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Bästa medlemmar
Vårt första arrangemang 2009 var ett besök hos vår ”grannförening” i
Staffanstorp den 4:e februari. Ett 40-tal medlemmar hade infunnit sig i deras
hemtrevliga museum på Åstradsgården. Det blev en ljuspunkt i vintermörkret.
Redan när vi kom in genom dörren mötte oss doften av nybakat kaffebröd.
Därefter blev vi visade runt i samlingarna av våra vänner i Staffanstorp. Allt
avslutades med ett gemytligt ”kafferep”.

Åstradsgårdens ägarlängd presenteras av Sixten Mårtensson vid vårt besök den 4
februari.

Här beser vi Åstradsgårdens samlingar av skomakerihantverk.

Måndagen den 9:e mars var det dags för vårt årsmöte 2009. Återigen blev
uppslutningen rekordartad! Ett 90-tal medlemmar hade infunnit sig i lokalen på
Folkets Hus och det var nätt och jämnt att alla fick plats. Vi får fundera på om vi
nästa år ska boka en större lokal, framför allt en ”vädringsbar” sådan, eftersom
syret började tryta mot slutet av mötet. Vi gladde oss över den stora
uppslutningen, men vill också be om ursäkt för att en del medlemmar endast
hade fått tomma kuvert i sina brevlådor. En del hörde av sig så att vi kunde
reparera missödet. Vi lovar att se över våra rutiner.
Efter presentationen av årsredovisningen, revisionsberättelsen och budgeten
presenterade styrelsen sitt förslag om att höja medlemsavgiften från och med
2010.
Trots vår mycket goda ekonomi så riskerar vårt kapital att långsiktigt urholkas,
eftersom årsboken egentligen går med förlust. Att trycka den i färg har varit
mycket uppskattat, allra helst som många bilder därmed kommer till sin fulla
rätt. Vi har beslutat att fortsätta med detta, även om tryckningen därmed blir
dyrare. Tryckkostnaden för en årsbok i färg blir runt 80 kronor. Dessutom
tillkommer portokostnaderna. Även om styrelseledamöterna leker brevbärare, så

gott det går, när årsboken ska distribueras, så måste en hel del årsböcker skickas,
till en kostnad av ungefär 40 kronor per bok. Dessutom har vi den årliga
avgiften, per medlem, till Skånes Hembygdsförbund.
Det framgår således med all tydlighet att vår nuvarande årsavgift är för låg. Om
vi ”äter” på våra besparingar finns risken att vårt ekonomiska läge så
småningom börjar bli ”lite nervöst”. Dessutom vill vi gärna ha en ekonomisk
beredskap att kunna ge ut andra böcker än årsboken, som vi gjort i form av
böckerna om bygdefotografen Martin Svensson.
Det blir långsiktigt tryggare att ha en ”balanserad” budget för utgivningen av
årsböckerna.
Styrelsen föreslog att årsavgiften från och med 2010 skulle höjas från 100
kronor till 140 kronor och för ”övriga hushållsmedlemmar” från 25 kronor till
35 kronor. Årsmötet biföll styrelsens förslag.
Efter många år som ordförande och styrelseledamot hade Bo Sahlée avsagt sig
omval. Som ny styrelseledamot valdes Pierre Winge, från Skabersjö. Vi önskar
Pierre välkommen i styrelsen, samtidigt som vi framför vårt varma och hjärtliga
tack till Bosse för hans insatser under vår förenings stora expansionsperiod.
Till vår stora glädje biföll också årsmötet ”med acklamation” styrelsens förslag
att utnämna Kerstin Jönsson till hedersmedlem i vår förening. Kerstin har under
en följd av år på egen hand, utan att egentligen vara ombedd, sett till att det
alltid sett snyggt och ”bebott” ut i möllarebostaden i Aggarp. Många har säkert

Kerstin Jönsson, vår nyutnämnda hedersmedlem får blommor och kram av Kjell

inte tänkt på vem som varje vecka sett till huset, framför allt dess inre, vem som
håller sitt vakande öga på detaljerna och vem som alltid vattnar blommorna.
Efter årsmötesförhandlingarna följde ett uppskattat och inspirerande föredrag av
Kerstin Martinsdotter från Malmö Stadsarkiv. Alla har vi en del gamla brev
och ”papper” hemma i någon låda. Kerstin visade vilken fantastisk
kunskapskälla dessa dolda arkiv kan innehålla. Hennes fantasirika och livfulla
tankegångar kan också bli en inspiration för släktforskare att ”vidga” sitt
sökande och sina perspektiv i arkivmaterialet, så att de svunna världarna
plötsligt uppenbarar sig.
Årsmötet avslutades med fika och trevlig samvaro.

