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Fteninge SUXI- och Bygdefrirening

Ve rksa mletsberät te I se och kAni ka

1996



för år 1995

Ingående Balans Konto:
F on dmede 1

Beservfond
Kapital

Mö1Ian: Försäkring
Underhå 11

Museet : Försä kring
Underhå I1
EIström
Vatten och
renhå11nlng

Föreningsomkostn.
Kapital

Kassa

Postg iro
Bank

Fastigheten 27:74
Museebyggnader

Inventarier

15.000:--
29 .877 :79

129.023:50

173.840:69

Vinst & FörIust konto:

Po st g iro
Bank

Fastighet 27:t4
Museebyggnader

Inventarier

Ärsavgifter
Fondmedel ränta
Dagbok ränta

gåvor
hyra
div . intä kt .

Fondmedel

Reservfond
Kapltal

4 .532: 2i
t64 .268 : !'-

5.000:--
20:--
20:--

173.840:69

72.905:51

15.000:--
31.349:19

169. 828:51

3.338: --
7.4O2:--
2 .282: - -
8.1.54:--
4.616:--

13. 793: --
529:35

lL.327 :76
13.136:--
18.300:--
15 .821: - - t

2.732:--
3.577 :50

40.805:01
72.906: 51

Utgående 8aIans konto
283:50

3. 141: 10

207.713:10
5. 000: --

20:--
20:--

2L6. t77 :7O 21.6.777:70

Ur stiftelsen Sofla och Magnus NiLssons Minnesfond har kr 2. 900: -
utdelats ti11 4 personer och anslagits kr 250: - tiII gravunderhål-1

av Magnus Nilssons Familjegrav. På stiftelsens motbok med Spar-

banken innestod vid årets slut 93 .837:84.

Ödåkra j anuari 1996
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1995

Vid verksamhetsårets slut hade föreningen oförändrat c:a 400 medlemmar.

Årsmöte hölls i Strövelstorps bygdegård lördagen den 4 mars 1995.
Ordföranden öppnade årsmötet och ledde förhandlingarna, där stadgeenliga
ärenden och val föredrogs..

Styrelsen omvaldes i sin helhet och har under året bestått av Sven- Rune
Hansson, ordförande och övriga ledamöter Siw Magnusson, Kerstin
Sonesson, Kjell - Ake Henrysson och Thorsten Persson. Suppleanter har
varit lngrid Erlandsson, Stig Thor och Anders Wijk. Museikommitt6ns
ledamöter omvaldes också. Sammankallande under året har varit Rune
Andersson och övriga ledamöter Evy Persson, John Friberg, Olle Olofsson
och Arne Blom. Suppleanterna Uno Nilsson och Anna Magnusson omvaldes
också.

Revisorer har varit Erik Johansson och Hugo Johnsson. Som suppleanter för
dessa omvaldes Ruth Bosson och nyvaldes Gunvor Lindqvist.

Vid val av valberedning omvaldes Pher Franke som sammankallande och
övriga, Erik Johansson, Rune Andersson, Carl-Erik Blomkvist och Ruth
Bosson omvaldes också.

Till pressrelerent utsågs Evy Persson.
Till att representera föreningen vid Skånes Hembygdsförbunds årsmöte
omvaldes Sven-Rune Hansson, Rune Andersson, och Evy Persson med
Stig Thor och Kerstin Sonesson som suppleanter.

Ordlöranden och Kassören utsågs att var för sig teckna föreningens firma.

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att årsavgiften för
kommande verksamhetsår 1996 skall vara 50:- kr för enskild medlem eller
100:- kr för lamilj

Enligt deltagarlistan var 111 personer närvarande vid årsmötet, som
avslutades med supå och dans.

