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Bästa medlemmar!
Om våren blev kall så har hösten blivit desto mildare.
Lördagen den 24:e augusti arrangerades en ”Veteranmarknad” på
Stortorget och Storgatan i Svedala, en begivenhet som är på väg att bli
tradition. Vår förening deltog med en mycket uppskattad bild- och
fotoutställning av bröderna Weiertz bilmodeller. Den tilldrog sig ett
stort intresse, av mängden åskådare att döma.
Vår höstutflykt, den 8:e september, var som vanligt fulltecknad.
Besöket på Tyringe museum blev för oss alla en positiv överraskning.
Vi mottogs med stor gästfrihet av den samling eldsjälar som har byggt
upp och driver muséet. Efter förmiddagsfika bjöds vi på ett
underhållande föredrag om hur detta lite annorlunda museum kommit
till stånd. Därefter gick vi runt och beskådade den välordnade och
underhållande utställningen. Heder åt dessa människor som placerat
Tyringe på kartan över muséer värda ett besök!
Därefter åkte vi den korta biten till Perstorps Hotell för lunch. Vad vi
förstod så var dess personal mycket stolt över att ha serverat en så stor
grupp, något som inte hänt tidigare.
Efter ett visst ”strul” blev vi indelade i två grupper som blev guidade i
det intilliggande ”Plastens hus”.
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Efter kaffe med kaka anträdde vi hemfärden. Det blev en lyckad dag.
Trots de många milen kändes bussfärden inte så lång som vi befarat,
mycket tack vare de bekväma bussarna.
Nästföljande söndag, den 15:e september, tog vi farväl av sommaren
genom att hålla ”öppen mölla” i Aggarp, med servering av kaffe med
äpplekaka. Ett 50-tal besökare njöt av sensommardagen i den rogivande
miljön. Arrangemanget återkommer och vi rekommenderar denna
trevliga söndagsutflykt.
Lördagen den 5:e oktober var det dags för den årliga ”kulturnatten” i
Svedala. Mellan klockan 14.00 och 20.00 - två timmar längre än
annonserat i vårt medlemsblad - hade vi ”öppet hus” på Småskolan.
Drygt 100 besökare, eller kanske ännu fler, kom för att se på bilder från
Sture Falheds fotodonation. Trots att vi för detta tillfälle fått tillgång till
ett extra rum medförde den stora tillströmningen att det stundtals
kändes trångt. Det gläder oss att vårt långa och trägna arbete har blivit
så uppskattat.
Vår förening bjöd på kaffe.
Samtidigt med vår visning av bilderna hade vi också en insamling för
”Världens barn” som inbringade 545 kronor. Vårt stora Tack till alla
bidragsgivare!
Tisdagen den 15:e oktober, i det begynnande höstmörkret, besökte ett
50-tal medlemmar Statarmuséet i Torup. Vi samlades i det nybyggda
uterummet/orangeriet, en efterlängtad samlingslokal med gott om plats,
där vi fick höra ett engagerat och underhållande föredrag av Barbro
Frankie. Efter en rundvandring på egen hand drack vi kaffe med
hembakat kaffebröd.
Vår förening stod för en del av kostnaderna.
Måndagen den 11:e november samlades ett 60-tal medlemmar för att
lyssna på vår vice ordförande Jan A Johansson när han berättade om
sina 27 år som chefredaktör för Skånska Dagbladet. Det blev en
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fascinerande resa genom tidningsvärlden och allt som hände under
dessa år. Kvällen avslutades med en kaffestund.

VINTERNS BEGIVENHETER
Söndagen den 1:a december har vi vår sedvanliga bokförsäljning på
kommunhusets gård under julmarknaden. Vid detta tillfälle har vi också
vårt officiella ”boksläpp” av vår årsbok, även om våra medlemmar
dessförinnan har fått årsboken i sin brevlåda, tillsammans med detta
medlemsblad. I sedvanlig ordning säljer vi då också böcker till
rabatterat pris från vår tidigare utgivning.
En nyhet är dock att vi i år har fått en annan plats på kommunhusets
gård, eftersom vi har inköpt ett mera ändamålsenligt tält som skydd
mot det opålitliga vädret. Preliminärt har vi blivit anvisade en plats i
hörnet mittemot vår tidigare plats. När ni kommer in genom
receptionen går ni således rakt fram mot det bortre hörnet vid ingång C.
Söndagen därefter, den 8:e december, har vi vårt bokbord på
julmarknaden i Bara.
Därefter gör vi vårt sedvanliga vinteruppehåll.
Programverksamheten 2014 inleds med två guidade besök på
Teatermuséet i Malmö. Eftersom det högsta antalet deltagare vid varje
visning är satt till 20 personer så anordnar vi två besök, onsdagen den
5:e februari och onsdagen den 12:e februari, klockan 19.00 vid båda
tillfällena.
Vår guide blir Lennart Isberg som visar oss runt i ungefär en timme,
varefter vi avnjuter kaffe med dopp i Teatermuséets kafé. Då kan vi
också ställa frågor och utbyta teaterminnen. Vid detta tillfälle har
muséet dessutom en liten separatutställning om Jacques Werup.
Teatermuséet ligger på Kalendegatan 5, snett mittemot Hipp. Det är en
kort promenad på 5-10 minuter från Centralstationen, om ni åker tåg
eller buss.
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Varje deltagare betalar 30 kronor för kaffet, erlägges på plats.
Föreningen betalar guidningen.
Föranmälan till Kjell Bergman, senast den 28:e januari.
Tel.: 40 77 66
E-post: pigfoot@telia.com
Kom ihåg att meddela vid vilket tillfälle Du önskar delta.
Årsmötet 2014 äger rum måndagen den 3:e mars, klockan 19.00, på
församlingshemmet i Svedala. Föredragshållare blir Carl-Erik
Lundbladh från Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL).
Närmare information om årsmötet kommer senare, tillsammans med
övriga handlingar.
Motioner till årsmötet skall stadgeenligt vara styrelsen tillhanda senast
fyra veckor dessförinnan, alltså senast måndagen den 3:e februari.
Vårprogrammet 2014 utkommer efter årsmötet.
I detta utskick finns också en inbetalningsblankett för medlemsavgiften
2014. Vi hoppas att Du trivs i vår förening och förnyar Ditt
medlemskap.
Vi önskar våra medlemmar en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.
Styrelsen

Föreningen Svedala-Barabygden

Föreningens bankgironummer är:

c/o Kjell Bergman

478-6240

Malmövägen 20

E-post: info@fsbb.se

233 39 Svedala

Hemsida: www.fsbb.se
Org.-nummer: 802431- 0578

4

