käpp, en kondom från det gamla Egypten, pornografiska solfjädrar och en
träbit från det träd under vilket Maria, Josef och Jesusbarnet vilade.
Det är allt detta vi ska bese den 6:e februari. Vi blir guidade i två olika
grupper, på vardera 20 personer. Deltagarantalet är således maximerat till
40 personer, muséet kan tyvärr inte ta emot fler samtidigt. Medan den
ena gruppen blir sakkunnigt guidad i Uppåkrautställningen, blir den andra
guidad i Kuriosakabinettet, varefter de byter med varandra. Vardera
guidning är på 40 minuter.
Avfärd med förbeställd buss från Svedala klockan 17.00, från Sporthallen,
med sedvanlig samling i god tid. Guidningarna i Lund börjar klockan 18.00.
Efter guidningarna, någon gång 19.30-19.45, går vi över till Kulturens
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Restaurang för att dricka kaﬀe ( med muffins ). Därefter återfärd med buss
till Svedala. Hemkomst någon gång mellan 21.00 och 21.30.
Priset per person har vi satt till 150 kronor. Föreningen ”sponsrar”. I priset
ingår allt: bussresan fram och tillbaka, inträde, guidningar och kaﬀe med
dopp.
Föranmälan, enligt principen ”först till kvarn…”, till Nils-Åke Åkesson,
telefon 40 31 66, mobil 070 – 29 84 537. Senaste anmälningsdag är den
28:e januari 2008. De som anmält sig, men som sedan blir förhindrade att
deltaga, ombedes att omedelbart anmäla detta, så att eventuella ”reserver”
får en chans. Om Du vill ha ett sockerfritt alternativ till kaﬀet så kan Du
meddela detta i samband med Din anmälan.
Den 10:e mars 2008 är det dags för vårt årsmöte, vilket vi vill meddela
redan nu. Det äger rum klockan 19.00 på Svedala Folkets Hus. Eventuella
motioner ska stadgeenligt vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före
årsmötet, alltså senast den 11:e februari.
Kallelse, med tillhörande handlingar, utsändes till föreningens medlemmar
två veckor före årsmötet.
Årsmötet försiggår enligt den hävdvunna ordningen. Först årsmötesförhandlingar och därefter föredrag. Årets föredragshållare är ännu inte slutgiltigt bestämd, utan meddelas i kallelsen.
Avslutningsvis kan vi meddela den glada nyheten att vår förening äntligen har fått en egen hemsida. Den är dock fortfarande, som det ofta heter,
”under uppbyggnad”. Tanken är att medlemmar, och andra, här ska kunna
informera sig fortlöpande om föreningens verksamhet. Självklart kommer våra medlemsblad att också ingå i vår hemsida, tillsammans med all
övrig information. Vi hoppas att vår hemsida, när den blir färdig, ska få en
ändamålsenlig och användarvänlig utformning. Kom gärna med synpunkter och frågor.
Adressen är www.fsbb.se
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Vi håller på att uppdatera vårt medlemsregister med även e-postadress.
De medlemmar som har e-post ombedes därför meddela denna till oss på
vår nya e-postadress: info@fsbb.se.
Vi kommer dock att även i fortsättningen att skicka medlemsblad och
annan allmän information med vanlig postgång.

Vi önskar våra medlemmar en God jul och ett Gott Nytt År
Väl mött 2008

Styrelsen
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Här följer några bilder från höstutflykten till Danmark.

Först avnjöts en
smörrebrödsplatte
hos Madam Blå i
Andelsbyen,
Nyvang.
Foto: G. Kleander

Den gamla lanthandeln var välbesök
Foto: M. Olsson

Det danska gemytet fanns överallt,
så även vid öltältet
där det musiserades bl.a. på såg.
Foto: G. Kleander
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Till höger och nedan:
På det gamla mejeriet kunde man
se hur det går till
att göra smör som
sedan såldes i lanthandeln.
Foto: M. Olsson

Till höger:
En Charolaistjur premierades för sin
skönhet.
Foto:
M. Olsson

Hur man gör halmtak demonstrerades.
Foto: G. Kleander
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Styrelsens sammansättning
Ordförande

Kjell Bergman

040-407766

V.ordförande

Nils-Åke Åkesson

040-403166

Sekreterare

Doris Bentmar

040-403718

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

Richard Bern

040-401213

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