Medlemsblad

Nr 4 Årg. 20 (2011)
Bästa medlemmar
Under hösten har vi,
trots allt, haft tur med
vädret, även om regnet
nästan hängde i luften
när vi den 14:e augusti
höll vår minnesstund
över Hjalmar Gullberg
vid Bökebergsslätt. Vi
tackar paret Gentili för
föredraget och familjen
Rantén för att de upplät
sin trädgård för oss.
Det blev en stämningsfull eftermiddag, med 45 deltagare.

Vår fotoutställning i samband med ”Veteran- och motorloppismarknaden” på Storgatan den 27:e augusti blev uppskattad. Vi hade
arrangerat en fotoutställning med bilder från Sture Falheds donation i
bibliotekets fönster. Det är roligt att kunna visa vilken tillgång denna
samling har blivit för svedalaborna.
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På väg till Landskrona den 11:e september åkte vi i hällregn. Men tänka
sig – när vi kom fram lyste solen och fortsatte att lysa över oss under
hela rundvandringen. Vår rutinerade och kunnige guide gav oss de
kunskaper om Landskrona som vi hade åstundat. Tyvärr blev antalet
deltagare en missräkning. Vi hade räknat med en ”full buss”, men
endast 26 personer hade anmält sig.

Släktforskningen har blivit något av en ”folkrörelse” i vårt land.
Släktforskardagen på församlingshemmet i Svedala den 17:e september
samlade
ett
30-tal
personer som bland
annat
lyssnade
på
föredraget om hur man
gör sin egen släktbok.
Vi hoppas att detta
intresse så småningom
skall ge frukt i någon av
våra
kommande
årsböcker.
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Dagen efter hade vi ”öppen mölla” i Aggarp. Även denna dag började
med regn, men efterhand upphörde detta och efter reducerad
segelsättning och montering av stormbrädor snurrade vingarna i den
friska vinden. Det serverades kaffe med äpplekaka och vaniljsås, vilket
uppskattades ljudligt av de runt 40 besökarna.
Den 4:e oktober gick så en av höstens stora
begivenheter av stapeln då Svedala gästades av
författaren
och
historieprofessorn
Dick
Harrison, som ett samarrangemang mellan vår
förening och Svedala Föreläsningsförening.
Pingstkyrkan var fylld, 138 personer hade
infunnit sig för att höra föredraget som var en
blandning av rika kunskaper, underhållning och
teaterföreställning.

Vi har flera ”vänföreningar” i vårt nära grannskap. En av dem är Bara
härads hembygdsförening och den 8:e oktober tog de emot oss i
Burlövs gamla prästgård. Vi fick åhöra ett livfullt föredrag om denna
välbevarade byggnad som numera är hembygdsmuseum. Efter en
rundvandring serverades kaffe med dopp. Besöket avslutades med ett
föredrag i den intilliggande medeltidskyrkan. 38 medlemmar deltog.

De båda värdarna Jan Danielsson och Einar Malmström delade med sig av sina
kunskaper om sin kyrka och prästgård vilka de kunde som sin egen ficka.
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Hösten avslutades med ett medlemsmöte på församlingshemmet i
Svedala då Kjell Bergman och JanAnders Persson visade bilder från
Sture Falheds donation. Nu var det dags för bilder som tagits av
donatorn själv under hans tidiga verksamhet i Svedala. Vi fick se foton
som ligger närmare vår egen samtid och under en tidsperiod som var
”självupplevd” för flertalet av de c:a 70 deltagarna.

