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Verksamhetsberättelse fpr är 2015
Årsmötet hölls i Strövelstorps Bygdegården den 7 mars 2015 där stadgeenliga
ärenden och val fördrogs

Ordförande:
Styrelseledamöter:

Lars Nilsson

lngrid Erlandsson, Stig Håkansson,
Åke Fagerberg, Leif Magnussson och
lngemar Hansson

Styrelsesuppleanter:

Rolf Viebke, Anders Nilsson och
Håkan Björk

Museikommitt6:

Gunilla Hotmberg, Gert-Åke Magnusson,
Göran Hansson, Helmer Lyberg och
Jan Hylander

Suppleanter:

Albin Andreasson, Peter Thuresson och
Hans Malmberg

lT-ansvarig:
Revisorer:

Lennart Håkansson
Anders Wijk och Carl-Johan Bernhold

Suppleanter:

Börje Johansson och Tom Malmberg

Representanter till Skånes
Hembygdsförbu nds Årsmöte:

Suppleanter:
Pressreferent:
Valberedning:

Gunilla Holmberg, lngrid Erlandsson och
Margaretha Petersson
Lars Nilsson och Birgitta Paulsson
Stig Håkansson
Göran Håkansson, Lennart Bengtsson,
Bengt Wilhelmsson, Anna-Karin
Andreasson och Tommy Larsson

Till att var för sig teckna föreningens firma utsågs ordföranden och kassör.
Årsavgift för 2016: 1O0:-/person och 2O0:-/familj.
Avsättning till reservfonden 0:Sveriges hembygdsförbunds hedersnål med lagerkrans och diplom utdelades till
Elsie och Olle Olofsson och Lars Nilsson för förtjänstfulla arbeten under många
år.

Ordföranden tackade styrelsen, museikommitt6n och alla engagerade för ett gott samarbete under det gångna året.

Som vanligt har det varit ett mycket aktivt år.
Förutom vård och underhåll av föremål och
byggnader har måndagsgruppen även förberett forslag till styrelsen för beslut. Förtäringen
har varit den bästa och många skratt till historierna.

Möllan målades under sommaren.

Styrelsen har beställt byte av vingarna på möllan. Arbetet skall påbörjas under
våren 2016 och skall vara klart sept-okt 2016. Kostnaden beräknas till 650 000:-.
Under året har föreningen övertagit behörigheten för Tufve och Sissas konto.

Om- och tillbyggnad av museet har färdigställts och invigdes med en salut

i

trädgården av Håkan Björk.

Strövelstorps Bygdegård har åter blivit platsen för föreningens fester. Vi tackar
Nina och Fredrik för trevligt och gott bemötande.
Duvestubbedagen har blivit en populär träffpunkt för hembygden där Ankracet är
det stora dragplåstret.
Utfärden gick till Helsingör där vi besökte det nya museet för sjöfart och därefter
åt vi den "store platten" med öl och en "lille en" på restaurang Hyacint.
Råkfesten blev inställd på grund av för få anmälningar, traditionen verkar ha haft
sin tid.
En av de nya aktiviteterna var en motornostalgisk dag med öppet museum och
ett spelande husband. Det blev en mycket uppskattad tillställning och Leif Magnusson planerar för en liknande dag 2016.
Loppmarknaden var sig lik, men vädret var kanske lite för varmt. Grisen var utbytt

till ett får. Även här spelade husbandet.
Det stora tårtkalaset, med musik av husbandet, kunde hållas i trädgården i år.
Ödåkradagen höll på att blåsa bort, men för vår förenings del var det en givande
dag med utmärkelser från Ödåkraregionens Framtid. Vi hade många besökare i
vår föremålstävling.

Vi hade anekdotafton med filmvisning i möllan en mörk oktoberkväll. Vi hade
städat ut allt i mölleporten och möblerat med bord och stolar. Belysningen bestod
endast av batteridrivna ljus. Det bjöds på korv och potatismos. Alla stolar var
upptagna (ca 50 personer) och gästerna gillade tillställningen.
Filmen som visades var "Skånska mord och möllebrände/'. Det var Leif
Magnussons id6 som förverkligades.
Gåsfest i Strövelstorp den 13 november. Det var forsta gången på många år som
vår kassör och kock Stig H slapp att stå vid grytorna. Husbandet spelade.
Museet har haft bokade visningar för skolbarn, pensionärsföreningar och förfest
till födelsedagsfest.

