Medlemsblad

Nr 3 Årg. 22 (2013)

Bästa medlemmar!
Våren blev sen, kall och efterlängtad. Trots mångas misströstan infann
den sig till slut, som alltid.
Måndagen den 22:e april blev vi guidade på den nybyggda
Naverlönnskolan av dess rektor, Jeanette Ranelycke. Det blev en
engagerad och intressant rundvandring. Dessutom fick vi en inblick i
hur skolan och skolundervisningen förändrats sedan vår egen skoltid.
Svedalas skolor klättrar uppåt på den nationella rankinglistan. Nu
förstår vi varför.
Ett 50-tal medlemmar hade infunnit sig.
På kvällen, torsdagen den 23:e maj, ledde Mats Olsson ett sökande efter
grodor i Börringe, på en plats som heter Skanör (i närheten finns
faktiskt en gård som heter Falsterbo). Utflykten var en uppföljning av
Per Blombergs artikel om grodor i vår senaste årsbok. Efter lång väntan
fick man om inte se så dock höra ljudet från grodorna.
Arrangemanget var i samarbete med Svedala Naturskyddsförening. 21
personer deltog.
Måndagen den 3:e juni anordnade vi två mycket uppskattade visningar
av Torup slott, en på eftermiddagen och en på kvällen.
Föranmälningarna blev många fler än antalet platser som var
begränsade till 15 personer per visning.
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Vi beklagar att så många inte kunde komma med och funderar därför
på att anordna fler visningar någon gång i framtiden.
Mölledagen, söndagen den 7:e juli, avnjöts i strålande sommarväder
och möllargårdens trädgård var full av människor som avnjöt
”äggakaga” och kaffe med hembakat bröd. Hur många som kom var
svårt att uppskatta, vi kan endast konstatera att arrangemanget var
”välbesökt”.
Ett stort Tack till alla som bidrog till att göra denna dag så lyckad,
framför allt till de som jobbade för högtryck i köket och till makarna
Andersson på Karindal som upplät sin tomt och gårdsplan för
parkering.
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HÖSTENS PROGRAM
Lördagen den 24:e augusti, klockan 09.00 till 15.00, arrangeras en
”Veteranmarknad” på Stortorget i Svedala. Vår förening deltar med en
bild- och fotoutställning av bröderna Weiertz bilmodeller, i verklighet
och fantasi, som finns beskrivna i vår årsbok 2011.
Söndagen den 8:e september ger vi oss iväg på vår höstutflykt. Det
blir mycket ”åka” för pengarna. Vi ska upp till Mellanskåne och åker
med två bussar.
Klockan 09.00 startar vi från sporthallens parkering i Svedala. Kom
gärna i god tid!
Klockan 10.30 är vi framme vid Tyringe museum. Innan vi besöker
muséet tar vi en fika med kaffe och ”halvfralla”.
Klockan 12.15 lämnar vi Tyringe.
Klockan 12.40 anländer vi till Perstorps Hotell där vi intar vår lunch
som består av inbakad kassler med potatis, grönsaker och svampsås.
Till detta serveras öl eller vatten. Lunchen avslutas med kaffe och kaka.
Därefter går vi tvärs över gatan till ”Plastens hus”, ett museum som
skildrar den industri som dominerat i Perstorp och som har gjort orten
känd i hela vårt land. Idag tänker vi kanske inte på hur plasten finns
som en självklarhet i vår vardag. Plasttillverkningen i Perstorp är
därmed en mycket intressant del av vår moderna industrihistoria.
Museibesöket avslutas med kaffe och kaka.
Klockan 15.20 anträder vi den långa färden hem till Svedala, dit vi
beräknas ankomma klockan 16.45.
Vi har dessutom beställt vackert väder.
Priset för utflykten är 250 kronor per person, allt inkluderat. Resten
betalas av föreningen.
Anmälan till Nils-Åke Åkesson senast den 31:e augusti.
Telefon: 40 31 66
Mobil: 070 – 29 84 537