Styrelsen har tillsammans med museikommitt6n haft fyra protokollförda

sam manträden under året.
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Hembygdsdag anordnades den 2 april med gudstjänst i Fleninge kyrka. Vid
samkvämet i församlingssalen underhöll traditionsenligt Erik Johansson och
Kjell - Åke Henrysson med musik. Därefter medverkade Birgitta Persson och
Peter Andersson med sitt operettprogram: "Vår bästa tid är nu." 80 personer
deltog och museet hölls öppet för visning.

Styrelsen med familjer hade den 17 ma! kvällsutfärd till Asmundtorp, till

Rönnebergs härads hembygdsgård. Besok gjordes också i Asmundtorps
kyrka.

Spannarpsoftens hembygdsförening hade den 18 maj förlagt sitt årsmöte till
Fleninge museum med åtföljande kaffesamkväm i församlingssalen.

Vårutförden ägde rum den 27 mal och gick i år till Blekinge. Första anhalt
gjordes vid 21ans hantverksgård i Vanneberga, där medhavd matsäck intogs.
Nästa anhalt var Mörrum där la<odling och fiskemuseum studerades. Middag
intogs på Brunnshotellet i Ronneby varifrån färden gick vidare till
Blomstergården i Eringsboda. Efter någon timmes rundvandring där, ställdes
kosan hemåt med uppehåll för kvällskaffe utanför Sölvesborg. Efter en
innehållsrik dag avslutades resan i Fleninge vid halv nio tiden.

Nationaldagsfirandet ägde 1995 rum i trädgården till Svensgårds
församlingshem. Som vanligt deltog också vår förening.
Första söndagen ijuli var årets mölledag. Föreningen höll möllan öppen kl 10
- 16 och museet kl 13 - 1 6. Antalet besökare var docl« bara ett fåtal.

På privat initiativ anordnades den 1 oktober en Fleningedag, som besoktes
av 75 personer. Museet hölls öppet och stort intresse visades för museet och
vår förening.

Den 10 oktober var hembygdsföreningen inbjuden av Lekmannakåren till
församlingshemmet, där Sven - Ake Hansson visade bilder och berättade om
" En resa i Sibirien."
Vid sitt sammanträde den 3 oktober beslöt styrelsen att museet sl«ulle hållas
öppet även en dag på hösten och man beslöt att hålla öppet den 4 november
kl 10 - 14. Detta annonserades i ortspressen och ett 30 tal persona kom på

besöl«.
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Liksom föregående år ordnade församlingen Luciafirande i samband med
öppen gemenskap.Vår förening stod som värd och våra medlemmar hade
ställt upp och bakat kaffebröd. Ett 80 tal personer var närvarande.

Eventuellt förvärv av Fastigheten Fleninge 47.1 diskuterades vid styrelsens
sammanträde den 14 mars. Styrelsen beslöt att uppdra åt Sven - Rune
Hansson och Rune Andersson att förhandla med Helsingborgs stad om
förvärvet av fastigheten. En skrivelse har sänts ti!! Kommunen med begäran
om att för en symbolisk summa få köpa museibyggnaden. Efter Rune
Anderssons frånfälle beslöts vid sammanträdet den 10 oktober att vid en
eventuellt fortsatt förhandling med kommunen Arne Blom skall vara
ordföranden behjälplig.

Underhållsoch renoveringsarbeten utförs fortlöpande av medlemmar. I

klockaregården har lagts cementplattor så att besökande kan gå och titta utan
att dra altför mycket smuts och grus med upp på övre planen. Ett nytt fönster
har satts in på museet och alla fönster har blivit översedda.

I korsvirkeslängan har satts upp plattor för olika smidesredskap.
Möllan har blivit fogad och nya skyddsräck har satts upp. Fönstren har målats
och rundgången har asfalterats.

Arkivet har städats upp och handlingar har ordnats så att det skall bli lättare att
hitta.

Föreningen framför sitt varma TACK till alla som hjälpt till och som på olika sätt
stött föreningens arbete under det gångna året.

