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Bästa medlemmar! 
 
Så kan vi nu sammanfatta sensommarens verksamhet och konstaterar att 
vi har många bollar i luften. Jan-Anders har guidat på Veteran-
marknaden i Svedala. Möllegruppen med flera bjöd in till Öppen mölla 
och kvarnen kunde än en gång snurra med sina vita segel. Drygt 75  
kaffegäster njöt med kaffe och äppelkaka. 

Inger Törnblad har serverat fram äppelkakorna. 
Nu kan gästerna komma. 

 

Medlemsblad 

Nils-Åke Åkesson sätter det sista 
seglet på kvarnen. 
 
 
Ett glatt gäng njuter av kaffe med 
äppelkaka på möllarbostadens  
soliga veranda 



 
Höstutflykten med två fulla bussar blev en fantastisk slottsrunda. 
Familjen Ramel visade generöst upp sitt Övedskloster och efter det 
serverades lunchen på Bjärsjölagård. Busschaufförerna körde vidare på 
vackra skånevägar 
med Skarhult som 
mål och här fick vi 
eftermiddagskaffe 
och visning av ut-
ställningen. Trots 
100 deltagare orga-
niserades det hela 
mycket väl. 
 

 
 
Kulturnatten den 3 oktober samlade ett trettiotal besökare som intres-
serat tog del av Fahlheds fotosamling och en hel del kompletteringar 
med identifiering kunde göras. 
Den 12 oktober samlades medlemmar för att lyssna till Ingemar Melins 
intressanta och lite dramatiska föredrag om flyghistoria men också en 
alldeles enskild flygares öde i samband med en flygstrid som ägde rum 
utanför Trelleborg 1944. 
 

   Greve Otto Ramel på Öveds kloster hälsar oss välkomna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bjärsjölagård med 
sin vakra blomster-
rabatt  



 

VINTERPROGRAM 
Föreningen kommer traditionsenligt att ha försäljning av årsböcker på 
Julmarknaderna i Svedala och Bara i adventstid. Då finns också 
möjlighet att komplettera om det saknas någon årsgång i Din bokhylla. 
Därefter gör vi ett juluppehåll till 
den 1 februari. Då gästas vi av 
Eva Roos Davidsson som håller 
ett föredrag hon kallar "Torups 
röda blomma". Vänskapen mellan 
Selma Lagerlöf och Henriette 
Coyet. Ett föredrag baserat på 
deras korrespon-dens. 
Redan nu vill vi meddela att 
årsmötet kommer att avhållas 
måndagen den 7 mars  2016. Då 
samlas vi i Naverlönnskolan och 
efter förhandlingarna kommer Bo 
Hagström, känd från ”Solens mat” 
på TV. Mer information kommer i 
samband med kallelse och övriga årsmöteshandlingar. Eventuella 
motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet, dvs 
senast den 7 februari 2016. 
 
 

MEDLEMSINFORMATION 
Alla medlemmar har fått sin årsbok levererad till sin brevlåda. 
Tillsammans med årsboken kommer också inbetalningsblankett för 
årsavgiften 2016. Vi hoppas att Du trivs i vår förening och förnyar Ditt 
medlemskap. 
 
Vi önskar våra medlemmar  God Jul och Gott Nytt År! 
 
Styrelsen 



 
 
Styrelsens sammansättning är under verksamhetsåret 2015 
 
 
Ordförande  Kerstin Evander                 040-481022 

Sekreterare            Marie Hörling                040-404110 

Kassör                Gert-Åke Carlsson          040-404401 

Ledamot                 Göran Kleander              040-401706 

Ledamot                Lennart Olsson               0410-28177 

Ledamot                Mats Olsson                    040-402629 

Ledamot                JanAnders Persson          040-402579 

Ledamot                Nils-Åke Åkesson           040-403166 

Ersättare                Thomas  Rasmusson          040-440806 

Ersättare   Birgitta Hugo Olsson  040-402863 
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