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Dalbybygdens Släkt- och
Folklivsforskarförening
Aktiviteter under 2018
Reservation för eventuella ändringar och tillägg samt ändringar av
tider. Information om ändringar sker genom uppdateringar via vårt nyhetsbrev som alla kan anmäla
sig till (via hemsidan dalbysff.se) samt i medlemstidningen Dalbygenealogen med hänsyn till
utgivningsplanen.

Onsdag 21 februari klockan 19.00
Årsmöte på Eginogården, Lundavägen 5, Dalby
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar berättar Bengt Grewin och visar filmen

”Ett alldeles ovanligt Vanligt liv”
En tidsresa genom svenskt 1800-1900-tal för en vanlig kvinna, som bygger på
hans mormors berättelser om uppväxten i Skåne och hans egen släktforskning
under ca 10 år.
Historien spänner kring Betty Happstadius 104-åriga liv och den Skånska
torvindustrin under de två världskrigen mm.
Föredrag, kaffe/te och fralla kostar 60 kronor/person.

Onsdag 7 mars klockan 16.00-19.00
”Drop in” på biblioteket i Dalby, Allégatan 1 A, Dalby tel. 046-35 64 32
Om du är helt ny som släktforskare eller har viss vana gör detsamma. Erfarna
släktforskare ger råd, hjälp och tips på våra ”Drop in”-dagar.
Är du helt nybörjare, bör du ta med namn och födelsedatum på en äldre
släkting som du vill forska på, så hjälper vi dig att komma igång med att söka
dina rötter.
Har du kommit en bit på väg kan du få råd och tips på sökvägar och källor som
du kanske inte själv tänkt på. Vi pratar om erfarenheter och mycket annat. Du
kan också få hjälp med att läsa gammal stil.
Tisdag 20 mars klockan 16.00-19.00
”Drop in” på biblioteket i S Sandby, Fritidsgatan 2, S Sandby tel. 046-35 64 33
Om du är helt ny som släktforskare eller har viss vana gör detsamma. Erfarna
släktforskare ger råd, hjälp och tips på våra ”Drop in”-dagar.
Är du helt nybörjare, bör du ta med namn och födelsedatum på en äldre
släkting som du vill forska på, så hjälper vi dig att komma igång med att söka
dina rötter.
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Har du kommit en bit på väg kan du få råd och tips på sökvägar och källor som
du kanske inte själv tänkt på. Vi pratar om erfarenheter och mycket annat. Du
kan också få hjälp med att läsa gammal stil.
Tisdag 27 mars klockan 16.00-19.00
”Drop in” på biblioteket i Veberöd, Dalbyvägen 1, Veberöd tel. 046-35 67 84
Om du är helt ny som släktforskare eller har viss vana gör detsamma. Erfarna
släktforskare ger råd, hjälp och tips på våra ”Drop in”-dagar.
Är du helt nybörjare, bör du ta med namn och födelsedatum på en äldre
släkting som du vill forska på, så hjälper vi dig att komma igång med att söka
dina rötter.
Har du kommit en bit på väg kan du få råd och tips på sökvägar och källor som
du kanske inte själv tänkt på. Vi pratar om erfarenheter och mycket annat. Du
kan också få hjälp med att läsa gammal stil.
Måndag 9 april klockan 16.00-19.00
”Drop in” på biblioteket i Genarp, Medborgarhuset,
Tagholms väg 17, Genarp tel. 046-35 64 89
Om du är helt ny som släktforskare eller har viss vana gör detsamma. Erfarna
släktforskare ger råd, hjälp och tips på våra ”Drop in”-dagar.
Är du helt nybörjare, bör du ta med namn och födelsedatum på en äldre
släkting som du vill forska på, så hjälper vi dig att komma igång med att söka
dina rötter.
Har du kommit en bit på väg kan du få råd och tips på sökvägar och källor som
du kanske inte själv tänkt på. Vi pratar om erfarenheter och mycket annat. Du
kan också få hjälp med att läsa gammal stil.
Onsdag 11 april klockan 19.00,
Församlingshemmet S Sandby, Flyingevägen 12, S Sandby

”Livet på Arendala gård!”
Helena Nilsson Lannegren berättar om sin uppväxt på Arendala gård under
1950-talet och Lars Stenkil visar bilder i anslutning till föredraget.
Föredrag, kaffe/te, fralla: 60 kronor/person.

Lördag 26 maj, Vårutflykt
Vårutflykt i egna bilar till (för den som vill, samling för gemensam avfärd kl.
10.00 Konsums parkering i Veberöd).

