
 

 

 

 

 

 

 

Nr 2 Årg. 27 (2018) 
 

 

Bästa medlemmar! 

 

 

Vintern verkar hålla sitt grepp extra länge i år, men den som väntar på 

nåt gott…….. 

 

Vi inledde verksamhetsåret i februari med ett föredrag av Hans 

Järvestam, som berättade om sitt långa och spännande uppdrag i 

Serbien. Mötet lockade drygt 90 åhörare som också njöt av kaffe med 

vanilj-hjärta eftersom vi lyckades pricka in Alla Hjärtans Dag! 

 

 

Medlemsblad 



Årsmötet är avklarat och trots snöyra kom minst 90 personer till 

Församlingshemmet. Punkterna på dagordningen klubbades igenom  

 

utan protester, det vill säga årsrapporterna från 2017 godkändes 

liksom planering och budget för det kommande året. Styrelsens 

förslag om höjning av årsavgifterna från och med 2019 grundar sig på 

ökad medlemsavgift till Hembygdsförbundet samt att föreningen 

ibland kan bjuda på entré alternativt kaffe vid medlemssam-

mankomster etc. Förslaget godkändes och blir då 160 kronor för 

medlem och 60 kronor extra för familjemedlem. 

Styrelsen valdes om i stora delar, men Tord Larsson ersätter avgående 

Birgitta Hugo-Olsson. 

Våra valberedare Karin Samuelsson, Lennart Olsson och John 

Walldén tackade för sig och avgick efter många års gott arbete. Kjell 

Bergman och Birgitta Hugo-Olsson tar över den stafettpinnen. 

Efter kaffe och kaka bjöds vi på lite ”fejk news” av Lars Lundberg 

från Lund. Han berättade en hel del sanna, men ändå osanna 

beskrivningar och skrönor från vår skånska historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra ordinarie och 

duktiga ordförande 

och sekreterare fick 

även förtroendet att 

sitta vid årsmötet.  



KOMMANDE  PROGRAMPUNKTER 

VALBORG -  firas vid Aggarps Kvarn den 30 april. Det är Svedala 

Manskör som arrangerar och sjunger in våren och bålet tänds kl 20.00. 

I Möllarebostaden är 

det uppdukat för 

kaffe med våfflor 

från kl 18.00. 

Välkomna alla fika-

sugna! 

 

 

 

 

 

TRELLEBORGS MUSEUM -  måndagen den 7 maj har vi bokat ett 

besök på Trelleborgs museum, där man som specialutställning visar 

”Opplöt, röekjol och stubb” – allmogedräkter från Söderslätt.  

Museet stänger 

för allmänheten 

kl 16.00 och 

därför tänker vi 

den här gången 

prova annan tid 

för vår aktivitet – 

det vill säga vi 

träffas kl 16.00 

vid museet på 

Stortorget 1 i 

Trelleborg (vid gamla vattentornet). Entré inkl fika kostar 140:-

/person.  

Deltagarantalet är begränsat och vi kommer att dela upp deltagarna i 

tre grupper för guidad dräktvisning medan övriga fikar och ser en 

mycket intressant standardutställning om Stadsliv i Trelleborg samt 

en datoranimerad utställning om olika arkeologiska utgrävningar på 

Foto från 2015 



Söderslätt på egen hand. Vi kan lova att dessa utställningar är mycket 

sevärda. 

Vi vill gärna ha en anmälan för planering av fika och gruppindelning 

till Gert-Åke på e-post gertake.carlsson@gmail.com eller telefon  

072-510 4401 senast onsdag 2 maj, samtidigt som ni betalar avgiften 

till föreningens Bg 478-6240. 

 

MÖLLEDAGAR VID AGGARPS KVARN  

Kvarnen ska under våren och försommaren genomgå besiktning. Det 

vill säga vingarna ska monteras ner, kontrolleras och förhoppningsvis 

utan problem kunna tjäras och sedan sättas på plats igen inför våra 

traditionella mölledagar. 

