Medlemsblad

Nr 4 Årg. 17 (2008)
Bästa medlemmar
När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka
tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna
gäng som ställt upp och arbetat i Aggarps kvarn och möllarebostad har utfört
dagsverken som vi varmt uppskattar och tackar för.
Vi vill också här passa på att tacka vår stadsarkitekt Jan Bergfelt
för att han en septemberkväll ställde upp, utan kostnad, och
berättade om de framtida planerna för bebyggelsen i Bara. Det var
intressant, roligt och inspirerande att lyssna på honom. Vi måste
dock erkänna att vi blev lite besvikna över att endast 11
medlemmar infann sig. Det var dessutom förvånande att inte fler
barabor tog vara på detta exklusiva tillfälle att få höra och fråga om
Baras framtida utseende.
Foto: J-A P

Vi blev desto gladare när 45 medlemmar söndagen därefter kom till vårt
arrangemang i Svedala i samband med ”Kulturhusens dag”. Under rundvandringen, som leddes av JanAnders Persson, bidrog också deltagarna själva med en
mängd uppgifter om hus ”som inte längre finns”. Allt blev ett ”önskeläge” för
såväl JanAnders som för deltagarna. Resultatet blev en mycket lyckad
kombination av kunskap och underhållning.

Foto: JanAnders Persson
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Vi har kanske blivit lite
bortskämda vad gäller
vår tur med vädret och
våra olika arrangemang
har ofta blivit extra
lyckade med hjälp av en
skinande sol. Vi förutsatte att så även skulle
bli fallet vid årets höstutflykt till Mikaelimarknaden på Fredriksdals
museum i Helsingborg
den 5:e oktober. Tyvärr
blev så inte fallet, det
regnade så gott som hela
Foto: Mats Olsson
dagen. En tröst var dock
att deltagarna tog det hela med jämnmod och tog del av arrangemanget så gott
det nu gick. Vi hoppas att dagen ändå gav ett visst utbyte.

Foto: Mats Olsson
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Vårt besök vid Borgquists Hatt- och Mössfabrik i Trelleborg den 29:e oktober
var däremot inte beroende av väderlekens nyckfullhet. Deltagarantalet var tyvärr
begränsat och listan var fulltecknad.

Foto: Göran Kleander

Foto: Göran Kleander
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Detta nyinrättade museum är en stor upplevelse. Benämningen ”museum” är
kanske inte den rätta beskrivningen. Verkstaden i detta anrika trelleborgsföretag
finns kvar i orört skick i sina ursprungliga lokaler på andra våningen i
gårdshuset bakom den affär som företaget en gång hade vid Algatan. Allt är
pietetsfullt bevarat i det skick som det var den dag när den sista sömmerskan
stannade sin symaskin. När man kommer in får man en känsla av att personalen
precis har lämnat lokalen. Detta är ett helt unikt museum som drivs och bevaras
av Föreningen Gamla Trelleborg.
Vi kan rekommendera de medlemmar som inte kunde närvara att på egen hand
besöka denna ”attraktion”. Det är en stor upplevelse.
Eftersom muséet drivs på helt ideell basis har man ”öppet efter överenskommelse”. Man anordnar också rundvandringar med fantastiskt kunniga och
skickliga guider. Du kan få närmare besked på telefon 0410 – 429 50, måndagar
09.00-12.00.
Vid samma tillfälle besökte vi även det nyinrättade Trelleborgs Sjöfartsmuseum
på Gråbrödersgatan. Även detta museum är en stor upplevelse och drivs även
det med hjälp av ideella krafter.