Charlottenlunds slott, Snårestad, klockan 11.00, där
Godsägardottern Marie Lachmann tar emot och guidar runt i salongerna.
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Charlottenlunds gods tillhörde tidigare Marsvinsholm, men friköptes 1841.
Slottet och godset har sedan 1901 varit i familjen Lachmanns ägo. Danskfödde
Jacob Lachmann var framgångsrik sockerfabrikör, först med fabrik i Ystad och
sedan grundare och ägare av sockerfabrikerna i Köpingebro och Skivarp.
Tillsammans med hustrun Clara byggde han upp en stor samling förnämlig
nordisk 1800-talskonst på Charlottenlund. Slottet inrymmer även ett
förnämligt bibliotek med ursprung från Löberöds slott.
Fram till slutet av 1700-talet kallades Charlottenlund för Snårestads säteri.
Dåvarande ägaren till Marsvinsholm, greve Eric Ruuth (finansminister under
Gustav III och grundare av stenkolsindustrin i nordvästra Skåne) gav gården
detta namn efter sin tredje hustru Charlotta, f Wharendorff.
Charlottenlund friköptes 1841 och kom 1848 i politikern och ämbetsmannen
Arvid Posses ägo.
Nuvarande huvudbyggnad uppfördes av Posse 1849 - 50. Som arkitekt
engagerades Hans Jacob Strömberg, elev och medarbetare till
domkyrkoarkitekten, professor C G Brunius i Lund. Ett tydligt inflytande av
Brunius stilideal resulterade således i Charlottenlunds medeltidsromantiska
utseende.
Centralbyggnaden har en tornlik påbyggnad med lanternin i mitten, vilken
svarar mot den öppna ljusgården med galleri. Att herresätet med sina
tinnkransar, bågfriser och kubistiska torn har viss likhet med Akademiska
föreningens byggnad i Lund är inte heller någon tillfällighet. Strömberg
verkade nämligen som arkitekt även för denna välkända byggnad. Han blev
sedermera stadsarkitekt i Göteborg.
Lunch blir det på Smygehus Havsbad, kl.13.00. Här kan väljas mellan:
1. Ugnsbakad fläskfilé med rostade timjanspotatisar och vårprimörer.
2. Dillstuvad potatis med gravlax samt vårprimörer.
Till alla serveras kaffe/te, dessert bestående av brownie med färska bär och
grädde. Måltidsdryck, bordsvatten ingår, önskas annan dryck beställs och
betalas detta på plats.
Arrangemanget kostar 300/person och ska inbetalas senast den 2 maj till
bankgiro 5048-3619.
Bindande anmälan och önskan om vilken rätt man vill äta samt ev. specialkost,
senast den 2 maj till Inger Nilsson 046-80829, e-post: bibliotek@dalbysff.se,
som också hjälper till vid önskan om samåkning.
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Höstens program
Lördag 1 september resa med buss till Släktforskardagarna i Växjö.
Avresa kl. 07.00 från Thells Bussar S Sandby, från Dalby vid Strädelängan,
Lundavägen 9 B kl. 07.15, från Lund Gastelyckan,bussfickan på Dalbyvägen
innan motorvägen, kl. 07.30, från Shellmacken, Gårdstånga (bakom macken)
kl. 07.45. KOM till påstigningsplatsen i god tid!
Ankomst Växjö ca klockan 10.00, Fortnox Arena. Bussgrupper har gräddfil,
slipper stå i entrékö.
Ev. fm-kaffe på bussen samt lunch och em-kaffe på mässan i Halmstad ordnar
och betalar deltagarna själva.
Mässan stänger kl. 17.00. Därefter middag på Restaurang i Växjö, som ingår i
priset (dagens rätt med öl/vatten).
Återresa ca 18.30. Beräknad hemkomst Gårdstånga strax efter 20.00 och
därefter Lund, Dalby och i S Sandby ca 20.30.
Bussresan inkl. entré, mässkatalog och middag kostar 400 kr/person.
Bindande anmälan senast 1 augusti till Inger Nilsson 046-808 29, e-post:
bibliotek@dalbysff.se

Inbetalning av avgiften, 400 kr, senast 1 augusti till föreningens bankgiro 50483619. Glöm inte ange avsändare och påstigningsplats. Ange gärna också
mobilnr, så vi kan nå er om bussen t. ex. skulle bli försenad!
Föreningens kassör Knut Sandquist 070-5563945.
Begränsat antal deltagare, först till kvarn!
Måndag 3 september klockan 16.00-19.00
”Drop in” på biblioteket i S Sandby, Fritidsgatan 2, S Sandby tel. 046-35 64 33
Om du är helt ny som släktforskare eller har viss vana gör detsamma. Erfarna släktforskare ger råd,
hjälp och tips på våra ”Drop in”-dagar.
Är du helt nybörjare, bör du ta med namn och födelsedatum på en äldre släkting som du vill forska
på, så hjälper vi dig att komma igång med att söka dina rötter.
Har du kommit en bit på väg kan du få råd och tips på sökvägar och källor som du kanske inte själv
tänkt på. Vi pratar om erfarenheter och mycket annat. Du kan också få hjälp med att läsa gammal stil.

