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”Underbara framtid,
det mesta är ogjort”

Åldermannens funderingar...
Det är i dag den 27 aug. 2008. Med posten i dag
kom den efterlängtade lagfarten på vår inköpta
fastighet ”Lilla Beddinge 26:156”.

samförstånd och båda parter är nöjda. Vi har
väntat på lagfarten innan vi offentligt vill tillkännage att vi verkligen är ägare.

Nu ligger det ett stort arbete framför byarådet
och medlemmarna i Lilla Beddinge Byalag. Men
det skall bli spännande och synnerligen intressant. Det är ju alltid positivt och utvecklande att
ha ett klart utsatt mål framför ögonen. Som en
känd småländsk möbelhandlare lär ha sagt en
gång: ”UNDERBARA FRAMTID - DET MESTA
ÄR OGJORT”.

Vi har tidigare varit i kontakt med Länsstyrelsen
för att bringa klarhet i vad vi får och inte får göra
med byggnaderna. Marken är strandskyddad
och allemansrätten gäller naturligtvis. I dessa
begrepp ingår att myndigheten har regler för
vad som gäller vid förändringar.
Vi tänker förbättra Garnhuset till ett Byahus. I
dag är det ju inte så vackert att titta på. Men vi

Vi har köpt fastigheten av de kända fiskarbröderna Bernt och Erik Nilsson och deras svägerska Birgitta Nilsson. Fastigheten omfattar 17.275
kvm mark och det s.k. Garnhuset där vi årligen
håller Fiskets Dag.

har naturligtvis planer om hur vi vill har det. För
några veckor sedan var vi i kontakt med stadsbyggnadschefen i Trelleborgs kommun. Vi talade om våra tankar och ställde frågor. De svar vi
fick var vi tacksamma för och vi skall nu visa upp
förhandsritningar – skisser på hur vi vill forma

Eriks ”hodda” som ligger i den västra delen av
marken ingår också i köpet. Köpet skedde i gott

ett blivande Byahus.
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Naturligtvis skall vi kontakta samtliga grannar
– informera dessa – höra deras synpunkter. Detta
för att behålla en god grannsämja. Då vi rådgjort
med socknens hantverkare kommer vi att slutgiltigt fastlägga våra planer. Innan vi dock slutgiltigt
beslutar kommer medlemmarna att informeras
och får möjlighet att framföra sina åsikter.

bryggan till vår tomt. Byalaget ser detta som positivt. Bryggföreningen har därför beslutat att,
på försök, flytta bryggan 2009. Naturligtvis skall,
även i detta fall, myndigheten lämna sitt godkännande.
Hör gärna av Er och bidra med tankar, idéer, ja
vad som helst som kan bidra med någon typ av
hjälp. Vi behöver Er allas hjälp.

Den ekonomiska delen är utomordentligt viktig.
Vi har god kontakt med Swedbank. Vi skall söka
ekonomisk hjälp från kommun, stiftelser och
andra institutioner. Det ideella arbetet är av den
största vikt. Vi har över 500 medlemmar. Vi räknar med att få god hjälp av Er alla.

Välkomna!
Beddingestrand i augusti 2008.
Lilla Beddinge Byalag
Jan A. Jeppsson

I samband med vårt köp har Västermarkens Andelsbadbrygga frågat om möjligheten att flytta

ÅLDERMAN

Byarådets styrelse
Namn

Befattning

Telefon		

E-mail

Jan A Jeppsson........... Ålderman................0410-244 40......0709-24 41 88 ..... jaje1935@hotmail.com
Kjell-Eric Persson....... Vice ålderman........0410-241 25...................................k-emp@telia.com
Angela Lewin.............. Sekreterare.............0410-244 32......040-40 26 13.........angelalewinsvedala@hotmail.com
Marianne Ahlander.... Arkivarie.................0410-242 07...................................m.ahlander@telia.com
Monica Hessemar...... Kassör.....................0410-241 61...................................monica.hessemar@malmo.se
Birgitta Andersson..... Suppleant................0410-257 67...................................gittan_andersson@telia.com
Anneli Sonesson ........ Suppleant................0410-291 72...................................anneli.sonesson@telia.com
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FOTO: Jan Jeppsson