Under hösten har vår förening dessutom inlett ett närmare samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan inom vissa delar av vår
programverksamhet.
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VINTERPROGRAMMET
Första advent, den 27:e november, kl ockan 13.00 till 18.00 , har vi
vårt traditionsenliga bokstånd på kommunhusets gård. Förutom att vi
då försäljer vår årsbok för 2011, tillsammans med böcker från vår
tidigare utgivning, så har vi i år också anordnat en liten ”bokrea”. Våra
tre första årsböcker, från åren 2004, 2005 och 2006, går att köpa
tillsammans för endast 50 kronor! De två böckerna om bygdefotografen
Martin Svensson, de s.k. ”börringeböckerna”, kostar 80 kronor styck,
men om Du köper båda kostar de endast 100 kronor tillsammans. Passa
på! Vår samlade bokutgivning har nu blivit tämligen omfattande och
det är säkert många som saknar någon av våra tidigare böcker.
Inventera Era bokhyllor!
Söndagen den 4:e december, 2:a advent, klockan 11.00 – 15.00, har
vi vårt bokbord på julmarknaden i Bara, med samma ”bokrea” som i
Svedala.
Efter ett längre ”jul- och vinteruppehåll” anordnar vi
måndagen den 13:e februari ett besök på Teknikens och Sjöfartens
hus i Malmö, tidigare Tekniska muséet. Där får vi en guidad visning av
en ny basutställning som fått namnet ”Smart”, en utställning av 32
skånska uppfinningar, däribland tandpetare, spettkaksjärn, pacemaker
och nanoteknik. Guidningen börjar klockan 19.00 och varar en timme.
Antalet deltagare är tyvärr begränsat till 30 personer. Föranmälan,
senast den 5:e februari, till Göran Kleander, tel. 40 17 06, mobil 0708 –
56 14 32.
Måndagen den 12:e mars, klockan 19.00, är det dags för vårt
årsmöte, även i år på församlingshemmet i Svedala. Vi vill redan nu
påminna om att eventuella motioner skall stadgeenligt vara styrelsen
till handa senast fyra veckor före årsmötet, alltså senast måndagen den
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13:e februari 2012. Dagordning och övriga handlingar kommer att
skickas till medlemmarna ett par veckor före årsmötet.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar får vi lyssna till lantmästare
Gunnar Henningsson, som under rubriken ”Bonden berättar” håller ett i
allra högsta grad engagerande föredrag om vår moderna och
högteknologiska livsmedelsproduktion, med tillbakablickar mot gamla
tiders jordbruk. Han berättar om hur den nutida livsmedelsproduktionen egentligen går till, utifrån frågor som: Är närproducerat
viktigt? Ekologiskt – vad är det egentligen? Hur fungerar den
datoriserade mjölkgården? Är lantbruket en energiresurs?
Gunnar Henningsson är värd att lyssna på, inte endast för att han är
underhållande, utan framför allt för att han vet vad han talar om.
Förutom att han varit ordförande i Frö- och Oljeväxtodlarna och
Svensk Raps AB så har han också varit delaktig i EU-kommissionens
rådgivande kommitté avseende speciella lantbruksfrågor.
Ingen föranmälan. Föreningen bjuder på kaffe med dopp.

Och så – avslutningsvis – vill vi berätta att vi tisdagen den 20:e mars
får ”storfrämmad” i Svedala. Som ett led i vårt samarbete med Svedala
Föreläsning kommer då författaren, journalisten, sommarprataren,
debattören och världsresenären Lasse Berg att hålla föredrag under
rubriken ”Skymningssång i
Kalahari. Hur människan bytte
tillvaro”.
Om någon inte vet vem Lasse
Berg är så har det sin rimliga
förklaring. Under många år har
han vistats mycket lite i
Sverige, istället har han varit på
ständig resa över hela världen.
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Från början var han pilot. Han har bott åtta år i Rwanda och har under
långa perioder levt tillsammans med sanfolket i Kalahari. Under 1960och 1970-talen ägnade han sig åt Asien. Han har färdats i såväl Sven
Hedins som Sten Bergmans fotspår. Sedan 1970-talet har han skrivit 17
böcker, varav hans två senaste, ”Gryning över Kalahari” och
”Skymningssång i Kalahari”, fått stor uppmärksamhet. Den senare har
blivit nominerad för Augustpriset 2011. Lasse Berg är också
vetenskapsman, vilket gjort honom till hedersdoktor vid Lunds
Universitet. Hans föreläsningar är både kunskapsrika och
underhållande, han verkar vara en glad ”gamäng”. Lasse Berg är ”en
av de sista stora äventyrarna”.
Föreläsningen äger rum på Folkets Hus. Vidare information kommer i
Svedala Föreläsningsförenings programblad för våren 2012.

I detta utskick finns också en inbetalningsblankett för medlemsavgiften
2012. Vi hoppas att Du trivs i vår förening och förnyar Ditt
medlemskap.

Vi önskar våra medlemmar en God
Styrelsen
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Jul och ett Gott Nytt År.

Styrelsens nuvarande sammansättning
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

Lennart Olsson

0410-28177

Ledamot

Mats Olsson

040-402629

Ledamot

JanAnders Persson

040-402579

Ledamot

Pierre Winge

040-294944

Ersättare

Marie Hörling

040-404110

Ersättare

Lena Gummesson

040-401500

Programmet i samarbete med

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
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