Onsdag 19 september klockan 16.00-19.00
”Drop in” på biblioteket i Dalby, Allégatan 1 A, Dalby tel. 046-35 64 32
Om du är helt ny som släktforskare eller har viss vana gör detsamma. Erfarna släktforskare ger råd,
hjälp och tips på våra ”Drop in”-dagar.
Är du helt nybörjare, bör du ta med namn och födelsedatum på en äldre släkting som du vill forska
på, så hjälper vi dig att komma igång med att söka dina rötter.
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Har du kommit en bit på väg kan du få råd och tips på sökvägar och källor som du kanske inte själv
tänkt på. Vi pratar om erfarenheter och mycket annat. Du kan också få hjälp med att läsa gammal stil.

onsdag 10 oktober klockan 19.00
Eginogården, Lundavägen 5, Dalby

Filmen om Lucia på Trollängen, Torna Hällestad
Maja D Manner och Kaj Wirenbook berättar och visar film om Lucia på
Trollängen i Torna Hällestad.
Lucia Kloch var dotter till diktaren och skulptören Axel Ebbe. På gården
Trollängen bedrevs jord- och skogsbruk, hönseri mm. Det som lockade Maja D
Manner att som ung student göra filmen om Lucia för många år sedan, var
hennes intresse för alternativen som naturen bjöd på och hennes förmåga att
kommunicera med både tama och vilda djur.
Filmen ger intressanta skildringar om naturens tillgångar, om tama och vilda
djur, ugglor i spisen och mycket annat.
Föredrag, kaffe/te, fralla: 60 kronor/person.
Lördag 13 oktober klockan 10.00-13.00
”Drop in” på biblioteket i Veberöd, Dalbyvägen 1, Veberöd tel. 046-35 67 84
Om du är helt ny som släktforskare eller har viss vana gör detsamma. Erfarna
släktforskare ger råd, hjälp och tips på våra ”Drop in”-dagar.
Är du helt nybörjare, bör du ta med namn och födelsedatum på en äldre
släkting som du vill forska på, så hjälper vi dig att komma igång med att söka
dina rötter.
Har du kommit en bit på väg kan du få råd och tips på sökvägar och källor som
du kanske inte själv tänkt på. Vi pratar om erfarenheter och mycket annat. Du
kan också få hjälp med att läsa gammal stil.

Genarp ”Drop In” under hösten. Ingen dag bokad på grund av oklarhet av
tillgången till lokal i biblioteket.
Lördag 10 november klockan 10.00-14.00 Arkivens Dag
Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20 (Gastelyckan), Lund
Besök arkiven, som är öppna för visning. Besök utställningar och föreläsningar.
Onsdag 22 november klockan 18.00

Årsavslutning med gåsmiddag
Eginogården, Lundavägen 5, Dalby
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Vi avslutar årets verksamhet som vanligt med ett trivsamt samkväm.
Rönås Byakrog serverar gåsmiddagen, som består av:
Svartsoppa alt. Champinjonsoppa
Stekt gås med alla tillbehör
Äppelkaka med vaniljsås
Kaffe
Målstidsdryck: vin, öl, vatten säljs till självkostnadspris.
Lotteriförsäljning, där vinsterna är skänkta av sponsorer och medlemmar.
Vinster till lotteriet kan avlämnas på Eginogården samma kväll.
Årsavslutningen kostar 350 kronor/person. Anmälan om deltagande, val av
soppa och önskan om specialkost senast torsdagen den 1 november till Inger
Nilsson 046-808 29, e-post: bibliotek@dalbysff.se . Avgiften ska betalas senast
den 1 november till föreningens bankgiro 5048-3619. Glöm inte ange namn på
betalande.

Dalbybygdens Släkt- och Folklivsforskarförenings styrelse tar gärna emot
synpunkter på arrangemangen och tar tacksamt emot förslag och tips om nya
arrangemang. Adresser och telefonnummer finner ni på hemsidan under fliken
om oss/styrelsen.
Vi ser fram emot att träffa föreningens medlemmar och andra intresserade av
släktforskning vid våra olika arrangemang.

Alla är välkomna till ett intressant släktforskningsår 2018!
./.