Byalagets höstutflykt 2008
Lördagen den 16 augusti tog Hans Knutsson täten för att tillsammans med ett femtontal medlemmar i egna bilar åka österut.
Första delmålet var Vingården på Köpingsbergs
gård, där ägaren Carl-Otto Ottergren hälsade oss
välkomna. Han berättade på ett inspirerande sätt
om sin väg från etablerad ekonom till vinodlare.
Valet var inte så lätt men intresset att odla vin
fanns efter studier bl.a. i Frankrike och Kanada.
Han har heller aldrig ångrat att han tog steget.
Vi tackade för oss och färden gick vidare till Kåseberga, som inte låg så långt därifrån. Där intog
vi vår lunch och i det strålande vädret tog vi god
tid på oss.

Vi fick följa honom ut i odlingen där det fanns
cirka 4.500 vinstockar av olika sort. Carl-Otto
Ottergren berättade att allt arbete skedde för
hand. Som avslutning fick vi köpa champagne.
Det var nog första gången vi drack champagne
vid den tidpunkten på dagen men det var underbart och stämningen blev nog en aning högre.

Som avslutning där gjordes dragningen i tavellotteriet från Fiskets Dag. Lycklig vinnare var
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Marianne Ahlander med lott nummer 91. Grattis!
Tavlan är målad och skänkt av Allan Nilsson.
Nästa delmål var Ulriksdal på Kivik. Detta är en
stor mönsterträdgård. Vi guidades av ägarinnan
som var mycket kunnig. Hon älskar själv växter
med vackra blad och har verkligen lyckats. Hur
de klarar att sköta allt arbete är en gåta som vi
fick lämna obesvarad. Det var en fantastisk vandring vi fick vara med om.
Slutmålet var Mandelmanns Trädgårdar, en ekologisk odling av bär och grönsaker. Här fanns
både grönsaksförsäljning och kaffeservering.
Det började kännas i benen att vi hade gått
mycket, så en efter en försvann hemåt. Borta
bra men hemma bäst.
Vi som deltagit är oerhört tacksamma för dagen
och vill tacka för allt jobb som lagts ner på denna
utfärd.
/Jan Jeppsson
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Höstfest
Sommaren börjar förbereda sitt återtåg och hös-

Denna spelglada trio har några redan stiftat be-

ten gör mer och mer anspråk på att visa sig. Det

kantskap med och nu har alla en chans till att

behöver inte betyda att även vi drar oss tillbaka.

träffa dem. Vi avslutar kvällen med en enkel

Tvärtom. Nu kan vi strunta i högt gräs, ogräs

vickning. Ring och anmäl er till :

och annat som hör sommaren till. Vi behöver

Festkommittén

inte grilla. Vi kan samlas kring dukat bord och
njuta. Och var gör man det? Jo, på Byalagets

Brita Jeppsson............ 0410-244 40
Marianne Olsson........ 0410-188 73
Gertrud Körner.......... 040-40 30 05
Yvonne Persson.......... 0410-248 84

höstfest.
NÄR: Lördagen 8 november 2008 kl. 18.30
VAR: Rosengården, Beddingestrand

Senast den 31 oktober vill vi ha er anmälan.

HUR: Tag dansskorna på och kom!

Starkvaror medtages.

Vi äter en middag i goda vänners lag, tar en nubbe om så önskas, sjunger nubbevisor och andra

ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

sånger. Till vår hjälp har vi Elisabeth, Karin och

Lilla Beddinge Byalag

Krister från Café 21 i Tyringe.

FESTKOMMITTÉN
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Hur gick nu detta till?
Jag gick en promenad med hundarna i skogen
en kväll i april. När jag kom ut därifrån var jag
plötsligt redaktör för Byalagets tidning. En styrelsemedlem kom i min väg och hon var bra på
övertalning – så det kan bli…

när tranorna gör sitt
återtåg på våren och
när badlivet börjar igen
– ja, då är Beddinge
som bäst.

I april är det långt till september men nu börjar
stressen smyga sig på för att tidningen ska bli
klar i tid.

Nu hoppas jag att ni är
nöjda med innehållet i
höstens tidning men
kom gärna med synpunkter dels på vad ni vill att
tidningen ska innehålla, dels vad ni vill att Byalaget ska göra för Beddingeborna.