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Söndagen därefter, den 15:e september, mellan klockan 13.00 och
16.00, har vi sedvanligt ”öppen mölla” i Aggarp, som ett farväl till
sommaren. Vi serverar kaffe med hembakade kakor ”till självkostnadspris”.
Lördagen den 5:e oktober är det ”kulturnatt” i Svedala, även om det
där med ”natt” är av underordnad betydelse. Under kulturnatten förra
året hade vi ”öppet hus” på Småskolan och visade foton från Sture
Falheds donation. Det blev en succé, med många fler besökare än vi
hade förväntat oss.
I år gör vi om samma sak. Mellan klockan 14.00 och 18.00 har vi
återigen ”öppet hus” då besökare kan komma och gå när det passar
dem. Vi visar foton från denna jättelika samling som nu är på väg att bli
slutligt uppordnad och ”sökbar”. Vi är hela tiden beredda att hjälpa er
med att hitta bilder av släktingar och bekanta.
Vi bjuder på kaffe med dopp.
Tisdagen den 15:e oktober, klockan 19.00, har vi bokat ett besök på
Statarmuséet i Torup. Det har skett mycket de senaste åren på detta
unika museum. Här skildras ett helt annat liv än det på slottet. Vi får ett
föredrag och en rundvandring, varefter det serveras kaffe med
hembakat kaffebröd. Med det nya och prisbelönta tillbygget finns det
numera gott om plats.
Varje deltagare betalar 50 kronor. Resten betalar vår förening.
Föranmälan senast den 8:e oktober till Kerstin Knutsson.
Telefon: 040 - 40 17 65
E-post: knutsson.svedala@telia.com
Mobil: 070 – 34 84 943
Måndagen den 11:e november, klockan 19.00, anordnar vi föredrag
på församlingshemmet i Svedala. Föredragshållare är vår nyblivne vice
ordförande, Jan A Johansson från Aggarp. Han har nu gått i pension,
efter ett långt och innehållsrikt liv som tidningsman. Under 27 år var
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han chefredaktör för Skånska Dagbladet. Jan har mycket att berätta och
är underhållande att lyssna på med sin träffsäkra humor.
Föreningen bjuder på kaffe.
Ingen föranmälan.
Som alltid avslutar vi hösten med att utkomma med vår årsbok. i
sedvanlig ordning får våra medlemmar denna i sina brevlådor någon
gång under andra hälften av november, tillsammans med årets sista
medlemsblad.
I likaledes sedvanlig ordning har vi vårt officiella ”boksläpp” av
årsboken på julmarknaden den första advent.
Därefter tar vi juluppehåll och återupptar vår programverksamhet i
februari.
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INFORMATION FRÅN SKÅNES
HEMBYGDSFÖRBUND
I de hembygdsföreningar som är anslutna till Skånes hembygdsförbund
uppgår det sammantagna antalet medlemmar till 39 000!
Skånes hembygdsförbund ger ut ett nyhetsbrev som skickas ut minst
sex gånger per år. Här finns nyheter och tips för alla som är
intresserade av sin lokalhistoria och hembygd. Prenumerationen är
kostnadsfri och kräver endast att man har en e-postadress.
Man kan anmäla sitt intresse via www.hembygd.se/skane/nyhetsbrev

SLÄKTFORSKARE!
Se efter ”höstaktiviteter” på vår hemsida, under rubriken
”släktforskning”, i början av september.

Väl mött
Styrelsen
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Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2013

Ordförande

Kjell Bergman

040-407766

V. ordförande

Jan A Johansson

040-405068

Sekreterare

Marie Hörling

040-404110

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

Nils-Åke Åkesson

040-403166

Ersättare

Gert-Åke Carlsson

040-404401

Ersättare

Kristina Karlsson

040-403129

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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