STYHELSEN

5,



Krönika 1995
Komrninister Margit Dencker til1trädde .som präst i rleninge under sonmaren
Hon tjänstgjorde tidigare i- Barkåkra försam1lng.

Under sommaren asfalterades Flöjavägen, frän Fleninge och ända tiLl
Planavägen i Kattarp.

Också under Bommaren byggde man om värmeverket i Ödåkra och även en
ny skorsten byggdes.

Westerdahls Snickeri på Fleninge Allmänning har byggt en ny verkstad

I september var det val av deJ.egater til1 EU-parlamentet. Det bLev ett
ovanligt lågt valdeltagande, ca. 60 t.

En naTT I NOVEMBER vaknade många i trakten av Fleningetorp av kraftiga
smä1lar. Himlen var upplyst, det brann någonstans. Det visade sig att
loge och stallbyggnaderna hos familjen wiid I Fleningetorp hade brunnit
ner. Man lyckades som väl- var rädda boningshuset och djuren. På huset
står årLalet 1941. Det är ett minne från förra gången gården brann.
Den gången brann hela gården ner och nya hus fick uppföras.

En väg i Gunnarlunda fick namnet Petrus Timmelins väg efter förslag
från Fleninge Släkt- och Bygdeförening. Timmelin var präst i Fleninge
omkring 1791 och bodde många år i Gunnarlunda.

Ödåkra Servicenämnd, som haft sitt kontor vid Fritidsgården
till Bergavägen 8.

har flyttar

Utredningsarbeten om järnvägens utökande med dubbelspår genom Fleninge och
ödåkra har inletts. Det kommer dock att ta lång tid och många disskusion-
er innan det kommer igång.

Inbördeskri-get i f.d. Jugoslavien, som bröt ut 1991, kunde efter flera
stora ansträngningar avslutas. En konferens i Dayton, USA så gott som
tvingade de fientliga grupperna att sluta fred. Dock återstår mycket
hat emellan de olika folken i landet. Mycket arbete återstår också för
att återstäI1a aJlt som blivit förstört, såsom hus och broar m.m.

Smidigarc!
Nya Honda Foreman har en helt nyuwecklad
motor på hela 400cc. Främre hjulparet har
individuell fjädring som både ger ldttare
styrning och bätrre framkomlighet.
Drivaxlarna ar helt inkapslade...
Kom in så berättar vi mer.

tUBM
WITHELf,ISSON AB

FTEIS\reE . 260 gs

ONDA

4aoNrrDA

F(]FIEMAN

6.



Väderlek och skörd 1045.

Vintermånaden januari inleddes med snöfri mark i Skåne men slutade snötäckt.
lägtryck och nederbördsområden kom tiitt i januari. Och under§lt regn förekom
ofta. När våil snön smållte svämmade äar och bäckar över. Nederbördsmängden blev
100 mm mot normalt 40 mm. Om det hade kommit i form av snö, hade vi kanske
haft I meter högt med snö. Januarimånaden var något kallare än förra årets, men
temperaturen ansågs ändå som över normal.

Februari - vinterns höjdpunkt - blev mycket mild, nästan som en första vårmånad.
Nederbörden blev 60 mm mot normalt 25 mm. Medeltemperaturen var 4 grader,
mildare än normalt. Året innan var det snö på sportlovet men ingalunda i fu, nu fick
man beskåda blomsterprakten istiillet i parkerna, där krukos, snfiroppar och scilla
stod i full blom. Ännu en mild vinter har vi fått uppleva, men en riktigt våt sådan.

Mars -vårmånaden var årets första månad i tidernas begynnelse. Namnet fick den
efter romerske krigsguden Mars. Från är t52 f. kr. flyttades dock nyåret bakåt till
den förste januari.

Våren kom, åtminstone temperaturmässigt. Temperaturen höll sig kring *5'.
Iagom till vårdagiämningen kom den första riktiga vårvåirmen in över Skåne och
stannade några dagar. Mars blev en riktig blåsmånad i flera dagar från öst, men
sedan även från nordväst.