Redaktör
Lotta Cederfeldt: 0410-252 72
lcederfeldt@gmail.com

I farmor och farfars (senare mina föräldrars)
gamla sommarstuga bor vi sedan 1995 – två vuxna, två barn, två hundar och en katt. Huset har
bytt både storlek och färg ett antal gånger och
det enda som finns kvar från 1931 är nog den
gamla tallen på tomten. Ni ser den i höger resp.
vänster bildkant på bilderna

Blomsterlådor
I våras planterades blommor i nya blomlådor vid
tennisbanorna. Samma vecka fick de plockas
bort igen då någon hade hällt bensin över dem.
Tyvärr läser väl inte marodörerna Dagens ris i
Trelleborgs Allehanda…

Idag bor jag på den plats på jorden som jag aldrig
någonsin skulle flytta till – urtråkiga Beddinge
(citat en 16-åring från Malmö). Man blir klokare
med åren och nu skulle vi inte kunna tänka oss
att bo någon annanstans. När höststormarna
viner runt knuten, när frosten smyckar träden,

Tack och lov har blommorna vid Käringtandsvägen fått vara i fred. De har blommat hela sommaren i högönsklig välmåga och sköts av Angela
Lewin som ser till dem varje vecka.
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Hossor och löss på Fiskets Dag
FOTO: Lars-Olle Svensson

Den svalkande vinden, som fläktar denna varma
julidag, för med sig dofter av hav, äng och stekt
sill. Östersjön glittrar ikapp med nyputsade veteranåk som står uppställda på ängen. Flaggor vajar. Måsar skrattar. Kullen är prydd med gamla
fiskenät, båtar och en laxnot. Det är åter dags för
Fiskets Dag, en dag som binder samman då och
nu, som väcker minnen, som hyllar själva kärnan i tillblivelsen av Beddinge för länge sedan
och som förstärker känslan av sammanhang och
sommar.

Sandnarvsvägen. ”Jag som aldrig vinner!” utbrister hon med ett stort leende. Famnen är full av
lotterivinster, hembakt och hemkokt. Härligt!
Själv styr jag ivrigt kosan mot textiltältet. Där
fyndar jag bland annat gamla slaktfärdiga broderier. Vintern är räddad! Här ska klippas och
skapas! Av högens omfång att döma ser jag att
vintern kommer att bli kort och rolig.
Där sitter ”Lars von Post” och ”postar ut” efter
intensiv korvgrillning. Man skulle kunna tro att
folk inte fått mat i sig på flera dagar. Havsluft ger
aptit.

Så väl ”utbölingar” som ”inbölingar” byter vänliga ord. En del samtalar både länge och väl. Det
skulle kanske ha varit trevligt med en gästbok,
placerad på ett bord med en inbjudan att skriva
sitt namn, bostadsort och eventuellt några ord.
På vägen dit möter jag rader av glada besökare
med kassar, tunga av bokfynd. Marie från Lund
gläds åt en ur originalförpackningen ouppackad
kaffekanna i glas och fyra tillhörande koppar.
Och där kommer Gunilla Andersson, bosatt i
Bromma men ständig sommargäst i stugan på
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Känner en hand på min axel. Ännu en Brommaboende: Gunilla. I detta fall Gunilla Trägård-Norberg som tillbringat alla sina somrar sedan 1947
i stugan på Ängskavlevägen. Hon är en trogen
besökare på Fiskets Dag. För henne utgör Georg Oddners film en höjdpunkt. Barndomens
sommarbilder drar förbi på bildskärmen. Hon
tycker sig känna igen några av fiskegubbarna
och minns när hon fick följa med Janne och Linus och ”röjta” ålagarnen i arla morgonstund.

nämns. Marianne Ahlander berättar en incident
som hennes morbror Henry en gång förtäljt
henne: Matilda hade mist sin man, Nils Hansson
Rosengren, i en olycka till havs och blivit ensam
med många barn under mycket knappa omständigheter. Matilda beslutar sig så småningom för
att emigrera till Amerika. Den 9:e juli 1907 är det
dags. Då träffar hon min farmor Johanna, som
frågar vart hon är på väg.
– Men du haur jo inga hossor, Matilda!
– Näe, ja haur inga.
– Vänta, så ska du få mina. Du kan jo ente
komma te Amerikat udan hossor.
Och så tar farmor Johanna, som jag för övrigt
aldrig fick träffa, av sig sina strumpor och ger
till Matilda.
Jag hoppas det var ett par lyckostrumpor Matilda
fick. Undrar hur det gick för henne och hennes
barnaskara. Hur fick hon resepengar? Kände
hon någon ”over there” som kunde hjälpa henne
till rätta? Mina tankar vandrar.

