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Bästa medlemmar
Det känns lite högtidligt varje år när vi distribuerar föreningens årsbok till
våra medlemmar. Vi hoppas att den även i år ska bibringa Er kunskap och
nöje. I denna försändelse medföljer även ett inbetalningskort för
medlemskap år 2010. Årsavgiften är nu, efter årsmötets godkännande, 140
kronor och 35 kronor för maka/make. Det blir således 175 kronor för ett
par. Vi ber Er att vänta med inbetalningen till efter nyår, vilket underlättar
vår administration.
Vi hoppas att Ni har uppskattat höstens arrangemang. Höstresan till
Kullahalvön den 13:e september samlade 86 deltagare. I år hade vi bättre
väder och alla såg ut att trivas. Vi vill dock beklaga att det blev en viss
försening inför hemfärden från Beredskapsmuséet. Inför höstresan 2010
funderar vi redan nu på att ställa vår kosa i ett annat väderstreck.
”Öppen mölla” den 20 september blev en succé. Förutom det fantastiskt
vackra sensommarvädret fick vi för första gången på många år se vingarna
snurra på Aggarps kvarn. Ett stort Tack till Nils-Åke och hans medarbetare
för allt arbete de hade lagt ner! Det krävdes flera dagars förberedelser, men
resultatet blev magnifikt. Vi hoppas att kvarnvingarna ska snurra under
kommande mölledagar, men allt är beroende av väder, vind och teknik. Vi
vill i detta sammanhang också tacka deltagarna i ”möllegruppen” för allt
arbete som de lagt ner under det gångna året.
Vår utställning på galleri KVIS, med bilder från Sture Falheds samling,
blev mycket uppskattad och uppmärksammad. Porträtt kan vara mycket
mer intressanta än vad många tänker sig, trots att vi i de flesta fall inte vet
namnen på de människor som någon gång på 1920-talet sökte sig till
ateljén på Kyrkogatan 6. Många besökare blev också förundrade över
fotografiernas höga kvalité.

Kyrkogårdsvandringen på Svedala kyrkogård den 17:e oktober samlade 55
deltagare, vilket faktiskt var fler än vi hade förväntat oss. Hösten är vacker
med alla sina färger, men det är alltid ett risktagande att ha ett
utomhusarrangemang i oktober. Vi hade dock tur med vädret när vi
vandrade runt i denna återspegling av Svedalas kulturhistoria.
Medlemsmötet den 16:e november i Svedalas nya och vackra
församlingshem samlade ett 60-tal deltagare. Vi fick höra Bertil Nilsson
från Sjöbo när han berättade om sina tomtesamlingar som förefaller vara
gränslösa, så även hans övriga samlande.
Vårt bokbord på kommunhusets gård under skyltsöndagen har nu blivit en
grundmurad tradition och det är alltid lika roligt för oss i styrelsen att där
möta svedalaborna. Där kan Ni också köpa en extra årsbok att ge bort,
förutom att vi också säljer våra tidigare årsböcker. Har Ni förresten tänkt på
vilken fin julklapp det är att ge bort ett medlemskap i vår förening?

INFÖR VINTERN
Efter julmarknaden gör vi ett uppehåll i vår programverksamhet.
Måndagen den 15:e februari, klockan 18.30, startar vi det nya året med
ett besök hos Kulturgruppen Anderslöv och deras museum i det gamla
kommunalhuset vid torget i Anderslöv. Det är ett helt fantastiskt museum
som innehåller ”allt mellan himmel och jord”. Där finns inventarierna från
den gamla lanthandeln i Ugglarp, skolinventarier, ett hemvärnsmuseum, ett
datormuseum och mycket, mycket annat. En del av samlingarna är inrymda
i de gamla arrestlokalerna. Kulturgruppen Anderslöv är en entusiastisk
skara, varav några kommer att förevisa samlingarna för oss. Detta museum
i vår grannort är i allra högsta grad värt ett besök, det avviker på många sätt
från andra lokalmuséer.
Vi börjar vårt besök i församlingshemmet, sidan om det gamla
kommunalhuset, i hörnet Landsvägen-torget, varefter vi delas upp i två
grupper, eftersom muséet är lite ”komprimerat” här och var.

Besöket avslutas med ”kaffe med dopp” i församlingshemmet, vilket
bekostas av vår förening.
Deltagarantalet är begränsat till 60 personer, föranmälan till Göran
Kleander, senast den 8:e februari, tel. 40 17 06, mobil 0708-56 14 32.
Deltagarna tar sig till Anderslöv på egen hand. Ni som inte har färdmedel
själva kan meddela Göran detta vid föranmälan så fixar vi skjuts. Det är lite
dåligt med parkeringsmöjligheter på torget, men bakom Konsum, söder om
torget, finns en stor parkeringsplats.
Måndagen den 15:e mars, kl. 19.00, är det dags för vårt årsmöte som vi
redan nu annonserar. Notera att det denna gång äger rum i Svedala
församlingshem. Eventuella motioner ska stadgeenligt vara inkomna till
styrelsen senast fyra veckor före årsmötet, alltså senast den 15:e februari.
Föredragshållare meddelas i den särskilda kallelse som skickas till våra
medlemmar före årsmötet.
Vårens fortsatta program meddelas i det medlemsblad som skickas ut efter
årsmötet.
Intresset för släktforskning växer, så även vår släktforskargrupp. Vi har nu
två grupper, en för ”nybörjare” och en för de med lite större erfarenhet.
Intresserade kan ta kontakt med Göran Kleander eller JanAnders Persson.
Skånes hembygdsförbund erbjuder nu alla som har e-post att få deras
Nyhetsbrev direkt. Det enda man behöver göra är att gå in på Skånes
hembygdsförbunds hemsida, www. skaneshembygdsforbund.se, och skriva
in sin e-postadress, varefter nyhetsbrevet kommer automatiskt och
kostnadsfritt. Se till att Ni lagt in rätt e-postadress och uppdatera den om Ni
byter. Alla intresserade kan få Nyhetsbrevet, även de som inte är
medlemmar i någon hembygdsförening, men det blir de förhoppningsvis.

Vi önskar våra 728 medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År.
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