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Bästa medlemmar
Med ”till visshet gränsande sannolikhet” är det snart vår, efter ännu en
hård och lång vinter.
Vår förenings 20:e årsmöte samlade drygt 100 deltagare. Efter
årsmötesförhandlingarna fick vi lyssna till ett medryckande föredrag
av Marianne Söderberg med titeln: ”Tre kvinnoöden”. Återigen blev
vi påminda om hur viktigt det är att tygla vårt ”städ-dille”, att inte
slänga gamla brev och anteckningar från våra gamla anförvanter, utan
istället vårda dem ömt. I all sin enkelhet är de värdefulla tidsdokument
och kanske också allt som dessa människor efterlämnat till sin
eftervärld. ”Gamla papper” kan också tjäna som grund för artiklar i
föreningens årsböcker, med Marianne Söderbergs föredrag som
inspirationskälla.
Protokollet från årsmötet kommer senare på vår hemsida.

Kjell tackar Marianne
Söderberg för en
intressant och
gripande föreläsning

VÅRENS PROGRAM
Måndagen den 11:e april, klockan 19.00, samlas vi återigen för ett
medlemsmöte på Församlingshemmet i Svedala.
Vår gäst är Sune Brobeck som också blir vår ciceron på en tågresa
utmed den numera nedlagda järnvägen mellan Trelleborg och Lund.
Med hjälp av gamla bilder gör vi 51 år efter linjens nedläggning
uppehåll på en del av dess stationer, varvid vi dröjer oss kvar extra
länge vid stationen i Bökeberg.
Det blir säkert en trevlig kväll, om än lite vemodig med tanke på hur
välplacerad denna järnväg hade varit idag med den växande
pågatågstrafiken.
Föreningen bjuder på kaffe.
Ingen föranmälan.
Söndagen den 8:e maj är det åter dags för vår traditionella
naturvandring, under ledning av den alltid lika kunnige Per Blomberg.
I år besöker vi det område söder om Yddingesjön som Per skrivit om i
vår senaste årsbok. Vid denna tid står naturen i sin vackraste vårskrud.
Likt tidigare år är detta ett samarrangemang mellan vår förening och
Svedala naturvårdsförening.
”Naturanpassade” skodon och kläder anbefalles. Var och en tar med
fika efter eget behag.
Samling klockan 10.00 på Sporthallens parkering i Svedala för
samåkning eller direkt på plats vid badplatsens parkering vid
ekhagarna klockan 10.10.
Eventuella frågor till Mats Olsson, tel. 40 26 29.
Ingen föranmälan.
Lördagen den 28:e maj ger vi oss ut på en dagslång vårutflykt till
Gavnö Slott på Själland. Vi har således i år bytt ut vår traditionella
”höstresa” mot en ”vår-resa”, mycket beroende på att slottsparken
kring Gavnö Slott kommer allra bäst till sin rätt i övergången mellan
vår och försommar, en årstid då allt står i sin fagraste blom.
Vi samlas på Sporthallens parkering klockan 08.45, för avfärd med
buss klockan 09.00.
Klockan 10.45 ankommer vi till ”Kro Karetmagerens Hus” vid
Naestved, där vi intager lunch bestående av: Glaserad skinka med

senap och farin, grönsaker, kokt potatis och madeirasås. Till efterrätt
avnjuter vi glass med päron och chokladsås.
Klockan 12.15 fortsätter vi mot Gavnö Slott, dit vi anländer klockan
12.30.
Under ett par timmar strövar vi sedan runt på egen hand, efter eget
tycke och intresse. Slottet är ett rokokoslott och innehåller
Nordeuropas största porträttsamling med gott och väl tusen målningar,
förutom en stor samling antikviteter. Dess färgstarka slottskapell från
1400-talet, byggt av drottning Margareta, är i högsta grad värt ett
besök. I slottet finns dessutom en specialutställning med Kgl. Dansk
Flora danica.
Slottsparken anses vara Danmarks vackraste park, med mer än en halv
miljon blomsterlökar!!! Här finns vidare ett fjärilshus med mer än 600
fjärilsarter, ett slottsbryggeri med egna recept, en dockutställning
m.m.
Klockan 14.30 samlas vi åter på Café Tulipanen (inom slottsområdet)
för att tillsammans inta kaffe och äpplekaka med vaniljcremefraichesås.
Klockan 15.15 är det dags för hemfärd till Svedala, dit vi beräknas
ankomma runt 17.00.
Vackert väder går inte att förboka, men de som varje kväll ber
aftonbön kan kanske bidra med lite hjälp.
För allt detta (resa, mat och inträde) betalar varje deltagare 300
kronor, som erlägges under resan, resten betalas av föreningen.
Vi har plats för 100 deltagare. Anmälan senast den 22:e maj till NilsÅke Åkesson, tel. 40 31 66, mobil 070-29 84 537.
I vanlig ordning ber vi de som anmält sig, men sedan blivit
förhindrade, att snarast anmäla detta till Nils-Åke, så att vi därmed
kan bereda plats åt eventuella reserver.
Söndagen den 3:e juli, mellan klockan 13.00 och 16.00, är det dags
för vår traditionsenliga och uppskattade ”mölledag” vid Aggarps
kvarn och möllaregård. Denna helg försiggår också ”Svedala
marknad”. Dessa två arrangemang kompletterar och kontrasterar
varandra alldeles utmärkt. Aggarps kvarn är på utmärkt promenadeller cykelavstånd från Svedala centrum.
I vanlig ordning erbjuder vi visning av kvarnen och i möllaregården,
med sin vilsamma trädgård, serverar vi ”äggakaga” och/eller ”kaffe

med dopp”. Även i år underhåller Bengt Anderberg i trädgården, på
allmän begäran också försedd med mikrofon och högtalare. Om väder,
vind och teknik tillåter ska vi få fart på kvarnvingarna. Likt tidigare år
blir det också tipsrunda och bokförsäljning, plus en del andra
begivenheter som ännu inte är planerade i detalj.
Dagen före, på lördagen, har vi vår bokförsäljning på Storgatan i
Svedala.
Väl mött
Styrelsen
Detta medlemsblad skickas ut till alla de som var medlemmar under
2010 och de som betalt medlemsavgift för 2011. Nästa medlemsblad
skickas endast ut till dem som betalt medlemsavgift för 2011. Av lätt
förklarliga skäl får endast de som betalat årets avgift deltaga i
föreningens aktiviteter.
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