Vårbruket kom igång lite varstans i Skåne i slutet på månaden. Jorden hinner
knappt torka upp förriin bönderna ålr ute med direktsåmaskinerna. Under ett antal
dagar fölldet något regn som satte stopp för fortsatt vårbruk som säkert annars varit
i full gång i månadsskiftet mars-april. Nederbörden för mars blev 40 mm. En
långtidprognos från gamla Bondepraktikan: Om mars åir torr blir det en vacker
sommar.
I början av april var vädret §ligt och ostadigt. Flera lågtryck rörde sig över

sydsverige. Luften var ishavskall fram till den 24:de då temperaturen fick en "kick"
uppåt till c:a 20 grader. Vårbruket kunde påbörjas igen så smått men lerjordarna var
långt ifrån diinliga varför man fick våinta med dessa till månadsskiftet april-maj.
Nederbörden blev för april månad 68 mm.

Vårbruket pågick en vecka in i maj månad. I slutet på månaden stod grördorna
vackert gröna och rapsfälten stod och lyste med sin gula vackra fiirg. Nederbörden
har de senaste åren varit 1åg under maj månad, men i år har det varit helt perfekt, i
lagom proportioner har det kommit 10-20 mm, samtidigt som värmen inte har varit
siå extremt hög. Det förekom riktigt sköna varrna sommardagar ibland. Varmast var
det den 29:de då det var 23,3 grader, medeltemperaturen för månaden var 10,3
grader. Vinden har däremot varit kall. Nederbörden för månaden räknades som
normal, 47 mm regn föll det under maj månad.
I juni månad föll det mest nederbörd i början på månaden, temperaturmässigt var

det i kallaste laget. Precis till midsommar blev det rihig högsommarvärme, denna
varade till juli månads inledning. Som varmast var det 25" under denna
värmeperiod, regnmängden under månaden blev ganska riklig, hela 70 mm. Hittills
stod grödorna väldigt fina denna sommar, lagom med regn och temperaturen var
också relativt bra. Betorna trivdes inte över det svala vädret som rådde i början på

månaden, i vanliga fall skall gångarna mellan raderna vara dolda till midsommar,
men så blev det inte i år. 7



rut^{qoKELSEK

Med dagens kommunikationer går det mycket fort att
ftirmedla en nyhet. Att passera gränser och komma. till andra
viirldsdelar tar inte lang tid. Mycket av den nya tekniken har
helt ftirändrat måinniskors möjligheter att snabbt få veta.
Men hur giorde mman med nyhets-ftirmedlingen ftir 150 ar
sedan. I hembygdsmuseets samlingar finns ett sjuttiotal
kungörelser från 1836. Flertalet av dem har lasts upp från
predikstolarna i Allerums och Fleninge kyrkor. Många av dem
gdtler auktioner efter avlidna personer inte bara inom de egna
ft)rsamlingarna utan även från Helsingborg, Kropp m. fl..
Det åir små brevliknande ftirsiindelser där avsändare anges.
Avsändaren "anhåller vördsamt" att fä sin skrivelse upplast
en viss datum i kyrkan . Gåiller det tings eller annan
myndighet i Helsingborg iir den stämplad med en krona och i
nagra fall har lack också använts.

Kungörelser kunde t.ex. handla om:
Auktioner.
Syneftirrättningar av vägar.
Anmälan om fäladsarbeten.
Lägsta kostnadsft)rslag ftir reparation av t.ex. fånghuset i
Mörarp.
Skattekungörelser.
Ersättning åt dem, som drabbats av brand.
Fordringa.r på dtidsbon m. m.

Här ftljer några kungörelser, som en gång lästs upp i Fleninge
kyrka.

