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Bästa medlemmar! 

 

Efter en ganska kylig försommar är vi nu mitt i juli och hoppas att ni 

alla kan njuta av nypotatis och jordgubbar i trädgård eller på balkong 

och då helt utan alltför många mygg! 

Vårens aktiviteter inleddes med att drygt 70 intresserade medlemmar 

samlades i Kommunhuset och fick en presentation av kommunens 

pågående och framtida byggnadsprojekt. Alf Rasmusen, projektchef, 

informerade på ett mycket trevligt sätt om allt spännande som är på 

gång i de olika kommundelarna. 

 

Valborgsmässoafton firades i Aggarp och föreningen representerades 

som vanligt av Lennart, Ingalill, Mats, Gunilla och Sven som återigen 

bjöd in till kaffe med våffla. Den här gången blev det trångt och 

gemytligt! Drygt 110 våfflor åts med god aptit före, under och efter 

Svedala Manskörs sång.   

 

Nationaldagen firades på Stortorget men tyvärr lyckades vi inte locka 

tillräckligt med intresserade för att kunna delta i flaggparaden och den 

föreslagna ”eftersitsen” i Aggarp. 

 

Mölledagen den 2 juli blev åter ett välbesökt och uppskattat 

arrangemang. Speciellt glädjande var det att många "nya" besökare 

hade hittat till vår mölledag. Vädret var med oss även om vinden var 

ganska byig vilket gjorde att alla seglen inte vågade sättas. 

Kvarnvingarna snurrade trots detta i sakta majestät under några 
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tillfällen. I kaffe- och musiktältet underhölls gästerna av Gillesbandet 

med trevlig musik. Under tiden serverades c:a 130 portioner äggakaka 

och lika många portioner kaffe med hembakade kakor. Till stor glädje 

för många barn och vuxna var de tre gutefåren och dvärghönsen, som 

gärna ville bli klappade och matade. Tävlingen "Vad är det här" var 

populär  och hade c:a 35 deltagare, en tipstävling där man skulle gissa 

eller tro sig veta vad föremålet var för tingest.  Pilkastningen "21" var 

också välbesökt där drygt  90 

personer försökte få 21 

genom att kasta pil på 

spelkort. Till möllarbostadens 

vind sökte sig hela tiden 

några personer för att titta på 

gamla textilier.  Alltså en 

hellyckad dag vid Aggarps 

kvarn. 

 
 



KOMMANDE  PROGRAMPUNKTER 
 

 

QULTURDAG  i Bara härad den  6 augusti 

Vår förening hälsar välkommen till Killehuset i Bara där några av våra 

medlemmar visar ”Textilier från forna dagar”. Det kommer att finnas 

kaffeservering. 

 

Övriga besöksmål på Qulturrundan är 

Burlövs gamla Prästgård, Kronetorps 

mölla, Kraften, gamla kraftstationen i Lomma, Bjersunds 

tegelbruksmuseum, Åstradsgården i Staffanstorp,  Nevishögs gamla 

bysmedja, Esarps konstmuseum och Statarmuseet i Torup. 

Det finns informationsbroschyr med karta – fråga gärna efter den hos 

styrelsen. 

 

 



ÅRETS HÖSTUTFLYKT 

kommer att gå i ”Snapphanarnas spår” lördagen den 9 september 

och söndagen den 10 september.  

Vi träffas vid Svedala sporthall kl. 08.15 för avfärd norrut till Hovdala 

slottspark. Vår guide Lars Lundberg kommer att åka med i bussen och 

berättar då om de orter vi besöker och om Snapphanarnas liv och 

leverne. Efter förmiddagskaffet i Hovdala passerar vi Gumlösa kyrka 

och Vanås slottspark. Vi äter lunch på Denningarums gård norr om 

Broby och därefter besöker vi Sporrakulla gård norr om Glimåkra, en 

hembygdsgård från danska tiden. Lars berättar om Loshultskuppen då 

vi passerar Loshult innan vi sedan dricker eftermiddagskaffe i Osby. 

Vi beräknar vara tillbaka i Svedala 18.30 – 19.00. 

 

Det blir samma resa både lördag och söndag och vi vill att ni anmäler 

er till den dag som ni föredrar, men också om ni har möjlighet bägge 

dagarna. Vi kommer därefter att göra nödvändiga förändringar 

beroende på fördelningen av dagarna och deltagarantalet är begränsat 

till 50 personer per dag.  

Anmälan görs senast söndag 27 augusti till 

gertake.carlsson@gmail.com  eller 072 510 4401. Kostnaden till det 

subventionerade priset av 300:-/person betalas till föreningens Bg 

478-6240 senast den 1 september. 
 

Bild från ett bokomslag.  

