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Bästa medlemmar!
Svedalas årliga veteranmarknad i slutet av augusti kan nu kallas
”tradition”. Den har också utvecklats till något av en folkfest, även för
icke motorintresserade. Allt är inte längre bilar och motorer. I år
arrangerades också rundturer med ”tuff-tuff-tåget” från Gärdslöv, med
JanAnders Persson som guide.
Höstutflykten den 20 september blev mer än fulltecknad. Vi beklagar att
många inte fick plats. Samtidigt är det roligt att våra höstutflykter är så
uppskattade. Som säkert många förstår så kan vi inte åka iväg med mer
än två bussar, med tanke på den gemensamma lunchen och annat.
Kanske får vi i framtiden fundera över att arrangera två ”parallella”
höstutflykter på olika dagar. Vi får se…
Årets höstutflykt motsvarade alla förväntningar, med vackert väder och
intressanta resmål.

Först hälsade Thord Bonde oss välkomna till Bosjökloster för guidad
tur i och kring slottet. Här serverade de oss också dagens lunch.

Därefter besökte vi Antikrundans Joakim Bengtsson i Landskrona
som betättade om sitt hem och sina samlingar. Sedan fick vi fritt
gå runt och titta. På bilden står Joakim i sitt kök med den speciella
spis som har allt.

Även ”Öppen mölla” dagen efter motsvarade våra förväntningar, med ett
80-tal besökare.
Under ”Kulturnatten” den 11:e oktober krossades dock alla
förväntningar! Dagen blev en del av Svedalas moderna historia då hela
samhället blev strömlöst i över 12 timmar. Ordet ”kulturnatt” såg ut att
få en utökad innebörd. Vår förening hade tänkt att upprepa succén från
förra kulturnatten och ha öppet hus med visning av foton från Sture
Falheds donation. Allt var förberett i en ledig lokal i Småskolans
bottenvåning, men nu såg allt arbete ut att ha varit förgäves. Datorer är
inte till mycket nytta utan elektricitet.
Men, till vår stora häpnad kom strömmen tillbaka lite före klockan
18.00, och allt kunde försiggå som planerat. Ett 40-tal besökare infann
sig. Det hade nog blivit fler, många hade säkert gett upp hoppet under
den långa, strömlösa dagen.

VINTERPROGRAM
Söndagen den 30:e november har vi vår sedvanliga bokförsäljning på
julmarknaden inne på kommunhusets gård, från klockan 13.00 till 18.00.
Dessförinnan har våra medlemmar fått årsboken i sin brevlåda. Inventera
era bokhyllor och se efter om det är någon av våra tidigare årsböcker
som ni saknar. På julmarknaden säljer vi äldre årsböcker, och andra
böcker från vår utgivning, till rabatterat pris.
Söndagen därefter, den 7:e december, har vi bokförsäljning på julmarknaden i Bara.
Därefter gör vi vårt sedvanliga midvinteruppehåll.
Måndagen den 9:e februari 2015 gästar vi Vismarlövs café för att lyssna
på Morgan Levin när han berättar om alla de skrönor som han har samlat
in under sina många intervjuer i trakten, allt utifrån hans nya bok som
utkommer i dagarna. De som tidigare deltagit i Morgans rundvandringar
i Vismarlöv vet hur han på sitt alldeles egna sätt kombinerar gedigna
kunskaper med god underhållning.
Till detta avnjuter vi etablissemangets välkända kaffe med dopp. Allt till
en kostnad av 20 kronor per person, resten betalar föreningen.
Deltagarantalet är begränsat till 60 personer. Föranmälan senast den 2:e
februari till Göran Kleander på telefon: 040-401706, mobil: 0708561432 eller e-post: g.kleander@comhem.se Meddela vid anmälan om
du har problem med att ta dig till Vismarlöv.
Vi kan också redan nu meddela att årsmötet 2015 äger rum måndagen
den 2:e mars, klockan 19.00, på församlingshemmet i Svedala. Närmare
detaljer kommer med kallelsen.
I samband med årsmötet vill vi också påminna om att eventuella
motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor dessförinnan,
allt enligt föreningens stadgar, alltså senast måndagen den 2:e februari.

I detta utskick finns också en inbetalningsblankett för medlemsavgiften
2015. Vi hoppas att Du trivs i vår förening och förnyar Ditt medlemskap.
Vi önskar våra medlemmar en God

Jul och ett Gott Nytt År.
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