Foto: Trelleborgs sjöfartsmuséeum

Vi rekommenderar varmt ett besök. Det är ett nytt, genomtänkt och överskådligt
museum. Sjöfartsmuséet har öppet på lördagar 10.00-14.00 och söndagar 13.0016.00.
De två muséerna ger en mycket god inblick i Trelleborgs rika historia.
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När höstmörkret kom krypande i november hade vi vårt medlemsmöte på
Församlingshemmet i Svedala. Ett 40-tal medlemmar hade infunnit sig för att ta
del av vårt arbete med fotografierna från Sture Falheds donation. Det är ett stort
arbete som vi har framför oss. Därför är det också stimulerande att så många är
så intresserade och dessutom hjälper oss med uppgifter om personerna på
porträtten. Vi kan också meddela att ytterligare 800 fotografier nu finns utlagda
på vår hemsida, www.fsbb.se

Inför vintern:
I detta utskick till våra medlemmar finns också föreningens årsbok för 2008 som
vi hoppas ska bjuda på intressant läsning. Vi ber också våra medlemmar att
begrunda det arbete av de olika författarna som ligger bakom varje årsbok. Ett
stort Tack till alla medverkande!
Den officiella försäljningsstarten äger traditionsenligt rum på julmarknaden, där
vi varje år har vårt försäljningsstånd. Söndagen därefter har vi också försäljning
på julmarknaden i Bara Centrum. Årsboken går också att köpa på kommunens
bibliotek.
Vår förening tillhör Skånes Hembygdsförbund och vi vill göra våra medlemmar
uppmärksammade på dess årsbok som i år har temat: ”Skånska läkekonster.
Medicinhistoria och folkmedicin från forntid till nutid”.
Här kan man bland annat läsa om smittkoppsvaccinering, sanatorier, farsoter,
svartkonster, hälsokällor och salubrinets historia.
Boken kostar 175 kronor (+ eventuellt porto) och kan beställas hos Carina
Johansson på Skånes Hembygdsförbund, tel. 046-158070.
E-post: carina.johansson@skaneshembygdsförbund.se
Adress:
Skånes hembygdsförbund
Box 153
221 00 LUND
Efter julmarknaden gör vi ett litet vinteruppehåll i vår programverksamhet.
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Onsdagen den 4:e februari, börjar vi igen med ett besök hos vår ”grannförening” i Staffanstorp, på Åstradsgården, bakom Brågarps kyrka.
Klockan 19.00 samlas vi på Åstradsgården, en hembygdsgård som anses vara en
”pärla” med rika samlingar av textilier och olika hantverk. Vi blir rundvisade
under sakkunnig ledning i denna välskötta hembygdsgård, varefter vi dricker
kaffe med hembakat. Vår förening står för kostnaderna.
Många har talat sig varma för Åstradsgården som är ”lite utöver det vanliga”.
Tyvärr är deltagarantalet begränsat till 40 personer. Anmälan till Göran
Kleander, tel. 40 17 06, senast den 31:a januari. Var och en tar sig till
Staffanstorp på egen hand, men vi ber de bilförare som har extra plats i sin bil
att meddela detta vid anmälan så att vi kan arrangera samåkning från Sporthallen
i Svedala.
Måndagen den 9:e mars klockan 19.00 är det dags för årsmötet 2009 på
Folkets Hus i Svedala. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar blir det föredrag,
varefter deltagarna bjudes på kaffe. Föredragshållare meddelas i kallelsen som
kommer att utsändas i god tid, tillsammans med handlingar för årsmötet.
OBSERVERA att eventuella motioner inför årsmötet stadgeenligt skall vara
styrelsen till handa senast fyra veckor före årsmötet. Sista dag för inlämning av
motioner är således den 8:e februari 2009.
Efter årsmötet utkommer vi med ett nytt medlemsblad där vi redogör för
föreningens vårprogram fram till sommaren.
När det nya året närmar sig är det också dags att tänka på inbetalning av
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föreningen. I detta utskick ingår också en inbetalningsblankett. Årsavgiften för 2009 är densamma som för 2008. Vi vill dock be Er
att vänta med inbetalningen till efter nyåret, allt för att underlätta
bokföringen för vår kassör.

Vi ber att få tacka våra medlemmar för det gångna året och samtidigt tillönska
Er en

God Jul och ett Gott Nytt År.

Styrelsen
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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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