För Gunilla är det en självklarhet att besöka Fiskets Dag för att njuta av stämningen, mötena,
loppisen, bläddra i pärmarna, känna nostalgi.
Hennes ord gäller oss alla, eller hur? Hon berömmer de arbetsamma byalagsmedlemmarna
som planerat, slitit och arbetat in i det sista. Synnerligen välordnat var det i år, tycker hon.

Harry Rosengren, en av de äldre, sitter också i
”muséet”. Länge har jag grunnat på en fråga. Nu
tar jag tillfället i akt att ställa denna till honom.
Min far Tage berättade för mig, att han egentligen skulle ha haft namnet Per. Eftersom det var
snöoväder på dopdagen tog hans far, Hans Jönsson, den lille i famnen och gav sig i väg ensam
till kyrkan i byn. På väg dit träffade han en tant.
Hon blev förfärad när hon fick höra att barnet
skulle heta Per. ”Nae, la han hidda Tage!” Och
så blev det. Vem var denna mäktiga kvinna? Varför dög inte namnet Per? Dessa frågor ställde jag
till Harry. Vem hon var kunde han inte alls förstå. Han menade att det kunde finnas någon illa
beryktad Per i grannskapet, eller så var namnet
alltför vanligt. Historiens slutsats blir att förr i
tiden lyssnade man till de äldre. Min far tyckte
aldrig någonsin om sitt namn. Men, som Harry
uttryckte det, om Tage inte hade fått heta Tage,
då hade han inte varit Tage.

”Museidelen” med pärmar, foton och fiskeattiraljer är en höjdare för mig. Jag ser min far, farfar,
farfars far och mina farbröder på uppsatta bilder.
Där träffar man ”di gamle biddingorna”. Inget
är så roligt och berörande som att få höra berättelser, där mina egna nära, kära hädangångna

11

Lilla Beddinge Byatidning Nr. 2 2008

Ett par damer står framför ett konfirmationsfoto
och studerar det ingående. Plötsligt upptäcker
de sin mor där. Det visar sig att deras mor är
av samma årgång som min kära mor Elsa, 1917.
Men varför finns inte min mor med på fotot? Damernas mor hette också Elsa, ”Elsa på Granhill.”
Det lät väldigt bekant i mina öron. Visst har jag
hört min mor tala om henne.

sittande klasskamrat. Exakt denna historia har
även min mor berättat för min dotter Emma som
skrev och ritade om just detta när hon gick i första klass. ”Våra mödrar kan ha varit bänkkamrater”, säger Astrid.
Väl hemma får jag tag på ett av mors skolfoton,
hittar Astrid Tunestål i telefonkatalogen och
skickar en kopia till henne. Sedan var det bara
att vänta på ett svar om hennes mor också fanns
med på kortet. Svaret låter inte vänta på sig.
Elsorna hade verkligen varit klasskamrater och
förmodligen studerat samma löss. Så förmedlade minnen och kontakt mellan människor
som aldrig träffats eller ens känt till varandras
existens. Det som var en gång får ny aktualitet,
levandegörs i en annan tid. Det känns ända in i
min hjärterot att Fiskets Dag är mer än bara ett
ytligt jippo. Till nästa år ser jag fram emot nya
möten, nya berättelser, nya tankar om livet och
dess gång.

Emmas teckning
från första klass

En av damerna, Astrid Tunestål, säger att hennes och systern Karins mor berättat för dem,
att i skolan satt hon och studerade lössens promenader i mittbenan och på flätorna på framför-

/Gunilla Hildén

Elsa Hansson från Granhill är nummer tre från vänster i andra raden. Gunilla Hildéns mor Elsa Jönsson (gift Hansson)
står som nummer tre från höger i samma rad. Deras lärare hette Johan Trulsson och var mycket omtyckt.
Om någon kan berätta mer om barnen på skolfotot eller vill berätta om gamla tider – hör gärna av er till oss i byalaget.