Måndagen den 4:de januari kl 11. ftire middagen ftirsfies
genom auction till den htigstbjudande qvarlåtenskapen efter
avledna pigan Ingar Nels dotter i Odåkra bestående af Tenn,
Malm, Koppar,Järn och Trävaror, Såing och Linkläder, den av

10.
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Från ett litet handskrivet häfte i bygdemuseets arkiv har
ftiljande lilla skildring av en kortsemester ftir ungeftir 100 ar
sedan hamtats. Då klarade man sig med enkla medel.

En sommarutflykt 1892.

I augusti månad den 9:e ar L892 åir det riktigt busväder ute
med regn och rusk. En lararinna från Helsingborg sitter inne
och minns högsommarens utflykter. Hon tycker allt varit så
trevligt att hon vill skriva ned alla htindelserna.
Anna har en god vän från Östergötland, som också är
lärarinna och heter Anna. Gemensamt gör de upp planer ftir
de två dagarna de tänker besö'ka Höganäs,Mölle , Kullaberg ,
Arilds lage och på hemvägen Kulla Gunnarstorp och Sofiero.
Mesta delen av utftirden skulle de Så till fots.
Första målet var Kattarp varifrån de åkte tåg till Höganäs.
Därifoån var måIet Kullaberg c:a en och en halv mil bort.
Någon ville bjuda dem på s\iuts i hästvagn, men de avbtijde.
Istallet ftiljde de kr,rstbandet. I en doftande talldunge dukade de
upp till sin forsta måltid. Det Iilla fiskeliiget Nyhamn
passerades. Strax därefter kunde de inte motstå att ta ett
dopp i Oresunds julivarma vatten. Stärkta därav låg
Lerhamn niira och i fiåirran såg de Mtille. Ju närmare Mtille de
kom dess mer framträdde blandningen av kala klippor,
skogsklädda branter, åkrar och ängar. Lite dryck beh«ivdes
innan klipporna skulle göra fofuandringen besvärligare.
Många av Mtilles gäster på den tiden var danskar. Den rtidvita
flaggan vajade fran många stänger vilket flickorna i hög grad
ogillade. Vandring i klippor var inte lätt, men bel«iningen att få
allt battre utsikt över sundet och "smycket" Mölle var värt
priset. Ny rast med smörgås och en hanftirande utsikt åinda
bort mot Skelderviken. Matkorgarna var nu tomma,
fortsättningsvis gällde goda ord och penningar om det skulle
brirja skrika i magarna. På vrig till fyren kom flickorna ft)rst
till en restauration, som innehades av fou Elversson. Efter
lång väntan vid ett bord kom äntligen kaffet de beståillt.
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Å*yn", av alla danskar och danska flaggor giorde att kaffet
fick en besk underton. .Iyr'-ästaren var en viinlig man. Uppe i
tornet fick de uppleva Oresunds speciella blåa ftirg. Han
pratade också om var de vackraste platserna var och vilka
grottor de kundc' besöka. Smäckra bokar, klippor och skrevor
kantade deras fortsatta väg. Östgöta Anna skar in sina
initialer i en ståtlig bok. I(anske tåinkte hon på att komma
tillbaka till den ljuvliga platsen någon gang i frarntiden. De
nådde ända bort mot Skelderwiken innan de insåg att det var
tid att vända ftir att nå Mölle igen som övernattningsståille.
Besöket i Arilds lage fick bli en annan gång. Hade vandringen
varit krävande kom turen riktigt väl till flickorna niir de fick
se en båt med nagra damer i som klev iland. Efter lite
prutande med fiskaren, som ägde båten lovade han att ftir tre
och femtio skulle han ro dem titlbaka till Mrille. Ibland hissade
han segel och långa bitar fick han ro allt medan flickorna njöt
av sjöturen. Han stannade upp och visade dem en grotta, som
kallades for ?orten" och de passerade också "Silvergrottan".
Det var ju från denna grotta, som den danske kungen en gång
fick ftir sig att stenen innehöll silver'. För den skull lat han
skeppa över stora kvantiteter till Köpenhamn dock utan att
någon kunde locka fi'am ett endaste gram silver.
En halv timma tog ftirden till Mölle. Väl framme där tog han

