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.

Dalbybygdens Släkt- och Folklivsforskarförening
Program hösten 2018
Måndag 2 juli klockan 18.30, Bonderups kyrka. Digital kyrkogårdsvandring och information
i ord och bild om gravstenar och gravsatta på Bonderups kyrkogårdar, i samarbete med
Dalby församling.
Lördag 1 september resa med buss till Släktforskardagarna i Växjö.
Avresa kl. 07.00 från Thells Bussar S Sandby, kl. 07.15från Dalby vid Strädelängan,
Lundavägen 9 B, kl. 07.30 från Lund Gastelyckan, bussfickan på Dalbyvägen innan
motorvägen, kl. 07.45 från Shellmacken, Gårdstånga (bakom macken). KOM till
påstigningsplatsen i god tid!
Bussresan inkl. entré, mässkatalog och middag kostar 400 kr/person.

”Drop In” på biblioteken:
Måndag 10 september klockan 16.00-19.00
”Drop in” på biblioteket i S Sandby, Fritidsgatan 2, S Sandby tel. 046-35 64 33
Onsdag 19 september klockan 16.00-19.00
”Drop in” på biblioteket i Dalby, Allégatan 1 A, Dalby tel. 046-35 64 32
Onsdag 3 oktober klockan 16.00-19.00
”Drop In” på biblioteket, Medborgarhuset i Genarp, Tagholms väg 17, 046-35 64 89
Lördag 13 oktober klockan 10.00-13.00
”Drop in” på biblioteket i Veberöd, Dalbyvägen 1, Veberöd tel. 046-35 67 84
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.
Föredrag, kaffe/te, fralla: 60 kronor/person.
Onsdag 22 november klockan 18.00
Årsavslutning med gåsmiddag
Eginogården, Lundavägen 5, Dalby
Vi avslutar årets verksamhet som vanligt med ett trivsamt samkväm.
Rönås Byakrog serverar gåsmiddagen. Måltidsdryck: 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, epost: bibliotek@dalbysff.se . Avgiften ska betalas senast den 1 november till föreningens
bankgiro 5048-3619. Glöm inte ange namn på betalande.