Vi framför ett stort tack till alla som har arbetat i föreningen och de ekonomiska
bidrag vi fått under året.

Styrelsen
Se bilder på Starke Tufves & Föreningen Odåkraregionens Framtids Facebook-sidor.
https://www.facebook.com/groups/StarkeTufvesmuseum/photos/?filter=photos
https ://www.facebook. com/odakraregfonen/photos_stream

Fleninge

MölIa
Välkommen att vara med och finansiera
de nya vingarn" på Fleninge Mölla.
Arbetet är redan beställt och beräknas vara klart
för invigning i november 2016.
Ansökan om bidrag och anslag pågår.

till

att bevara vårt gemens,unma kulturan/
genom att teckna andelar i vingarna.
En andel kostar 1000:-, men alla bidrag
emottages med tacksamhet.

Hjälp

Sätt in ditt belopp på plusgirokonto: 7 61 30-4
och ange "Yingarna på Fleninge Mölla"
eller använd medföli ande inbetalningskort.

Bli gärna medlem i vår förening.
Stort tack för ditt bidrag!
F leninge

Hemby g dsfö r ening

Årskrönika 2015
Är 2015 blev, som väl alla märkte, ett längre år än vanligt. Hela en sekund
längre än år 2014. Det skedde natten mellan den 30 juni och 1 juli. Detta
sker ca vartannat år och allt detta för att atomur och datorer skall kunna fungera över hela världen med rätt tid. Utan denna åtgärd skulle det sluta med,
att om ca 5000 år midnatt skulle infalla k\.12 på dagen!

Folkdansfestivalen Europeade
skedde i strålande solsken i
vår kommun i Helsingborg den
5-9 augusti.

Ett annat internationellt besök
var det gröna schweiziska loket
Krokodil av Märklin typ. Det
passerade bl.a. Helsingborg
Ödåkra - Ängelholm. Efter en
del förslitningar på det nittioåriga specialloket gjordes reparationer i Angelholms Järnvägsmuseums verkstad. lntresset

(

bland tågfantaster var stort.
På Väla Park har Väla 2 öppnat med en stoslagen arkitektur för Willys, Jula,
Jydsk, Kungsängen och ett stort Gym.Att butikerna bara blir större och större
är förvånande.

För Ödåkra samhälle har planerna för den stora förändringen av framkomligheten genom samhället visats upp. Det andra järnvägsspåret ska!! byggas

inom en snar framtid. De båda övergångarna blir korsningsfria och de korsande vägarna skall grävas ner under järnvägskorsningen. Bullermurar skall
byggas och tåghastigheten blir 250 km/timmen.
Tempo har tagit över den senaste lca-butiken, som i sin tid sålts av den välrenommerade lca-affären.

Till de positiva händetserna hör,

att Ödåfra lF:s A-lag kvalade sig kvar i

division 4.
En besvikelse är, att fortfarande har inte den utlovade bron byggts över Väla-

bäcken i Dufvestubbeskogen. Arbetet var lovat klart till 2015.
Stormen Gorm röt till den 29 november och slet taken av logbyggnader
och villor. Hundratals takpannor flög iväg. tt4öllevingarna på vår mölla skadades och åtskilliga träd välte. Stormen Helga, som kom veckan efter, rev av
svåråtkomli ga, dinglande trädtoppar.
Tack vare Sonja Larssons dagliga bevakning av nederbörden i Odåkra går
det att få en sann väderbeskrivning. Den totala nederbörden blev 803 mm.

Maj månad blev den kallaste majmånaden i mannaminne enligt HD. Juni och

juli dränktes i 150 mm regn. Augusti kom med ett milt klimat och endast 25
mm regn. Solen påminde om, att den finns. September kom med 104 mm
och oktober gav endast 13 mm, vilket gjorde, att en del nysådd åker fick sås
om. Resten av året försvann i dis, regn och dimma och man undrade var
solen fanns.

Gunilla Holmberg meil hjiilp aa Lars Nilsson

Nekrolog
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En stor sorg har drabbat

oss. Vår medarbetare i
Fleninge Hembygdsförening Åke Fagerberg har

7

\\

lämnat detta jordeliv den

I

mars 2015. Saknaden

a'

-/

J

,/

är stor.

