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Bästa medlemmar! 
 
Så har då det första halvåret passerat och vi kan se tillbaka på en hel 
del trevliga och intressanta evenemang. Vi har fått en glad 
överraskning från Skånes Hembygdsförbund, som ännu en gång 
nominerat vår årsbok till ”Årets hembygdsbok”. Det har gjorts vid ett 
par tillfällen tidigare, men från nomineringskommitté menar man att 
våra böcker väl uppfyller de områden som juryn har att ta ställning 
till. Hembygdsförbundet tog också initiativ till en pressträff, där vi 
fick möjlighet att berätta mer om arbetet med böckerna genom åren. 
Så nu avvaktar vi med lite spänning beslutet hos Sveriges 
Hembygdsförbund i höst. 

 
Vi gissar att Valborgsfirandet vid Aggarps kvarn slog alla tidigare 
rekord i år. Troligen beroende på bra väder, men också att Svedala 
tätort har växt ut mot Aggarp och det är lätt att ta sig lite längre 
österut. I Möllarebostaden samlades kaffegäster redan från kl 18 och 
här gräddade Mats och Sven minst 140 våfflor och Ingalill vispade 
både våffelsmet och grädde tills det helt enkelt inte fanns mer. Kaffet 
kokte Ann-Christin och Gunilla serverade och tog betalt. Mycket bra 
jobbat! Utanför tändes 
majbrasan och Svedala 
Manskör framförde 
traditionsenligt alla de 
fina vårsångerna. 

Medlemsblad 



Den 6 maj samlades ett 20-tal medlemmar vid Lindholmen och där 
visade Tord Larsson sin modell av den gamla borgen och berättade 
lite om dess funktioner. Med en aning om storleken och byggnaderna 
traskade vi sedan ut bland kossor och kalvar och tog oss upp på 
borgvallarna. Här kan man fortfarande ana och förstå att området har 
varit mycket viktigt och exklusivt på sin tid. En kaffepaus på stenar 
och medhavda sittunderlägg avslutade kvällen. 

 
 



Föreningen fick en inbjudan till Torslunde på Själland, där man den 
26 maj firade det gamla Vandværkets dag. Kanske en olämplig dag 
(Morsdag m.m.) som gjorde att endast 18 medlemmar hade möjlighet 
att komma med. Turen var trevlig och föreningarna i Ishöj och 
Torslunde bjöd generöst på evenemanget. 

 
Svedala-Festivalen arrangerades i år i en något annorlunda 
utformning, men för vår del blev det samma plats och två fina dagar 
och möten med många trevliga besökare.  
 
Mölledagen den 7 juli 
Ostadig väderleksrapport gjorde flera av oss ganska pessimistiska, 
men med gott om medhjälpare restes tälten och några små regnskurar 
påverkade verkligen inte besöksantalet! 
Det var dukat och klart för c:a 50 personer i stora tältet och extra bord 
ställdes upp utanför.  
Gillesbandet spelade, kön till äggakaka och kakfat ringlade stundom 
genom hela huset. 
Vingarna kunde förses med segel och snurra några varv och kvarn-
folket gjorde verkligen sitt för att det blev en lyckad mölledag. 
Totalt 24 funktionärer jobbade med allt från blommor, servering, 
tävlingar och disk och vi gissar på cirka 200 besökare under söndagen. 



 



KOMMANDE  PROGRAM-PUNKTER 
 
ÅRETS HÖSTUTFLYKT 
kommer att gå i lite närmare hemma-trakter. Vi ska besöka Dalby med 
kyrkan och klosterträdgården och Uppåkra Arkeologiska Centrum. 
Vi kör även i år vid två tillfällen och det blir lördagarna den 7 och 
14 september.  
Program; samling vid Svedala sporthall kl. 09.00 och vi räknar med 
att vara i Dalby strax före kl 10.00. Här får vi guidade visningar i 

kyrkan respektive klosterträd-
gården som ligger i anslutning 
till Dalby Kungsgård. Vi 
räknar inte med förmid-
dagskaffe den här gången, utan 
åker sedan vidare till Östarps 
Gästgivaregård, där vi ska äta 
lunch.  

Mätta och nöjda åker vi sedan tillbaka 
mot Lund och Uppåkra, där vi ska få se 
och höra om de pågående arkeologiska 
utgrävningarna av den gamla järnålders-
bosättningen som funnits här. Här får vi 
kaffe och äppelkaka innan vi sedan åker 
tillbaka hem och räknar med att vara 
tillbaka i Svedala omkring kl 17. 
Det blir alltså samma resa båda dagarna 
och vi vill att ni anmäler er till den dag 
som ni föredrar, men också om ni har möjlighet båda 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 fredag 30 augusti till Ann-Kristin Persson, 
sjodiken@gmail.com eller telefon 073 041 14 50. Kostnaden för 
utflykten är subventionerad till 400:-/person och betalas till 
föreningens bankgiro 478-6240 senast den 1 september.  



 
ÖPPEN KVARN söndagen den 15 september kl 13 – 16. Kvarnen 
visas och om vädret tillåter så snurrar vingarna och i Möllarebostaden 
serveras kaffe med äppelkaka, 
 
MEDLEMSMÖTE   
Den 16 oktober kl 19.00 kommer Annika 
Hansson till oss och berättar om sitt arbete under 
en tid som polis i Sydsudan. Föredraget med 
tillhörande fika hålles i konferenslokalen i 
Aggarpsskolan och vi vill gärna ha en anmälan 
för fikaplaneringen till Ann-Kristin Persson 
sjodiken@gmail.com eller tel. 073 041 14 50. 
 
 
 
MÖLLEGRUPPEN 
träffas vid Kvarnen torsdagskvällarna 29 augusti och 12 september  
kl 17.00 samt lördagarna 28 september, 12 oktober och 26 oktober  
kl 10.00. Känner ni att ni vill hjälpa med tillsynen och lättare 
underhåll av kvarnen och möllarebostaden är ni välkomna. 
Kontaktperson; Nils-Åke Åkesson, telefon 070 298 45 37. 

 
SLÄKTFORSKNING 
Vi fortsätter släktforskningskursen i Bara i två grupper från september 
– kontaktperson Kerstin Evander, 072 738 83 00. 
Som tidigare anordnas regelbundna släktforskarträffar för er som 
behöver diskutera problem och andra frågor. Är du intresserad, 
kontaktar du Göran Kleander 070 856 14 32 
 
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 2020 och ett nytt medlemsblad. 
 



STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 
 
 
Ordförande Kerstin Evander  072 738 83 00 

Sekreterare Marie Hörling  070 482 02 96 

Kassör  Gert-Åke Carlsson  072 510 44 01 

  Thomas Rasmusson  076 103 31 26 

  Nils-Åke Åkesson  070 298 45 37 

  Mats Olsson  070 657 69 62 

  Ann-Kristin Persson 073 041 14 50 

  Tord Larsson  040 40 31 35 

  Sven Kristerson  040 40 38 19 

                  Ingalill Morin   070 338 28 12 

  Ingemar Jönsson   070 640 48 68 

   

 
 

 

 

Föreningen Svedala-Barabygden 
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