med flickorna till sitt hem. Fiskarhustrrrn sag till att flickorrra
fick mat och logi. Sedan tog det inte lång tid ftirrän de också
låg nedbäddade i det lilla hemmet. IGffedoften väckte dem
morgonen drirpå och medan de avr{öt frukosten betalade de
ftir mat och logi, sjuttiofem öre var.
Från Mölle bar det ivag på småvägar och av en mötande fick

de veta att de var på väg mot Kockenhus. Utsikten darifrån
bjöd på utsikt till både Kullaberg och sundet.
Efter Kockenhus låg Krapperup i flickornas fttrdväg. Greve
Nils Gyllenstierna residerade dtir i rikedom och
aristokrati.Slottet var byggt i medeltidsaktig stil med
borggård mellan tre sammanhängande byggnader och omgivet
av kipgrav runt om. Efter besök i trädgården begav sig
flickorna ut på vägen igen i akt och mening att göra någon
avstickare till någon bondgård och dar ktipa mat. Magarnq
började kännas tomma. Nu lOrjade oturen göra sig gällande
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ft)r tre olika besök gav vare sig mat eller en skvätt mjölk.
Skånska Anna btirjade så smått att skämmas ftir sitt
landskap. Missmod och trtitthet bödade göra sig gällande.
Skönt var att en hästskjuts tog upp flickorna så de fick åka
till Htiganäs. En femtioöring var turen mer iin våil värd. De
blev avsläppta vid målarmästare Nords fastighet. Annas
ftiråildrar var bekanta med Nords. Målarfrun Matilda tog
hand om flickorrra och när de ftirklarade att de tänkte besöka
gruvan visade hon dem dit och ville bjuda på kaffe sen.
En vänlig gruvfogde tog hand om dem och let dem ftirst ta på
sig klader, som fanns ftir besökande. Efter nerfiirden öppnade
sig en mörk vtirld ftir dem dar det säkert inte varit lätt att på
egen hand utforska alla gångar och hålmm. Gruvan var 300
fot djup och ftir att komma dit åkte flickorna och fogden med
något som benämndes ftir "stolen'. Fogden visade dem stallet
med 38 hästar och Zkatbor och platsen där kolbrytning var
igang. Arbetarna var kledda i grå blusar och hade en sorts
toppmössor ftir att inte skada hurnrdet. Efter en stund kom en
"gnrvdräng: med hest och vagn som han ledde vid betslet.
Det blev en'rundhrr" med wagt utvecklade [iusftirhållanden i
underjorden. Fogden berättade att han arbetet sammanlagt
27 fu i olika gruvor. Olika mötesplatser fanns och då var det
att bertikna hur langt bort ifrån som §udet kom. Fogden hade
ftir vana att själv ledsaga damer i underjorden och efteråt
tyckte Anna att han varit så vänlig mot dem att hon nästan
blivit kär i den man, som levt så ltinge i mörka rum och
gangar.
Viil uppe igen lämnade flickorna ifrån sig de lånade Haderna
och fick möjlighet att tvätta händer och ansikte. Nu var
flickorna rejtilt hungriga och stegen stiilldes till Höganäs
gitstgrvaregard dtir de bestiillde från matsedeln buljong och
lammktitt. Priset var överkomligt med två och sjuttiofem ftr
båda, drir dryck också ingick. IGffet svarade fru Nord ftir oeh
efter en lång pratshrnd ft,tjde hon flickorna till
järnvägsstationen. Tåget till Kattarp skrrlle just avgå . Allt
hade inte hunnits med men ändå vär det två tacksamma
flickor, som steg av taget i IGttarp och fortsatte till fots
hemåt.
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Forts. från sid. l-0

lednas gångHäder, säng, bord och stolar med mera, en
järnkakelugn Samt tpaväggerum Husbyggnad inredt till
stuga, kök och en liten kammare, men får från stället
bortflyttas. Med betalningen lemnas anstånd till den 4:de ferb.
då den betaler till undertecknad. Fleninge den 2 jarr 1836
Nels Påhlsson