Tack vare Åkes outtröttliga energi och välplane-
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rade arbete med Tufve
och Sissa huset under
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flera år kom stugan att bli
ett museum.

Genom goda kontakter
med vägverket lyckades
Åfe ordna en gångväg

från Tuvehagens äldreboende till Starke Tufve
och Sissa museet och
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Duvestubbeskogen.
Åkes intresse för lokal historia omfattade speciellt
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ÖOåt<ra och han ordnade med guidade byvandringar. På andra våningen i
vårt bygdemuseum byggde Åfe upp Ödåt<ra Museum. lntresset bland besökarna blev stort och man blev rejält guidad.

Den 9 januari 2015 firades 13O-årsdagen av det första tågstoppet i Ödåkra.
Åke presenterade ett minnesblad övär järnvägstationens historia. Den 25
januari var det dags igen. 330-årsdagen av Starke Tufves födelse firades
med tal och sång vid Starke Tufves och Sissas museum.

Verkligen -Tack för allt du gjort för oss och vär förening
och hela

bygden!

Strtrelsen

Kyrkböcker på museet
Släktforskning har på senare år blivit ett stort intresse i befolkningen.
Uppgifter om avlidna släktingar kan man söka i §rkböckerna. Dessa finns i
länsarkiven. Det finns också ett par företag, som för en årlig avgift, erbjuder
abonnemang på alla Sveriges kyrkböcker på internet. Cd-skivor med avlidna
i Sverige under1900-talet samt bosatta i Sverige inom vissa år finns också
att köpa från dessa företag.

I Fleninge museum finns sedan ett antal år kopieböcker från Fleninge församlings husförhörslängder, födelse-, döds-, och vigselböcker från åren
1818-1898. lntresserade kan få tillgång till dessa böcker.
Husförhör var ursprungligen kyrkans sätt att kontrollera församlingsmedlemmarnas läskunnighet och kristendomskunskaper.
Husförhör fördes familjevis och gårdsvis eller husvis. Längst upp på sidan
står familjeöverhuvudet, oftast mannen, därefter hustru, barn och tjänstefolk. Längst ner finns kanske någon inhysesperson angiven, oftast en gammal släkting. Uppgifter man kan få via husförhörslängderna är födelse-, vig-

sel- och dödsdatum. Barn födda utom äktenskapet betecknas ända in på
1900-talet med o.ä, det vill säga oäkta, följt av fader okänd. Prästernas inställning och moral påverkade ibland vad som skrevs i !ängderna. Människor
kan ibland betecknas som idiot, utfattig eller liknande. Personer dömda för
någon förseelse kunde få s§lta med detta.
Födelse-, döds-, och vigseluppgifter finns också i separata böcker.

Birgitta Paulsson

Boko besöl«!
Annika Espelund
0708.40 59 53
Lars Nilsson
0702-70 {9 70
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Fleninge flickscoutkår av l.O.G.T.
- En berättelse

av Anna Magnusson om dess utveckling

Hösten 1952 kom några av mina slöjdflickor hem till mig och vi beslöt att
bilda en scoutpatrull. Jag hade varit scout sedan 1944 i Billesholm. Vi samlades i mitt kök och vi tränade med proven för att bli tredjeklass scout.
På våren 1953 den 25 maj hade vi Scoutinvigning i Fleninge kyrka. Mina
kårkamrater från Billesholm var med. Många föräldrar hade också mött upp.
Efteråt samlades vi i Församlingshemmet, där det blev kaffe och saft.

Andra gånger samlades vi i skolans samlingssal. Vi var på läger i Farhult
tillsammans med Billesholm och Hyllstofta. Det kom fler barn från Ödåkra
och gruppen växte.
1956 firade Flickscoutförbundet 1O-årsjubileum och vi var med på jubileet i
Bua i Halland. Varbergs fästning besöktes liksom Monarks cykelfabrik. I augusti deltog vi i distriktsmötet iVejbystrand.