12
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Allsång på Thurevallen
En fantastisk vacker kväll i augusti hade ett 90-tal
Beddingebor samlats på Thurevallen med brassestolar och picknick. För tredje året i rad var det
åter dags för allsång. Kvällens konferencier och
allsångsledare var mångsysslaren Bo Olsson från
Simrishamn.

men gjorde också en go´ version av Credence
Clearwaters ”Proud Mary”.

Tillsammans med Emma Andersson och Anna
Forsvall fick gästerna sjunga den nyskrivna sången om Beddingestrand (hurra!). De sjöng också
visor ur Österlenmusikalen.

Alltmedan solen gick ner och himlen och fälten
på något vis gled samman och utgjorde en fantastisk fond bortanför fotbollsplanen.

Anna-Lena Sundin från Fyren och vandrarhemmet i Smyge och kantorn Per Engström framförde några visor av framlidne Pälle Malmenborg
och sedan tog Big Belly vid med sina Juicyfruits.

Vi tackar Kent Öjvindsson och hoppas att han
även nästa år anordnar allsång i LBBK´s regi.Och
det blir ännu roligare om vi är några fler…

Bandet Jukeboxers med bland annat hemmasonen Kevin Öjvindsson rockade loss med 34:an

14
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Nationaldagen
FOTO: Kjell-Eric Persson

På nationaldagen deltog Harry Rosengren i flaggparaden på Rådhustorget i Trelleborg med Lilla Beddinge Smyge
Fiskarförenings vackra flagga från 1916. Föreningen bildades 1908 (alltså 100 år i år)

Pysselträffar

Vykort

Välkomna till pysselträffar inför julmarknaden den 23 november. Vi träffas varje
tisdag i LBBK´s lokaler kl. 13.00 med
början den 14 oktober.

Nu finns det nya
vykort med motiv
från Beddinge. Jim
Bengtsson har målat
nya akvareller som
Byalaget tryckt upp
som vykort.
Pris 15 kr/st.

Efterlysning
Byalaget behöver alltid folk som vill och kan
ställa upp vid olika arrangemang. Ring någon i styrelsen och anmäl ditt intresse.

15
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Äntligen kom solen...
Här har solstolsklubben ockuperat stranden:
Per, Sandra och Gitte Nordström samt Mats Jeppsson,
Agneta Jeppsson, Olivia Nilsson och Gert Nilsson.

16
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Juli månad: Äntligen kom badlivet igång – solen

invadera stranden. Tyvärr var botten ganska

strålade från en klarblå himmel och temperatu-

stenig men det gick att hitta stråk med sand.

ren i vattnet gick upp till fantastiska 24 grader.

Lite längre ut var vattnet alldeles klart och man

Både människor och getingar passade på att

kunde bada hur länge som helst.

Anton och Mattias badar och badar och badar och badar...

17
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FOTO: Fredrik Lundgren

Beddinge marknad
Ett bättre marknadsväder än årets går nog knappast att få. Beddinge marknad ägde i år rum den
10–11 maj och solen strålade över både besökare,
knallar och artister. Det hördes till och med med
spridda kommentarer om att det var för varmt
men med tanke på förra året så var det nog bäst
att hålla tand för tunga…

Group 387 från Ystad med Bror Tommy Borgström i spetsen lirade 60-talsrock så att folk rös
(av välbehag, vill säga). Dock behövdes inget kravallstaket som han hade befarat…
Sedan var det dags för lite yngre förmågor: Jukeboxers med Christoffer Melin, Anton Andersson,
Johan Dahlberg och Beddinges Kevin Öjvindsson. Trots att åldersskillnaden mellan medlemmarna i de bägge banden var avsevärd kunde
man konstatera att rock´n roll är tidlös.

45 knallar och 14 stycken olika attraktioner från
Möllers tivoli gjorde marknaden till ett spännande mål för alla – gammal som ung. Naturligtvis
gick det också att handla en sillamacka eller ta
lotter i LBBK´s spettkakslotteri.

På söndagen uppträdde Andreas Sjöberg, malmösonen som blev kändis genom sin tredjeplats i
Idol 2007.

