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Bästa medlemmar!
Årets första medlemsaktivitet ägde rum den 1 februari, då vi samlades
för att lyssna på Eva Roos Davidsson. Hennes berättelse om Torup
och vänskapen mellan Henriette Coyet och Selma Lagerlöf framfördes
med stor kunskap och värme och det är nog många av oss som
kommer att åka till Torup igen för att på plats tänka sig in i historien.
Ett 40-tal medlemmar hade samlats och hade efter föredraget en
trevlig kaffestund.
Platsen för årsmötet den 7 mars ändrades i år till Naverlönnskolans
matsal, där vi fick nya utmaningar i form av teknik och utrustning.
117 medlemmar kunde släppas in med separat dörrvakt och Ingalill
och Gunilla dukade fram medhavda kaffekoppar allteftersom.
Förhandlingarna klarades av och med detta också en del ändringar i
valen av styrelse. Jan A Johansson har avgått under året och Göran
Kleander undanbett sig omval. De tidigare ersättarna, Birgitta HugoOlsson och Thomas Rasmusson, valdes då in på ordinarie poster och
vi välkomnar nu Bertil Bengtsson och Morgan Levin som nya
ersättare i styrelsen.
Efter årsmötesförhandlingarna fick vi lyssna till Bo Hagström som tog
oss med in i den italienska matkulturen. Han bjöd på många härliga
episoder från sina många resor.
Kvällen avslutades med kaffe med dopp.
Styrelsens nya sammansättning presenteras längst bak i detta
medlemsblad.

VÅRENS PROGRAM
Lördagen den 16:e april, klockan 13.00 till 15.00, arrangerar vi en
guidad rundvandring i Tor Lassons Traktormuseum på
Skogvaktarevägen 47-24 i
Ystad Sandskog.
Antalet deltagare är maximerat
till 60 personer och kostnaden
50 kronor/person för guidning
och kaffe betalas på plats. För
gemensam bilkörning träffas vi
vid Sporthallen i Svedala för
avfärd senast klockan 12.15.
Anmälan sker till föreningens
kassör Gert-Åke Carlsson.
E-post:
gertake.carlsson@gmail.com eller telefon: 072-510 4401.
För mer information besök museets hemsida www.traktorangen.se.
Måndagen den 16:e maj arrangerar vi en byavandring i Svedala. Jan
Anders Persson guidar oss längs Storgatan.
Samling vid Järnvägsstationen med avgång klockan 19.00.

Storgatan är till stora delar förändrad sedan bilden togs på 1930-talet.

Nationaldagen den 6:e juni firar vi genom att delta i paraden och
arrangemangen på Stortorget. Så, alla medlemmar,
vi samlas på Stortorget och
paraderar tillsammans, så
många som möjligt! Vidare
information i olika massmedia.

Den 3 juli är det dags för den traditionella Mölledagen vid Aggarps
kvarn. Kvarnen visas och vingarna snurrar om vädret tillåter.
Äggakagan är på spisen
och kaffet serveras i
trädgården.

2016 har utlysts som Hembygdens år i hela Sverige och det kommer
att synliggöras på många håll runt om i landet. Hembygdsföreningarna
inom Bara härad arrangerar därför en gemensam hembygdsdag
söndagen den 7 augusti. Sex olika föreningar visar upp något från sin
trakt och hembygd i en Qul-tur-runda. Vår förening kommer att finnas
i Hyby för att där berätta och visa Hyby gamla och nya kyrka samt lite
ortshistoria. Vi ska också visa och berätta om Sture Fahlheds
fotosamling och det kommer att finnas kaffeservering under dagen.
Lite kort om arrangörernas aktiviteter (klipp från kommande
informationsblad)

Mer om detta och höstens program presenteras i nästa medlemsblad.

Tillsyns- och trivseldagar vid Aggarps kvarn.
Vi har tillsyn och lättare underhållsjobb på kvarnen och möllarbostden, samtidigt som vi omgås och har trevligt tillsammans.

Alla intresserade är välkomna följande dagar.
Lördagen den 2 april kl 10.00
Lördagen den 16 april kl 10.00
Torsdagen den 28 april kl 17.00
Torsdagen den 12 maj kl 17.00
Vill Du veta mer? Kontakta gärna Nils-Åke Åkesson,
telefon 040-403166, mobil 070-2984537.

MEDLEMSINFORMATION
Detta medlemsblad skickas till alla våra registrerade medlemmar. Du
som ännu inte har betalt din medlemsavgift för 2016 får ett extra
papper i detta utskick, med information om hur du betalar för 2016.
Framtida medlemsblad skickas endast till de som har betalt
medlemsavgift för 2016.
Föreningens årsbok delas ut till medlemmarna i slutet av november.
Inom Svedala kommuns gränser sker detta med hjälp av frivilliga
medhjälpare. Övriga böcker skickas per post. Detta betyder således att
postens eftersändning inte fungerar för våra bokleveranser inom
Svedala kommuns gränser. Därför är det extra viktigt, om ni flyttar, att
ni inte glömmer att meddela adressändring till vår förening.
Väl mött!
Styrelsen

Styrelsens sammansättning under versamhetsåret 2016
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