1957 bildades en Mammaförening och det anordnades en påskmarknad.
Förbundet skulle ha läger i Abisko. Vi fick så mycket pengar, att 14 scouter
från vår kår kunde utrustas för att följa med.
Tågresan, som kostade 1399,50 kronor, tog två dagar. De 186 flickscouterna
inkvarterades i Fältjägarnas kåtliknande stugor och de 487 pojkarna tältade.
Dagbrottet i Kirunagruvan liksom Narvik besöktes. Wassijauri besöktes och
vi vandrade till ett sameläger. Hela resan tog nio dagar.
Månaden efter var det dags för läger i Vejbystrand och för tävling i Saxtorp.

1958 kom några pojkar hem till oss och undrade, om vi inte kunde ordna
något för dem. Min man, Göte övertalades att bli kårchef. Pojkarna höll mest
till i gymnastiksalen i Fleninge. Där visades filmen från Abiskolägret och det
var mer än 100 personer, som kom.
.
I april månad invigdes pojkkåren och i juli var det läger för dem i Skogaby.

1959 ställde föräldrarna till med ny marknad och fick in 1260 kr till deltagande i scoutläger. Det var under året läger i Hyllstofta, Marstrand och Södra
Rörum därtill Sankt Georgsinvigning. Jullotteri anordnades och vinster delades ut på julafton. Lucia firades i kyrkan och ålderdomshemmet i Fleninge
fick Luciabesök.
Mellan 1960 och 1971 fortsatte scoutkåren att växa. B!åvinge- och vargunge-

grupper bildades från 1961. Lägerverksamheten fortsatte även kontakter
utanför Sverige.

Hilleröd fick besök och 1962 var Oslo ett mål med Vigelandsparken, Kontiki
och Vikingamuseet, Holmenkollen och Drammen.

Ar 1963 var det distriksläger i Karlskrona. År 1965 gick vår scoutresa till ett
läger i lnlandsdalen. Sundsvall besöktes på IOGT:s storlogemöte.
1966 var Norrlyckeskolan byggd och vi fick visa upp oss på julmarknaden.

År 1967 var Församtingshemmet i Fleninge färdigbyggt. Ett rum i källaren
med tre stycken patrull-lyor. Nu hade vi en fin egen lokal.
1970 var det Turkiet, som lockade för seniorscouter och 1971 Österrike.

Är 1972 ämnade Göte och jag över klubban till Karin Nilsson och
Lars-Göran Johnsson.
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Margaretha Nockert, Anna-Lena Frisk, lnga Lill Paulsson, Merit Henningsson,
Majken Lindholm, Kerstin Jacobsson, Birgitta Paulsson, Britt Paulsson och Lisbet
Nilsson

Fröken Carlberg och hennes resa till USA.
Hembygden vad betyder den? Det är en fråga som kan verka lite gammalmodig i dagens urbaniserade och globaliserade värld. Dock visar aktiviteten i föreningar som Fleninge Hembygdsförening att hembygden har
stor betydelse. Nuförtiden lever allt fler ett kringflackande liv mellan olika
anställningar inom och utom landet. När åldern nalkas vänder många åter
mot hembygden och den trygghet som den ger. En som gett tidigt uttryck
för detta är fröken Alma Carlberg i Allerum. Som tidigare berättats i föreningens årsskrifter (2014 och 2015) föddes Alma vid slutet av artonhundratalet

i

Allerum och bodde nästan hela livet i ett hus som fadern byggde på en tomt
avstyckad från Nelsons gård Allerum 3 (nuvarande Bokeshill).
Almas syskon hade med faderns hjälp tidigt emigrerat till USA och där bildat
egna familjer. Sedan föräldrarna dött var Alma ensam kvar i hembygden. Hon
levde i sitt hus som ensamstående hemmadotter tiM 960-talet.
1929 tog Alma ett djärvt beslut. Hon gav sig med M/S Kungsholm iväg till
USA för att återförenas med syskonen i Chicago. Katten lämnades till kusin
Herta i kyrkbyn och huset bommades igen. Två år senare var Alma tillbaka.
Vad hade fått henne att ångra sig? Var det den svåra depressionen som
drabbade USA på hösten 1929 och bara blev värre efterhand? Eller var det
hemlängtan, längtan till hembygden, till platsen där barn hon Iekt?

ao Thomas Johannesson
Följande dikt skrev Alma efter hemkomsten. I diffien är det hennes lilla
stuga vid skogsdungen i utkanten av Allerum 3 som talar till sin ägare.

Mitt hems klagan.