Måndag den 20:de Juni kl 10 ftire Middagen ftirsåiljes genom

Auction till den htigstbjudande qvarlåtenskapen efter ftirra
Åbon Truls JönssoL på nr 21 Flöninge. Bestående af Then,
Malm, Ifuppar, Järn och Trävaror af åtskillige Slag, såing, lin
och den aflidnes Gangkläder, med flere diverse saker, En ko,
fWa stycken får och ett Svinkreatur. Med betalningen lemnas
Säkre och kende ktipare anstånd2 ne , eller till den 20:de
ftirstkomande Augusti då den betales på auctionsstället till
undertecknad, men om betalningen uteblifuer beräknas Sex
procents Ränta från Auctionsdagen.

Fleninge den 17 juni 1836
Björkehuset den 17 juni 1836
Nels Påhlsson

Kungörelse till Fleninge ftirsamling
söndagen den 12 juni.

Till frlid av kunglMajestsnådigt faststälda brandstods-
ftirordning den 25tE Maj sistl. år och pastors Embetes derpå
grundade sockneptämma Protokoll den 7 de sistl Februari
falas samtlige Åboar och husägare inom Ödackra.hys
område att möta hos Rusthållaren Peter Nilsson i Odackra
Fredagen den 17 de dennes kl. I f. m. ftir att upgrfua bestämda
brandftirsåikringevärde å sina åbyggnader. Till sa:nma tid och
ställe kallas Comiterade kpkovärdarne Sone I(arsson och
Sone Nilsson samt åboarne Nils Hansson, Ola Nilsson och
Jöns Månsson ftir att pröfua upgifternas ricktighet
Gunnarlunda d. 11juni 1836
P. Gunnesson.
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Bli Ekenkund så fär du
30% lagre pris På

Sparbankskort Sparbanksgiro.
Nu har Sparbanken öppet

när du har tid!
Sparbanken Direkt 020-ZZ LL ZZ.

4F
V.,T,TOMNA! SPARBANKEN Odåkro

Bygg * Färg * Järn * Trädgård

ÖPPET: Måndag-fredag 9.qq1 8.oo
Löräagar gloo-l}to

Telefon 042'.20 58 40

D
ffi ffi ffi

BYGGMARKNAD

F. D. Lantmännen och STUGKNUTEN, Fleninge

15.
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KALLELSE
FLENINGE SLÄTT. OCh BYGDETÖNEruING

kallar härmecl till ordinarie ÅnSnAÖff, i Strövelstorps
Bygdegård lördagen den 4mars L996kl. 18.oo.

Stadgeenliga ärenden.

Efrcr årsmötet Suff med dans

ti 1 I Lars Bondes sons orkester' till kl 00.30

OBS ! Anmälan senast den ?trfebr .

per tel: A42D0 43 68 eL A42120 42 37

Begränsat deltagarantal till sup6n!
OBS! Ärsmötet kl. 18.oo!

STYRELSEN

HEMBYGDSDAG
anor«lnas söndagen den 2 4 marsmed Gudstjänst i Fleninge
kl. 13.30. Därefter kaffe och musikunderhållnins i Försam-
lingshemmet. \ underhå11ning av sånggrul)perl t

SEPTANTERNA

VISNING AV MUSEETS SAMLINGAR
Allmänheten hälsas välkommen!

I -

UTFARD
Den årtga utf?lrden för medlemmarna och deras
familjer äger rum lördagen denl8 maj 1-996

HELDAGSUTFLYKT

Buss från Fleninge församlingshem kl. 9.oo.
Anmälan om deltagande per tel. 04220 43 95