I år är det Möllans dag söndagen 1 juli mellan 13.00 och 16.00. Då 

blir det som vanligt guidad visning av möllan. I trädgården serveras 

äggakaka och kaffe med dopp till musik. Det blir som de senaste åren 

det uppskattade femmannabandet Gillesbandet som kommer och 

spelar. Vi hoppas också kunna bjuda på lite andra aktiviteter runt 

omkring husen. 

 

Den 16 september. mellan 13.00 och 16.00 är möllan åter öppen för 

visning och i möllarbostaden har vi kaffeservering med hembakade 

kakor och äppelkaka. 

Bild från Gillesbandet 



QULTURRUNDA  I  BARA HÄRAD 

Vi kommer även i år att medverka i årets Qulturrunda inom Bara 

härad. Den 4 och 5 augusti kan man med karta i hand åka runt till 9 

olika hembygdsföreningar och hembygdsmuseum.  

I år har vi valt att samarbeta med 

Statarmuseet i Torup som är öppet som 

vanligt, men vi hoppas kunna hjälpa till 

med lite olika aktiviteter som kan visa 

hur man levde statarliv. Vi hoppas därför 

att intresserade medlemmar har tid och 

lust hör av sig så kan vi tillsammans 

planera vidare för vad och hur man gör. 

Ex ska det såpskuras trasmattor, lagas 

mat i några av köken och kanske kan 

någon till och med ligga på sängen och 

vila en stund, som man säkert behövde 

mellan arbetspassen på gården. Någon som kan stoppa strumpor??? 

Är Du intresserad – hör av Dig till Kerstin Evander, telefon 072 738 

8300 eller Ann-Kristin Persson 073 041 1450. 

 

HÖSTENS UTFLYKT  

planeras gå till Bjärehalvön med besök på Krapperups slott och Birgit 

Nilssons museum. 

Det blir även i år fördelat på två dagar och det blir lördagarna 8 

alternativt 15 september. Reservera dagarna så återkommer vi med 

tider och prisuppgift i nästa medlemsblad.   



MÖLLEGRUPPEN 

träffas vid Kvarnen lördagarna 7 och 21 april och 5 maj kl 10.00 

samt torsdagarna 17 och 31 maj kl 17.00. 

Vi behöver lite fler frivilliga krafter inför arbetet med vingarna och 

diverse annat målningsarbete. Hör av Dig till vår kontaktperson; Nils-

Åke Åkesson, telefon 070 298 4537.  

 
 

ÖVRIGT 

Släktforskarträffar för redan aktiva släktforskare arrangeras 

regelbundet och information skickas direkt till intresserade. Kontakta 

Mats Olsson, telefon 070 657 6962, om Du vill veta mer. 

Vi planerar starta en nybörjarcirkel i släktforskning  i höst. Den 

vänder sig till Dig som ännu inte provat på och vi kommer att hålla till 

på Biblioteket i Bara. Anmäl intresse till Kerstin Evander, telefon 

072 738 8300. 

 

Byggnader och miljö 

värda att bevara 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 

 

 

 

Ordförande Kerstin Evander  072-738 8300 

Sekreterare Marie Hörling  070-482 0296 

Kassör  Gert-Åke Carlsson  072-510 4401 

  Thomas Rasmusson  076-103 3126 

  Nils-Åke Åkesson  070-298 4537 

  Mats Olsson  070-657 6962 

  Bertil Bengtsson  040-44 0274 

  Tord Larsson  040-403135 

  Sven Kristerson  040-403819 

  Ann-Kristin Persson 073-0411450 

  Morgan Levin  070-158 5506 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningen Svedala-Barabygden 

c/o Kerstin Evander 

Tegelvägen 2 

233 94  Svedala 

 

Föreningens bankgironummer är:  

478-6240 

E-post: info@fsbb.se 

Hemsida: www.fsbb.se 

Org.-nummer:  802431- 0578 

 

http://www.fsbb.se/