- av Alma

Carlberg, Allerum
dikten skriven efter min första Amerikaresa

När s§mning sig sänker och daggen den strör
sin balsam utöver den törstande jord,
Det susar så sakta, en vindil då för
En klagande viskning till mig, utan ord.
En klagan, hvi längtar du bort från mig?
Mitt fredliga läge och min stilla ro
Har nu detta nu mistat sitt värde för dig
Vad menar du väl? Ska vi skiljas månntro?

Säg är det väl västern, som ändrat din håg
Och gör mot det gamla revolt och uppror
Vad fann du därute, vad var det du såg
Som skapar isinnet en längtan så stor?
Väl såg du där borta i västerns land
Mången boning och torva bättre än din.
Men kunde du också utsträcka din hand
med trygghet och säga, "Den här den är min"
Den platsen där du kunde säga utan krus
"Här sätter jag skåpet och här ska det stå!"
Var fann du väl den om inte här i ditt hus,
Fast omodernt, gammalt, ditt eget ändå.
Du putsar, du ordnar så här och så där.
Du älskar att se mig så prydlig och grann.
I grunden det tycks som du höll mig kär,
blott det att du gripes av trånad ibland.
Så ofta jag hör dig utropa ett Ackk!
min ensliga stuga, hvi lades du hit?
Jag önskar att leva i folkrik trakt.
Min stuga, O, kunde jag flytta dig dit!
Du kallar mig ensam, Däri har du rätt.
Du känner dig ensam, envar kan förstå.
Men kommer en f rämling han kallar dig nätt,
Förtjusande, fredlig och undangömd vrå.

Och kommer en vårdag när göken han gal
och trasten slår en sin vackraste drill,
när bofinken instämmer från björklundens dal,
du stannar så gärna och lyssnar därtill.
För ensligt belägen, jag varit för dig.
ett värmande hem, det kan sägas med skä|.
Ej ödande livsstormar korsat din stig.
Din barndom och ungdom jag skyddat så vä1.
Väl stigen är ojemn och stenig och svår
men aldrig du skadat din fot uppå den
hur ofta du trampat den år efter år.
Därför o sä9, Hvi längtar du bort min vän?

9

januari

2016 Thomas lohannesson
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En bild berättar
- av Stig Håkansson
Fleninge kors 1920 med bollsparkande pojkar, betittade av ett äldre par
utanför Wennströms diversehandel. Ner i backen ligger telegrafstationen,
telefonen kom till Fleninge på tidigt 191O-tal samt Annette Rehns hus, som
stod i vägen för en lastbil 1951, nuvarande motelltomten samt byggnaden
som lantmännens lokalförening förfogade över sedan 1933 med Nils
och Bertha Malmsten som föreståndare. Föregångare till dagens Bolist.
Wennström hade även bensin i sitt omfattande sortiment. En dag hade slangen till pumpen hamnat på vägen.

"Hör Du Wennström Du får dra in din dischert, den ligger rätt över vägen"
sa Karl Bergström en känd fleningebo och flitig gäst på gästgivargårdens
"Birchapp". Vid ett tillfälle hade han uppträtt tvivelaktigt, vilket medförde besöksförbud.

Efter någon dag när törsten blev för svår uppsökte han värdinnan fru Nyh
och talade om att hans brunn hade frusit och frågade om hon trots allt kunde
ha godheten att servera en flaska ö1. Då det lyckades och när han otörstig
lämnade lokalen ställde han frågan "Om brunnen är frusen i morgon också,
kan jag då komma tillbaka?"
Ölstugan var en populär samlingsplats med generöst öppethållande, dock
inte när kyrkklockorna kallade till högmässa. Då stängdes etablissemanget.

lvar Jönsson med fru Henny, var dom sista handlarna i Fleninge kors.
Där kunde man på SO-talet för 35 öre köpa en halv vetefläta från Strövelstorpsbagaren, levererad lagom till skolans frukostrast.
Fotbollen var en ny sport i församlingen, Ödåt<ra lF först 1927.Andra sporter
fanns långt tidigare, ett s§1ttesällskap redan på 1860-talet och i en tidningsartikel meddelas att den 15 juni 1893 bildades på Fleninge Gästgivaregård
en velocipedklubb där 15 personer ingingo som medlemmar.
I ett referat från augusti samma år kunde man läsa att "Fleninge velocipepklubb hade förliden söndag anordnat kapplöpningar, hvilka resultat blefo
följande. I första löpningen från Fleninge Gästgivaregård förbi Stattena och

Allerum tillbaka till Fleninge Gästgivaregård blev segervinnaren slagtaren J.
Pålsson från Kattarp, Nr 2 blev studerande F. Persson och nr 3 skräddare
Dahlin.