Som vanligt på marknaden fanns det underhållning av hög klass med både lokala förmågor och
svenska idoler:

18
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Andreas Sjöberg
från Idol.
FOTO: Angela Lewin

FOTO: Fredrik

Lundgren

FOTO: Angela Lewin

FOTO: Fredrik

Lundgren

Tamråttan Tindra med matte
Sandra, båda från Möllers tivoli.

19

FOTO: Fredrik Lundgren

Lilla Beddinge Byatidning Nr. 2 2008

FOTO: Jan Jeppsson

Vårutfärd till Vattenriket
Bussen startade med 43 medlemmar ombord.

åt vi en god lunch på ”Pråmen” som låg vid kaj

Vädret var en aning kallt och kanske lite mycket

mitt inne i Åhus i Helgeå, innan den rinner ut i

moln. Alla var dock glada och vi matades med

Hanöbukten.

upplevelser längs vägen av guiden Berit som var

I södra Åhus besökte vi en ålafiskare med rökeri.

mycket kunnig – speciellt om historiska männis-

Han berättade om ålafisket och hur det gick till

kor och händelser.

att röka ål. De som ville kunde köpa underbart

Efter cirka en timmes färd intogs fika med kaffe,

luktande, nyrökt ål.

te och nybakade frallor. Detta smakade förträff-

Nästa hållplats var Andrarums kaffestuga. Vack-

ligt.När vi var framme i Tivoliparken i Kristian-

er natur, gott kaffe och goda kakor i mängd. Nu

stad, äntrade vi båten och kom i väg i rätt tid.

styrde bussen hemåt och det var precis i rätt tid.

Vår skeppare var en kunskapsrik man, som vis-

Vi hade haft en trevlig dag. Vackert väder blev

ste mycket om fågel- och växtlivet runt vår färd

det, trevlig gemenskap, fina vinster i lotteriet.

på Helge å upp till Aralövssjön.

Alla gjorde sitt bästa och verkade trivas förträff-

Då vi nådde målet, bjöd skepparen på fika i

ligt, även om vi var lite trötta.

vassruggen och berättade ytterligare om omgivningen. Iland igen tog vi bussen till Åhus. Här

/Jan Jeppsson
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Nya medlemmar
Sedan förra tidningens utgivning

Ingrid Jönsson........................ Beddingestrand

Catarina o Arne Holtz............ Uppsala

Bengt-Arne Pettersson.......... Beddingestrand

Marie o Magnus Öhrström... Limhamn

Elsbeth Wahlstedt.................. Höllviken

Gerd o Ove Gustafson........... Staffanstorp

Gunnel Hansson..................... Beddingestrand

Lars Hemzelius....................... Klagstorp

Bertil Persson......................... Beddingestrand
M-L Löwgren.......................... Beddingestrand

Vi ber Carl-Gustav Andersson, Beddingestrand

Arne Folkesson...................... Beddingestrand

om ursäkt då han försvunnit ur medlemsregist-

Mikael Ottosson .................... Svedala

ret på grund av sammanblandning med en an-

Arne Andersson..................... Beddingestrand

nan med samma namn. Nu är allt dock ställt

Solweig Mellberg................... Beddingestrand

till rätta.

Stig Svensson.......................... Beddingestrand

Du vill väl ha en redig brygga?
Det undrar Beddingestrands Bad- och Bryggförening som jobbar aktivt för att etablera en
badbrygga väster om Pärlan. Som många vet
är det inte alltid enkelt att ta sig ett dopp vid
stranden. Tången smetar kring benen och
gör dessutom att man inte kan se stenarna
på bottnen. En brygga som går en bit ut vore
perfekt, resonerar föreningen. Då slipper
man gå på botten och det är djupt när man
ska gå i.

bygga just en ny brygga. Dock har man inte
bestämt sig för var den skall placeras…
Vill du veta mer om BBB det vill säga Beddingestrands Bad- och Bryggförening så är
du välkommen att kontakta Ulf Jobacker, ordförande på 0708-69 26 29 eller 040-46 54 48

En brygga skulle kosta cirka 200.000 kr och
nu ber man Trelleborgs kommun om att
även Beddinge skall få sig en kommunal badbrygga. Som det ser ut nu, menar föreningen,
kommer fler och fler att söka sig någon annanstans när de vill bada.
Enligt Trelleborgs Allehanda kommer det
att äskas pengar i kommunbudgeten för att
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Celebert besök...

