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Bästa medlemmar!
Vi börjar nu sammanfatta 2022 som året då vi i föreningen
sakta men säkert kom i gång efter två års konstgjord andning.
Du håller nu Medlemsblad 3 i din hand, och det får Du tillsammans med vår årsbok, som alltid är välkommen hos oss alla!
Redaktionskommittén har ännu en gång gjort ett fantastiskt
arbete!
Så här kan vi nu kika tillbaka på det senaste halvårets händelser
Efter lite medlemsvärvning och bokförsäljning på Svedala
Marknad arrangerades Mölledagar den 3 juli och den 4
september. Båda dagarna kunde genomföras med vackra vädret.
Besökarna i juli kunde efter besöket i den öppna kvarnen sitta
under tältduken i trädgården och njuta av
äggakaka eller kaffe
med dopp och samtidigt lyssna till lite
glad musik. Dagen till
ära hade den gamla
svarven i kvarnen
rustats upp och kunde
Ole Holm Hansen visar upp sina
snurra
för
första
färdigheter vid den gamla svarven
gången på många år.

Stefan sätter som vanligt seglen
påkvarnvingarna och Karin gör
som alltid blomsterdekorationer till
borden.
Kerstin står som vanligt och
svettas med äggakaksbakning

Mölledagen i september bjöd på kvarnvisning, kaffe och
äppelkaka och ganska välbesökt.

Nyfikna och
intresserade tjeer
besökte kvarnen.

Ingalill vispade
mycket vaniljsås till
äpplekakan

I september arrangerades vår årliga utfärd, den här gången till
Östra Sallerup. Det blev en trevlig dag, trots lite miss med
matserveringen i Tolånga.
Vi kunde konstatera att anmälningarna till utflykten har minskat
betydligt och vi har försökt utvärdera vad det beror på.
Utflyktsmål, tidsåtgång och avstånd, kostnader? Vi tar gärna
emot synpunkter och förslag för att kunna göra den här
aktiviteten så attraktiv som möjligt.

Programpunkten i oktober blev ett föredrag av Bo Sahlée om
kyrkogårdarnas historia, som blev mycket uppskattat av drygt
50 medlemmar.
VINTERPROGRAM
Redaktionskommittén presenterar nu vår årsbok nr 19 och vi
hoppas den ska erbjuda trevlig och intressant läsning!
Boken levereras hem till alla medlemmar veckan före 1:a
advent och kommer sedan att finnas till försäljning på
julmarknaderna som arrangeras i Svedala den 3 december och i
Bara den 4 december.
Boken finns sedan till försäljning på Biblioteken fram till nyåret
och därefter i Kommunhusets kundtjänst (receptionen).
I boken ligger ett inbetalningskort för kommande år 2023.
Övrig Medlemsinfo, se
längre ner.
Vi inleder nästa verksamhetsår med ett medlemsmöte torsdagen den 9
februari 2023 kl 19.00. Vi
träffas i Aggarpshallens
konferenslokal och får
lyssna till Barbro
Franckie som är chef på
Statarmuseet. Hon berättar
om Karla, en kvinna av
tusen kvinnor.
Efter föredraget serveras
kaffe med dopp.

MEDLEMSINFORMATION
Årsmöte 2023
Bokat på Aggarpshallen den 9 mars 2023 kl 19.00. Vi återkommer med kallelse och program.
E-postadresser
Angående e-postadresser, utdelningsadress och medlemsavgift.
Under året har vi bara skickat ut 2 medlemsblad tidigare, men
istället skickat information och påminnelser via e-postadress.
Vi har e-post till alla er som har symbolen @ i adressfältet på
kuvertet. Du som ännu inte har anmält din e-post kan lämna den
i samband med inbetalning av årsavgift för 2023 eller skicka
den direkt till vår kassör gertake.carlsson@gmail.com.
Vi skickar normalt sett nu medlemsbreven via e-post till de
medlemmar som har anmält e-postadress, förutom till dem
som har begärt att få medlemsbreven via normal postutdelning.
Utdelningen av föreningens årsbok sker inom Svedala
kommuns gränser med personlig utdelning medan utanför
kommunens gränser sker det via Posten. OBS! Har du vid
eventuell flyttning lämnat en adressändring till posten så gäller
den för post skickad via Postnord medan årsboken som lämnas
ut av oss själva inom föreningen går till den adress som finns i
vårt medlemsregister.
Medlemsavgiften för 2023 är för enskild medlem 160:- och
ytterligare 60:- för familjemedlem. Avgiften står förtryckt på
bifogat inbetalningskort och kan betalas via Bg 478-6240 eller
Swish 123 366 9298.

Vi önskar våra medlemmar God Jul och Gott Nytt År!
Styrelsen

Styrelsens sammansättning.

Ordförande

Kerstin Evander

072 738 83 00

Vice ordförande

Thomas Rasmusson

076 103 3 126

Sekreterare

Marie Hörling

070 482 02 96

Kassör

Gertåke Carlsson

072 510 44 01

Ledamot

Nils-Åke Åkesson

070 298 45 37

Ledamot

Tord Larsson

076 397 83 40

Ledamot

Ann-Kristin Persson

073 041 14 50

Ledamot

Ingemar Jönsson

070 640 48 68

Ledamot

Ingalill Morin

070 338 28 12

Ersättare

Ann Lindborg

070 788 46 74

Ersättare

Katarina Lindberg

Föreningen Svedala-Barabygden
c/o Kerstin Evander
Tegelvägen 2
233 94 Svedala

040 48 40 61

Föreningens bankgironummer är:
478-6240
Föreningens Swish-nr: 123 366 92 98
E-post: info@fsbb.se
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