I andra löpningen omkring Fleninge backe inkom först slagtare G. Möller. I
tredje löpningen från B. Hanssons mölla till gästgivaregården segrade Palm,
Fleninge. Efter kapplöpningarna samlades deltagarna hos hr O. Nilsson i
Odåkra där förfriskningar intogos. Hvarefter det bar åstad till Dufvestubbe

park, där samvaron fortsatte ut på natten. Parken var eklärerad med bengaliska eldar och fyrverkeri avbrändes. Den förste vinnarens velociped hade
man prydt med blommor och grönt och upphissat den i ett träd."
På den festen skulle jag gärna medverkat. Och visst hände det saker i FIeninge kors även Anno dazumal.

Stig H.
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Fleninge kors I 920-talet
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När gokartbanan blev ett ridhus.
När Ödåkra började byggas ut i mitten på sextiotalet bestämde sig min far,
Göte Magnusson, för att han skulle skaffa sig en grävmaskin. Efter några
månader behövde han någonstans att parkera sin maskin på kvällar och
helger. Då hittade han en liten gård i utkanten av byn, som hette Gustavsborg. Göte tog kontakt med ägaren, som hette Lang och han blev bara glad,
att någon ville arrendera gården på Iite längre tid

- så var "Torpet" fött.

Göte var uppvuxen på Västraby gård med en far som kusk. Själv var min far
kavallerist på K2 i Helsingborg under fyrtio-femtiotalet, så han hade alltid haft
med hästar att göra. När han nu hade torpet ville han skaffa sig en häst eller
två, men han hade en son, min bror Lars, som ville köra gokart. Göte anammade detta och fick id6n om Björka grusgrav, som var nerlagd och kunde
användas till att bygga en gokartbana i.

En häst införskaffades och Göte fick nu kontakt med sin gamle vän, Gunnar Askerheim, från sin tid inom det militära. Han hade några hästar, som
behövde en uppställningsplats, så flera hästboxar byggdes och Torpet växte.
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Götes bror, Ragnvald, kom nu också in i bilden då han ägde en lastbil, som
han behövde ha parkerad. någonstans och då blev det Torpet. Ragnvalds
dotter, Liselott, kom ut till Odåkra med sin väninna, Anki Persson (idag The!ander), och där fick de ta hand om hästarna som sina egna, vilket det seder-

mera blev. ltlen även töser från byn dök upp på Torpet efterhand som antalet
hästar ökade.

Var blev nu gokartbanan av? Götes tankar om projektet med gokartbanan
fanns kvar. Min bror, Lars; hade nu fått intresse av att mecka med mopeder
och gamla bilar och höll mestadels på med det, också på torpet, varvid Götes
tankar om gokartbanan lades ner, då han fått en ny id6.

Min far hade uppmärksammat att det gjordes en del för grabbarna i samhället och hans nya id6 var att göra något, som skulle rikta sig till flickorna
i byn. Aven om många grabbar höll till i stallarna, så var det flickorna, som
dominerade och efter ett par år med verksamheten på Torpet, började det bli
trångbott. Så hans nya tankar var, att det kunde vara lämpligt med ett ridhus,
som ökade tillfällena för ungdomarna att syssla med hästar och hästsport.

En del kontakter hade knutits, bl. a.med Kjell Pehrsson, som arrenderade
ÖOåt<ragården och Göte presenterade sin id6 om att starta ett Ridhus i Iadan. I september 1970 godkände Ödåt<ra Kommun förslaget om Ridskola i
ladan. Uppbyggnaden av stallen och upprensningen av ladan, där det sen
skulle bli manege startade omgående och första lektionerna hölls i november
1 970.