FOTO: Från Kent Öjvindsson

Kent Öjvindsson måste ha tumme med Tommy
Körberg. Tack vare Kent kunde Beddingeborna
för andra året i rad glädjas åt herr Körbergs
skönsång på Thurevallen.
Cirka 700 personer hade slutit upp med filtar,
stolar, picknick- och kaffekorgar.
Under hotande regnmoln fick publiken bland
annat höra Som en bro över mörka vatten och
Fattig Bonddräng från Astrid Lindgrens Emil
i Lönneberga. Jubel blev det förstås när introt
till efterlängtade Anthem från musikalen Chess
drog igång.
Mellan låtarna filosoferade Tommy Körberg om
männens frigörelse, sex och sextio och om att
vaxa benen. Herrarna på Thurevallen fick också
sjunga allsång: Just like a woman.
Välkommen tillbaka till Beddinge nästa år!
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...på Thurevallen
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Om ni hör nå´t i luften
som surrar – så är det
bara Bengtsson…

FOTO: Lena Henriksson

Skärmflygning
Har ni sett att det flyger nå´t i luften här i Beddinge? Och det är varken, fågel, humla eller flygfisk. Det är Christian Bengtsson som likt Karlsson på taket med propeller på ryggen, tittar ner på
oss från ovan. Förutom propellern har Christian
en motorskärm ovanför sig samt gasreglage och
styrhandtag i händerna. Detta kallas paramotor.

dra skärmentusiaster flög han från ön San
Miguels högsta berg.
– Vi var uppe på 2000 meters höjd, det var helt
fantastiskt! Hemma håller vi oss på högst 400
meter på grund av alla inflygningar mot Sturup.
På Azorerna flög vi dessutom utan motor. Det
var alldeles tyst, det enda som hördes var suset
av vinden. Här fick man vara med om hisnande
stigningar på 7–8 meter per sekund. Det var som
att ta hissen – snabbhissen.

– Jag såg skärmflygare första gången i Sälen 2003
och tänkte direkt att detta ska jag också göra.
Sagt och gjort, när han kom hem kontaktade han
klubben i Kåseberga och tog certifikat för skärmflygning, både med och utan motor.

På Azorerna finns massor att titta på, fortsätter
Christian. Där ligger bland annat Europas enda
teodling.

–Det är perfekt att flyga här i Beddinge, säger
Christian. Jag flyger gärna längs kusten, där finns
det inget som stör. Med full tank på 10 liter bensin
kan jag var i luften 3–4 timmar och flyga 20 mil.
På sommaren är det härligt men på vintern är det
nästan ännu bättre. Då har luften högre densitet,
vilket gör det lättare att både starta, flyga och
landa. Dessutom är luften mindre orolig. Visst är
det kallt men tar man bara på sig ordentligt är det
inga problem.

– Är du aldrig rädd då? undrar jag, som tycker att
det där med flygning är ganska läskigt.
– Visst har jag varit rädd ibland, säger Christian.
Det är inte riskfritt, det här. Man kan inte alltid
förutse hur vindarna ska bete sig. En gång blåste
jag ut över havet och höll på att inte ta mig hem
igen. Det var fyra grader i vattnet, och då blir man
ödmjuk.

Nyligen gjorde Christian en fantastisk resa
till Azorerna. Tillsammans med sjutton an-

Men flyger gör jag så ofta jag kan. Det här är det
roligaste jag vet!
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Agneta Westesson
–MINNESORD–
Som alla vet avled Agneta, efter en tids sjukdom, den 21 maj 2008, 66 år gammal. Hon
bodde i Beddingestrand tillsammans med
sin make Ove i drygt 10 år.
Agneta var en person som var utomordentligt kreativ och med en sprudlande livsstil.
Hon engagerade många människor i sin
omgivning. Hon satte upp mål som ibland
syntes omöjliga. Fick en idé, visade den,
instruerade kollegerna och genomförde
den.
Hennes stora intresse var barn. Hon hade
också god utbildning som student i Eslöv,
från Svenska Kyrkans kurser för barnledare och förskoleseminarium, med mera.
Hennes arbetsplatser då det gäller barn var