Med tillstånd från bokens 

författare Kim M 

Kimselius 
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ÖPPEN KVARN  

söndagen den 17 september kl 13 – 16. Kvarnen visas och om vädret 

tillåter så snurrar vingarna och i Möllarebostaden serveras kaffe med 

äppelkaka, 

 

MEDLEMSMÖTE 

Onsdagen den 8 november kl. 19.00 i Naverlönnskolans matsal 

kommer vår förre skolchef Bo Sahlée att prata om Folkskolan 175 

år 2017. 

Anmälan för kaffeservering görs senast fredag 3 november till 

gertake.carlsson@gmail.com eller 072 510 4401. 

Tillkomsten av 1842 års folkskolestadga var en händelse av stor 

betydelse för vårt lands utveckling. Folkskolestadgan innebar att alla 

barn blev skyldiga att förvärva vissa kunskaper och färdigheter och att 

staten och kommunerna skulle skapa de nödvändiga förutsättningarna, 

utbilda lärare och bygga skolor över hela landet. 

Hur såg det ut i vår kommun? Vad hände i de olika socknarna som då 

fanns inom dagens Svedala kommun? Hur utvecklades sedan 

folkundervisningen hos oss? Var byggdes det skolor och vad hände i 

dessa? 

Bo Sahlée kommer att försöka ge svar på frågorna så här 175 år efter 

starten. 

 

MÖLLEGRUPPEN 

träffas vid Kvarnen torsdagskvällarna 31 augusti och 14 

september kl 17.00 samt lördagarna 30 september, 14 oktober och 

28 oktober kl 10.00  

Under hösten och nästa vår kommer det att behövas lite större 

underhållsarbete i kvarnen så vi efterlyser Dig som är intresserad av 

kvarnmiljön, har tid och möjlighet att hjälpa till med enklare 

underhåll, eller helt enkelt vill lära lite mer om gamla hantverk etc. 

Kontaktperson: Nils-Åke Åkesson, telefon 070 298 4537 
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1.  1  Liten tvättmaskin 

     X Smörkärna 

     2  Mjölblandare 

2   1  Användes vid åderlåtning 

     X Användes vid repslagning 

     2  Musfälla 

3   1  Persiljeskärare 

     X Pastaskärare 

     2  Användes för tillvekning  

         av lakritsremmar 

4.   1  Blomvas 

      X Flugfångare 

      2  Rökelsekar 

 
 

SLÄKTFORSKNINGSTRÄFFAR 

Vi fortsätter med släktforskarträffar under hösten. Det blir sista 

torsdagen i månaderna september, oktober och november i 

Vuxenskolans lokaler på Ågatan med början kl. 19.00. De som blev 

kallade till de tidigare träffarna kommer att bli kallade inför varje 

träff. Nya intresserade anmäler sig till Mats Olsson tel. 070 657 69 62. 

Under dessa tre träffar tar vi upp ämnen som handlar om 

släktforskning, Dis-gen frågor prioriteras inte. Vi hoppas på uppslag 

från deltagarna om vad som kan vara intressant att ta upp. Uppslag 

och frågor skickas till Anders på adressen: anders@dis-syd.se. Första 

gången tar vi bland annat upp allmänna frågor från deltagarna. 

Träffarna sker i samarbete med Vuxenskolan Söderslätt.  

 

BOKUTGIVNING 

Även i år kommer medlemmarna att få sin Årsbok hem i brevlådan i 

veckan före 1:e advent. Med den kommer också inbetalningskort för 

medlemsavgiften 2017 och ett nytt medlemsblad. 

 

MEDDELANDE 

Vinnare och rätta svaren på tävlingen "Vad är det här?" på mölledagen. 

Vinnare blev: Ethel Andersson, Fam. Hansson, Aina Mikkelsen och 

Gunvor Gren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   1  Man har med sig den när man 

          plockar blommor 

    X  Man lägger utflyktssmör- 

         gåsarna i den                        

      2  Man har kräftor i den 

6    1  Visp 

      X Silversmedsverktyg 

      2  Massageapparat 

7.   1  Haren 

      X Katten 

      2  Bävern 

8.   1  Lerblandare 

      X Färgblandare 

      2  Kafferost 
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STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 

 

 

 

Ordförande Kerstin Evander  072-738 8300 

Sekreterare Marie Hörling  070-482 0296 

Kassör  Gert-Åke Carlsson  072-510 4401 

  Nils-Åke Åkesson  070-298 4537 

  Mats Olsson  070-657 6962 

  Thomas Rasmusson  076-103 3126 

  Birgitta Hugo-Olsson 070-682 7196 

  Bertil Bengtsson  040-44 0274 

  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/