Leif Magnusson
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Lars suger sista dammet ur möllan-
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Helmers fönster installeras. Jan iusterar kaprifolen.
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Den 30 november efter stormen Gorm.
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NIBA MOTOR

M=CA

Reparationer av personbilar och
elfordon. Däck- och AO-service.
Tel O42-2O 24 01 , O7O7-2O 2404

Lindaregat an 27, Odåkra
www. n i ba motor.se n i ba motor@tel

ia.

com

I)äck Fälgar Hjulinställningar
Däckförvaring
Ir{är pris och kvalitd är avgörande
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Börie Johclnssrln

Odåkra
Mockarenseri AB

1rB
Specialrengöring av
skirh, mocka, päls och mattor.
Lindaregatan 14, Ödåkra, Telefon A42-2A 43 80
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När pris och kvalitet ät avSörande.

Alltid ett hundratal beElaBnade bilar på lagfer.
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Karbingatan 28
254 67

Helsingborg vvvvw.egekopia.se

Tel, 042- 15 96 64

info@egekopia.se
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Föreningens aktiviteter 201 6
1

. Årsmöte 2016

lörd. 5 mars i Strövelstorps Bygdegård kl. 18.00

2. Storstädning

måndagen 21 mars och arbetsdagarna börjar.

3. Hembygdsdag

söndagen S april kl. 13.30 i kyrkan.

4. Duvestubbedagen

söndagen 10 april med ankrace.

5. Kyrkogårdsvandring onsdagen 18 maj kl. 18.30. Ivledtag kaffekorg.
6. Öppet lt4useum

Motornostalgisk dag. Söndagen 5 juni. Se hemsida

7. Friluftsgudtjänst

midsommardag 25 juni, vid möllan. Medtag kaffekorg.

8. Loppmarknad

söndagen 3 juli, Fleninge Mölla kl. 10-14

9. Öppet Museum

söndagen 14 augusti

10. Ödåkradagen
1

1. Utfärd

kl.1

4-17.Tårtkalas!

lörd.3 september kl. 10-14 "vad är det-tävling"
i september / se:

www.hembygd.se/fleninge

12. Anekdotafton

onsdagen 12 oktober kl. 18.30, Fleninge mölla

13. Öppet Museum

Allhelgonadag lördagen 5 november kl. 10-14

14. Gåsmiddag

fredag 11 nov. kl. 18.30, Strövelstorp Bygdegård

15. Julstuga

fredagen 2 december kl. 18.00

16. Årsm öte 2017

lördagen 4 mars 2017

Vid tillfälliga besök av gäster, boka gärna tid för besök på mus6et
Tel. 204804 eller 0702-704970.

Önskar man se "starke Tufves och Sissas museum" vid Duvestubbe, ringer
man 0708-405953 för guidning.
Loppmarknaden på möllans dag ger föreningen möjlighet att betala elräkningar och försäkringar. Hembakat, saft och sylt, blommor och grönt tar vi
gärna emot till försäljning, dock ej möbler, kläder, böcker och mattor.

Hjärtligt tack för allt ni skänker til! försäljning!
För f rågor och ev. hämtning av saker, ring: 15 36 10 eller 0702-704970.

Styrelsen

KAL!.ELSE
FLENINGE HEM BYGDSFÖRENING

katlar härmed tilt ordinarie ÅRSn/lÖfe i Strövetstorps Hembygdsgård,
lördagen den 5 mars 2016 kl. 18.00.
Stadgeenliga ärenden.
Efter årsmötet välkomna til! sup6 med dans.

Anmälan senast den 28 februari per tet. O7O2-70 49 70.
Pris: 400:-/pers. Ev. vin eller snaps medtages.
STYRELSEN

HEMBYGDSDAG
Anordnas söndagen den 3 april 2016 med Gudstjänst i Fleninge Kyrka kl. 13.30.
Därefter kaffe i församlingshemmet. Strövelstorp bygdekör sjunger.
Ca kl. 16 är Museet är öppet och traktorn igång.

UTFÄRD
Sker i september.

Anmälan till Lars Nilsson, 1e1.0702-70 49 70.
Mer info, se: www.hembygd.se/fleninge

cÅsnrtrDDAG
Fredagen den 11 november 2016, kl. 18.30
blir det gåsmiddag på Strövelstorps Hembygdsgård.

Bindande anmälan lia, O7O2-70 49 70 fr.o.m. 1 oktober 2016.

Medlemsavgift: 100:- per person,200:- per familj
Plusgiro: 7 61 30-4, www.hembygd.se/fleninge
FLENING E HEMBYGDSFÖRENING
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