FOTO: Ove Westesson

som barnkonsulent för Svenska Kyrkan i

rand verkade hon i Byalaget med många

Malmö, söndagsskollärare, förskollärare,

idéer och uppslag. Hon var med och star-

lågstadielärare, lektor på lärarhögskolan i

tade upp ”Öppna sinnen” och genomförde

Malmö. Hon samarbetade bland annat med

ett annorlunda konstsätt med att engagera

biskopen Caroline Krook i Lund Hon var

kolleger att ställa ut stolar längs stranden i

”teaterdirektör” i egna dockteatern ”Lust-

Beddingestrand. Agneta var en person som

gården”.

fick något att hända.

Utöver detta var hennes stora intressen

Tack Agneta för allt det Du gjort för oss i

musik, dans, konst och teater. Hon gick på

Lilla Beddinge Byalag. Vi kommer att min-

Lunds universitet och läste drama. Hon stu-

nas Dig som barnens och konstens beskyd-

derade måleri och konsthantverk genom

dare.

Skånska målarskolan i Malmö och gick ett
otal kurser i akvarellmålning. I Beddingest-

/Jan Jeppsson
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I det här huset har det
skett ett brutalt mord…
..i alla fall på film. Under sommaren har inspelningen av inte mindre än tre Wallanderfilmer
ägt rum i Ystad med omnejd – men även här i
Beddinge. Huset på Rapsbaggevägen är i filmen
Villospår, en mordplats som Wallander kommer
till.
–Det nya med dessa filmer är att de spelas på
engelska av engelska skådespelare, berättar
John Belfrage som är platschefsassistent.
På ängen bakom huset står tält, containrar, lastbilar och bilar om vartannat. Här ska finnas plats
till ett sextiotal personer plus statister. Lastbilarna
används till ljud, ljus och kamerautrustning. I
tälten finns skådespelarloger samt kostym och
smink, I ett partytält står en buffé från en cateringfirma uppdukad – jag blir inte bjuden och
jag får heller inte träffa Kenneth Branagh, fastän
jag ber snällt.

I rollen som kommissarie Wallander ser vi ingen
mindre än den engelske skådespelaren Kenneth Branagh som framförallt gjort sig ett namn
som Shakespearetolkare. Filmerna produceras i
samarbete mellan BBC och svenska Yellowbird,
som även spelat in de svenska Wallanderfilmerna med Krister Henriksson.

– Det är lite hemligt fortfarande, säger John
Belfrage. Och han har nog rätt – artiklarna om
att inspelningarna har börjat, dyker inte upp i
tidningarna förrän någon vecka senare. Jag var
först på plats men inte förrän nu får ni läsa detta
”exklusiva” reportage…

De tre filmerna Villospår, Steget efter och Brandvägg kommer att sändas i engelska BBC men
troligen även i SVT.
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Program
Hösten 2008, våren 2009
Oktober

9/10 Onsdag
		
		
		
		

Idéträff på Rosengården kl. 19:00.
Medlemmarna träffas, kommer
med egna idéer i allmänhet och
om julmarknaden i synnerhet.
Vi fika.

November

8/11 Lördag
		

Höstfest på Rosengården
kl. 18:30. Se sidan 8.

23/11 Söndag
		
		
December 7/12 Söndag
		

Julmarknad på Granhyddan.
kl. 13:00–16:00

Februari

11/2 Onsdag
		
		
		

Filmvisning på Rosengården
kl. 19:00. Filmer från
orten om fiskets historia.
Vi fikar.

Mars

Livsloppet. Gå, spring eller
cykla från Ö.Torp till Beddingestrand. Samarbete mellan
LBBK/Ö. Torp och Källstorps
Församling. Vi bjuder på våfflor.

8/3 Lördag

(Datum är preliminär)

		
		
		

Lucia Lilla Beddinge Kyrka
kl. 16:00.

16/3 Måndag Årsmöte på Rosengården
		
kl. 19:00. Vi fikar.
Välkommen till våra aktiviteter. Har Du frågor ring Jan 0410 -244 40.
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Posttidning B
Lilla Beddinge Byalag
231 75 BEDDINGESTRAND

Lilla Beddinge
Byalag
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