
Program 2019 

Dybecks Byalag 

Dybecks Byalag hoppas att årets program väcker intresse och  

inbjuder till medverkan. Programmet kan förändras, tillkom-

mande och ändrade aktiviteter informeras om på hemsidan, via 

Facebook och via e-post, För aktuell information  

kontrollera med någon i styrelsen eller läs på vår hemsida.  

Mer om föreningen och medlemsavgiften finns på baksidan. 

PROGRAM 2019 

Medlemsavgiften är 100 kr/person eller 200 kr/familj.  
Bankgiro 5383-2903 eller Swish  123 381 51 49 

Glöm inte att ange namn, adress och telefonnummer 
samt e-postadress på inbetalningskortet. 

E-post: info@dybecksbyalag.se    
Lämna din e-postadress, så får du en påminnelse inför 

aktiviteterna. 

Dybecks Byalag är en ideell förening med syfte att vårda landskap, 

kulturhistoria och bebyggelse samt verka för social gemenskap och 

människors trivsel i sin egen bygd. 

Dybecks Byalag 

c/o Kristiansen 
Sjövägen 3, Bingsmarken 
274 54 Skivarp 
Telefon: 0411-53 24 64 
Mobil: 073-833 24 64 

e-post: info@dybecksbyalag.se  
    www.dybecksbyalag.se  
Bankgiro: 5383-2903 
Swish; 123 381 51  49 
Gilla oss på Facebook   

Entréavgiften till våra sammankomster i Östra Vemmenhög  
är 50 kronor per person inklusive fika.  

Även icke medlemmar är välkomna i mån av plats. 

Onsdagen den 9 oktober kl. 19.00. 

Plats: Östra Vemmenhögs församlings-

hem.  

Missing People Sweden är en ideell 

organisation som hjälper anhöriga och 

polis med att publicera efterlysningar 

och arrangera sökinsatser efter för-

svunna personer. Kom och lyssna till hur de arbetar.  

Läs mer om föreningen på www.missingpeople.se 

Missing People 

Örnarna i Fyledalen 

Onsdagen den 13 februari kl. 19.00.   

Plats: Östra Vemmenhögs församlingshem.  

Naturfotografen och ornitologen  

Göran Gustafsson visar bilder och 

berättar om kungsörnarna i Fyleda-

lens naturreservat.  

På uppdrag av Skånes ornitologiska 

förening har Göran varit bevakare av 

Fyledalens örnrevir i fyrtio år.  

Historiska museet i Lund 

Onsdagen den 11 september kl. 12.00 

Plats: Krafts torg, nära Domkyrkan. 

Entréavgift: 50 kr. 

Samåkning från Östra Vemmenhög  

kl. 10.45. Anmälan senast den  

6 september till 0411-53 24 64 eller 

info@dybecksbyalag.se.   

Uppföljning av vårt besök i Uppåkra. I Lund får vi en gui-

dad visning av de arkeologiska fynden från utgrävningarna.  

Läs mer på www.historiskamuseet.lu.se 

Efteråt blir det gemensam fika, ev. i  Botaniska Trädgården. 

Onsdagen den 13 november kl. 10.30.  

Plats: Nils Ahlins gata 19 i Ystad.  

Entréavgift: 150 kr, inkl. Lottornas 

hemlagade ärtsoppa samt pannkakor 

med grädde och sylt.  

Anmälan senast den 5 november till 

info@dybecksbyalag.se eller telefon 0411-53 24 64.  

Vi får först en guidad visning av muséets intressanta sam-

lingar och därefter avnjutes ärtsoppa med tillbehör.  

Läs mer på http://ymhm.se/ 

Militärhistoriskamuséet i Ystad 

Julfest 
Onsdagen den 4 december  kl. 19.00. 

Plats: Östra Vemmenhögs församlings-

hem. 

Julfest med glögg, mandel och russin, 

julsmörgås samt kaffe och pepparkaka. 

Årets underhållning är inte klar ännu.  

Anmälan till 0411-53 24 64 eller 

info@dybecksbyalag.se senast den  

26 november. 

DYBECKS BYALAG 

Skojiga skrönor och 
hiskeliga historier 

Onsdagen den 9 januari kl. 19.00. 

Plats: Östra Vemmenhögs församlingshem.  

Berättarafton med Henrik Bergkvist 

från Simrishamn. Det utlovas en glad 

afton, då Henrik är tvåfaldig svensk 

mästare i berättande samt att han 

även är underhållare, revymakare, 

skribent, musiker m.m. 

http://henrikbergkvist.se  

mailto:info@dybecksbyalag.se
http://www.dybecksbyalag.se
mailto:info@dybecksbyalag.se
http://www.dybecksbyalag.se
https://www.missingpeople.se/sv/
mailto:info@dybecksbyalag.se
https://www.historiskamuseet.lu.se/
mailto:info@dybecksbyalag.se
http://ymhm.se/
mailto:info@dybecksbyalag.se
http://henrikbergkvist.se


PROGRAM 2019 

Tisdagen den 30 april. 