Kerstin Martinsdotter, arkivpedagog vid Malmö stadsarkiv, fängslade oss med sina
berättelser om kärleksbrev, bouppteckningar och handlingar om byggnadslov.

Programmet för våren och försommaren
Ett av många vårtecken är att ”möllegänget” i Aggarp återupptar sina
arbetsdagar efter vintervilan. Som vanligt håller vi på i 2-3 timmar varje gång.
Alla är välkomna, vi blir gärna fler. Det finns något för alla att pyssla med.
Dessutom har vi väldigt trevligt, inte minst under den lilla fikastunden som
avslutning.
Vårens arbetsdagar är följande:
Lördagen den 28:e mars kl. 10.00
Lördagen den 18:e april kl. 10.00
Torsdagen den 7:e maj kl.17.00
Torsdagen den 14:e maj kl. 17.00
Torsdagen den 28:e maj kl. 17.00
Söndagen den 26:e april har vi vårt numera traditionsenliga samarrangemang
med Svedala Naturvårdsförening, i form av en naturvandring. I år liksom
tidigare är det den alltid lika sakkunnige och inspirerande Per Blomberg som
leder oss och får oss att se alla de saker i naturen som vi kanske annars inte hade
uppmärksammat. Färden går till Eksholm, till de områden som Per har skrivit
om i vår senaste årsbok. De som vill förbereda sig extra noga kan således läsa
hans artikel i förväg.
Samling kl. 10.00 vid Sporthallen. Medtag egen fika och rejäla skodon.
Eventuella frågor till Mats Olsson, tel. 040 – 40 26 29. Ingen föranmälan.
Lördagen den 16:e maj anordnar vi en stadsrundvandring i Simrishamn. Vi har
tidigare gjort liknande rundvandringar i Malmö och Ystad, och nu söker vi oss
lite längre bort. Vi samlas vid Hotell Svea klockan 12.00, där en guide möter oss
för en rundvandring under en timmes tid.
Man kan med fördel ta tåget till Simrishamn och under resan njuta av det vackra
vårlandskapet. Det går ett tåg från Svedala kl. 09.35, som är i Simrishamn kl.
10.47, och från Simrishamn kl. 13.23 eller 14.36. Det förra tåget är i Svedala kl.
15.23 och det senare kl. 16.36.
Föreningen betalar guidningen, medan deltagarna äter eller fikar på egen
bekostnad, allt efter tycke och smak.
Ingen föranmälan.
Torsdagen den 21:a maj – på Kristi Himmelfärdsdagen – ska vi åter ut i
naturen, för att fira ”gökotta”. Vi får hoppas att vädret är oss nådigare i år. Vi
samlas kl. 09.00 vid ”Magasinet” i Torup, för en vidare promenad ut i naturen.
Medtag egen fika.

Kristi Himmelfärdsdagen är också sedan gammalt ”Folknykterhetens dag”. Vår
ordförande håller ett litet föredrag om hur detta kommer sig.
Ingen föranmälan.
Söndagen den 14:e juni, när försommaren är som vackrast, ska vi åter ut på
vandring. Även detta arrangemang har en anknytning till vår senaste årsbok, där
de två unga och entusiastiska hembygdsforskarna Niclas Andersson och Morgan
Levin har skrivit en gedigen artikel med namnet ”Vismarlöv i ord och bild”. Nu
ställer de upp och guidar oss på platsen.
Vi samlas kl. 13.00 vid Vävstugan i Vismarlöv, det går att parkera
på ”gröningen” framför Vävstugan. Tag gärna på ”vandringsvänliga” skor. Egen
fika medtages, för den som så önskar.
Ingen föranmälan.
Söndagen den 5:e juli, kl. 13.00 är det åter dags för vår traditionella mölledag i
Aggarp, med allt vad därtill hör, i form av kaffeservering, musikunderhållning
av Gillesbandet, äggakaga, korgflätning, tipsrunda, hästskjuts och trevligt
umgänge. Vi har beställt vackert väder.
Redan nu kan vi också meddela att vår årliga ”höstresa” är bestämd till
söndagen den 13:e september. Riktningen för vårt resmål är preliminärt bestämd
till nordvästra Skåne. Även här har vi beställt vackert väder. Höstresan är
fortfarande under planering och vi återkommer med närmare detaljer i det
medlemsblad som utkommer i augusti. Där presenterar vi också vårt övriga
höstprogram.
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