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Bästa medlemmar
Så är det nu åter höst och rusk, efter en varm, solig och torr sommar.
Vi kan glädjas över att höstens program har varit till belåtenhet. I varje fall
har det sett så ut, av de höga deltagarantalen att döma.
Vi hoppas att Du fortsätter som medlem i Föreningen Svedala-Barabygden. I
detta utskick finns ett inbetalningskort för fortsatt medlemskap under 2011.
Vandringen i Vismarlöv den 22:e augusti, under ledning av Morgan Levin,
samlade 65 deltagare, vilket är mer än en fördubbling jämfört med
vandringen förra året. När vi lyssnar på Morgan förefaller det som om
Vismarlövs historia är näst intill outtömlig. Han har redan lovat att bjuda på
en ny rundvandring nästa år.
Morgans bok om Vismarlöv är nu på väg att färdigställas. Med en så
kunskapsrik och underhållande författare är den värd att längta efter. Du
beställer den enklast på hans mailadress levinmorgan@hotmail.com (glöm
då inte att uppge namn, adress, telefonnummer och antal böcker). Den kan
också beställas på telefonnr. 040-440048 eller 0701-585506. Om ni
händelsevis besöker familjen Levins bageri och café i Vismarlöv kan ni även
där anteckna er för ett exemplar.
Vår höstutflykt till Hägghult och Broby blev fulltecknad. Drygt 100
medlemmar fyllde de två bussarna. Vi hade också förbeställt vackert väder,
vilket levererades med råge.
Resan blev extra lyckad tack vare de utmärkta guiderna i Hägghult. Att ett
stenbrott kunde vara så intressant! Under vår kaffestund i Broby
Hembygdspark fick vi dessutom åhöra ett litet föredrag av den lokala
hembygdsföreningens ordförande Sven Jensén. Lunchen på Broby gästis
gick snabbt och smidigt. Dessutom upplevdes den långa bussresan inte så
lång som vi hade befarat.

Söndagen den 19:e september, på valdagen, hade vi åter ”öppen mölla”, med
snurrande kvarnvingar och kaffeservering. Besökarantalet var dock inte så
stort, kanske beroende på att arrangemanget sammanföll med valet och att
vädret var lite ”sisådär”.
Besökarantalet var desto större vid vårt medlemsmöte på
Församlingshemmet i Svedala den 18:e oktober. 65 personer hade infunnit
sig för att se på bilder från det gamla Svedala, medan vi i runda tal hade
räknat med ett 50-tal. Det kan ibland vara svårt att gissa hur många som
kommer. Vi tyckte att det skulle ha varit lite väl ”överplanerat” att gå ut med
en föranmälan för ett medlemsmöte. Vi gladdes dock storligen över att
arrangemanget var så uppskattat.

Medlemsmötet den 8:e november på Värbygården i Bara samlade 35
medlemmar som fick ett första smakprov på Lars-Åke Holsts bok om
Sturups flygplats. Lars-Åke presenterade också ett rikhaltigt bildmaterial
från ”Sturup före Sturup” som väckte stort intresse.
Vi tackar husmor Eva och prästen Mats för gott samarbete.
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På julmarknaden den 28:e november
har vi vårt traditionsenliga bokstånd på
kommunhusets gård. Då säljer vi
årsboken för 2010, tillsammans med
tidigare årsböcker, varav några till
rabatterat pris. Passa på att komplettera
din samling om du saknar någon
tidigare årsbok!

Vi säljer då också ”årets julklapp”:
Lars-Åke Holsts bok om Sturups
flygplats. Det är en läsvärd och
påkostad bok med ett rikt bildmaterial
om allt som hänt på flygplatsen. Det är
mycket vi inte vet om denna den
största arbetsplatsen i vår kommun.
Med boken följer också en timmeslång
DVD, redigerad av Kåge Gimtell.
Priset är endast 200 kronor. På
julmarknaden erbjuds dessutom
våra fullbetalande medlemmar att
köpa 1 ex. till ”medlemspris”: 180
kronor - ett tillfälle som inte
återkommer!

Därefter tar vi vårt sedvanliga juluppehåll i vår programverksamhet.

Men – med början den 5:e januari anordnar
vår förening en utställning av ”Gammal
svedalakeramik” på biblioteket i Svedala.
Utställningen är en ”uppföljning” av den
artikel i årets årsbok som handlar om
”Lerpottan”, den lokala keramikfabrik som en
gång fanns i Svedala. Först när vi ser prov på
dess produktion i verkligheten får vi en bättre
uppfattning av keramikens höga kvalitet och
variationsrikedom. Det är sällan som vi har en
sådan möjlighet, att komplettera en artikel i
vår årsbok med att visa föremålen i verkligheten.
Utställningen varar till den 5:e februari och
kan besökas under bibliotekets öppettider.
Den 14:e februari, k l. 19.00 , tar vi ny fart med ett studiebesök på
Trelleborgs nya museum.
Från att tidigare ha varit placerat i utkanterna av Trelleborgs centrum har
museet nu fått nya lokaler vid Stortorget, i det f.d. tingshuset vid sidan av
vattentornet. Det är inte många museer som kan ståta med ett sådant
”paradläge”!
Deltagarna tar sig till Trelleborg på egen hand. Det finns gott om
parkeringsplatser på torget framför museet. De som önskar hjälp med
”samåkning” ombedes kontakta Mats Olsson, tel 40 26 29, mobil 070 –
6576962.
Vi samlas i museets entréhall, varefter vi bänkar oss i samlingssalen
(”bian”), där museichefen Ingela Jacobsson kommer att berätta för oss om
alla idéer och planer man har för det nya muséet. Därefter går vi runt i
ungefär en timme och tittar på utställningarna i de sprillans nya lokalerna.
Närmare detaljer om klockslagen får ni på plats.
Efter rundvandringen samlas vi i vattentornets café. Vi har då säkert också
en massa frågor som dykt upp medan vi gått omkring i muséet, vilka Ingela
kommer att besvara medan vi fikar.
Arrangemanget beräknas vara slut runt kl. 21.00.
Föreningen står för fika, entréavgifter och andra kostnader i samband med
besöket.
Ingen föranmälan.
Slutligen vill vi redan nu meddela att årsmötet 2011 kommer äga rum
måndagen den 14:e mars k l. 19.00
i Svedala församlingshem.
Föredragshållare är ännu inte bestämd, men kommer att meddelas i den

särskilda kallelse som utgår i god tid till våra medlemmar, tillsammans med
övriga handlingar för årsmötet.
Enligt föreningens stadgar skall eventuella motioner vara styrelsen till handa
senast fyra veckor före årsmötet, alltså senast den 14:e februari 2011.
Vi önskar våra medlemmar en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.
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