Kom i god tid, bålet tänds kl. 19.00. 

Plats: Hörte hamn.  

Valborgsbål i hamnen.  

Tag med korv att grilla eller köp något gott 

att äta och dricka hos Hörte Brygga.  

Läs mer på www.hortehamn.se   www.hortebrygga.se  

Valborg i Hörte hamn 

DYBECKS BYALAG 

Tiden, tiden, alltid denna tiden 

Onsdagen den 10 april kl. 19.00.  

Plats: Byalagslokalen vid idrottsplatsen i Stora Beddinge. 

Entréavgift inkl. kaffe och kaka: 100 kr, kontant betalning. 

Ett arrangemang tillsammans med 

Stora Beddinge byalag, professor 

emerita Bodil Jönsson är inbjuden 

att berätta om tid.  

Bodil har tänkt på tid sedan hon var 

fyra år. Ändå kommer det ständigt 

nya insikter, bl a om hur man kan 

göra för att få tid för det menings-

fulla. Och hur man kan sluta tro på 

att det går att hantera tiden för sig 

och livet för sig, en av alla dessa livslögner som vi håller oss 

med.  

Överskottet från entréavgiften går till Bodils forskningspro-

jekt Certec, läs mer på www.certec.lth.se om hur de hjälper 

människor med funktionsnedsättning till ett bättre liv.  

Ni kan också stödja forskningen med ett frivilligt bidrag 

www.certec.lth.se/forska-lund. Önskar ni att byalaget vida-

reförmedlar era gåvor, tag med extra kontanter. 

Årsmöte 
Onsdagen den 13 mars kl. 18.00. OBS! tiden. 

Plats: Mötesplats Skurup på Skurups Spar-

bank, ingång från gårdssidan vid Stora Torg-

gatan i Skurup. 

Banken informerar om framtidsfullmakter 

och testamente, samt om mötesplatsen och övrig verksam-

het. Byalaget bjuder på kaffe/te och smörgåstårta. 

Skriftliga motioner lämnas senast den 13 februari till  

ordförande Viveca Kristiansen. För e-post resp. postadress 

se sista sidan i programbladet.  

Anmälan om deltagande till telefon 0411-53 24 64 eller  

e-post info@dybecksbyalag.se senast den 5 mars.  

Heldagsutflykt till Själland 

Onsdagen den 22 maj kl. 07.30.  

Samling: Östra Vemmenhög, vid 

församlingshemmet.  

Bussfärden går i år till Danmark 

och Själland. Vi besöker trellebor-

gen i Slagelse, dvs en rund borg 

från vikingatiden, där vi får en guidad visning. Därefter äter vi 

lunch i Roskilde samt besöker Domkyrkan med ”våra” kunga-

gravar.  

Läs mer på https://natmus.dk/museer-og-slotte/trelleborg/  

resp. www.roskildedomkirke.dk 

Glöm inte passet! 

Pris: 600 kr för medlemmar, 700 kr för övriga i mån av plats.  

Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller.  

Anmälan snarast till 0411- 53 24 64 eller e-post 

info@dybecksbyalag.se.  

Avgiften betalas senast den 6 maj till vårt bankgiro 5383-2903, 

glöm inte ange ditt namn.  

Vi beräknas vara åter i Östra Vemmenhög cirka 18.00. 

Vi besöker Bodil och Bengt 

Lachmanns trädgård strax öster 

om Mossbystrand.  

I deras fina park har de planterat 

in flera olika trädarter och andra 

växter.  

Efter rundvandringen fikar vi på 

gräsmattan.   

Medtag egen kaffekorg samt något att sitta på! 

Arboretet i Högasten 
Onsdagen den 12 juni kl. 18.00. OBS! tiden. 

Plats: Högasten, Snårestad Lyckeväg 29-39, 271 93 Ystad  

Vi åker dit i egna bilar.  

Sommarfest i Hörte hamn 

Onsdagen den 7 augusti kl. 18.00. 

Plats: Fiskarhuset i Hörte hamn. 

Sommarfest med underhållning  

i Hörte hamn. 

Tag med egen picknick-korg med mat 

och dryck.  

Byalaget står för kaffe med dopp samt 

underhållning.  

Vi återkommer om vem som kommer att 

stå för underhållningen. 

Onsdagen den 1 maj kl. 16.00. 

Plats: Dybecks byalags boulebana i 

Hörte hamn.  

Med mingel, bubbel, pompa och 

ståt återinvigs vår nyrenoverade 

boulebana.  

Vi spelar boule varje onsdag fram till sep-

tember. Har vi annat på programmet flyttas boulen till tors-

dagen. Glöm inte kaffekorgen! 

Boulepremiär och återinvigning 
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