
RAVLUNDA  ALLEHANDA 
MARS - APRIL 2013                                                                    www.ravlunda.com 
Ravlunda sockens byalag är en partipolitisk, religiöst och fackligt obunden sammanslutning, som har som 
målsättning att företräda Ravlunda sockens befolkning och deras intressen.                                                                                     

                                  

 
Ravlunda sockens byalag inbjuder 

 till årsmöte 
 

  §                        §  

                      Lördagen den 20 april kl 17.00 

Plats: Skolan i Ravlunda 

 
Efter mötet samlas vi till sedvanlig vårfest som blir enligt tradition 
med vårprimörer: nässelsoppa, lax och rabarberpaj. 

 
Vi har också bjudit in Ingrid och Christer Olsson, mycket duktiga 

”riksfolkdansare” från Vitemölla, som kommer att berätta om folkdansens 
tradition och historia, visa prov på olika danser och avsluta med danser 

där alla kan vara med. 

  
 

PRIS: Vuxna 150:-,   Ungdomar 12-18 år 50:- ,  barn under 12 år gratis  

 

Anmälan senast den 15 april till: 
 

Berit Andersson      berit.t.andersson@telia.com       0414-703 42     
Gunnar Persson      gun-pers@telia.com       0414-740 16 
Gösta Bengtsson     gosben@telia.com   0414-741 40 

 

 
 

 

mailto:berit.t.andersson@telia.com
mailto:gun-pers@telia.com
mailto:gosben@telia.com


Pensionärsmiddag  
Söndagen den 3 mars samlades mer än 40 pensionärer i skolan i Ravlunda för 

att avnjuta den sedvanliga och varje år återkommande pensionärsmiddagen. En 

uppskattad sedvänja som vi hoppas kunna fortsätta med.  

 
Aktuellt i Ravlunda våren och sommaren 2013 

Ravlunda bilder söndagen den 7 april kl. 14.00 i skolan 

Projektet lever och går långsamt framåt. Vår målsättning är att samla ett 

hundratal bilder till ett bildspel med en röst som berättar om bilden. Claes har 

skannat och lagt in i datorn en massa bilder och av dessa har vi plockat ut ca 

160. Nu behöver vi hjälp att reda ut vad som finns på bilderna och att få 

lämplig text, som sen kan läsas in. Alla är välkomna och speciellt Ni som är 

gamla Ravlundabor. 

 

Vårbål den 8 maj 
Kristi himmelsfärdsafton samlas vi traditionsenligt i Stationsparken för bål. 

Medtag korv och dryck och gott humör. Brasan tänds i skymningen  

 

Allsång i parken  
Även i år kommer Elna o Anders Hanssons ättlingar med Gullvi i spetsen att 

leda Allsång i Parken i juli månad. Platsen blir som traditionen bjuder - 

Stationsparken. Medtag fikakorg och stol! Sånghäfte till försäljning. 
Vid regn blir det skolan. Vi återkommer med definitivt datum.

 

Skolan 
Skolan fortsätter att var den mötesplats som är så viktig i byn. En vecka kan se 

ut så här: 

Måndag kl. 9.00 kommer SPF Kivik och startar veckan med Line-dans och 

fika. På kvällen är det Tai Chi med ledare från Malmö. Tisdag är det vävdag, på 

kvällen fri dans samtidigt som Albo hembygdsförenings textildamer har 

”stickekväll”. Onsdag möte med Vitaby hembygdsring. Lördag 40-års fest. 

Söndag kyrkkaffe och Ravlunda yoga-grupp. 
   

Ravlunda byalag, Styrelsen 2012-2013 
 

Ordförande: Berit Andersson 

berit.t.andersson@telia.com    tel 0414-703 42 

Sekreterare: Ulrich Nitsch 

ulrich.nitsch@telia.com           tel  0414-74350 

Kassör: Gunnar Persson 

gun-pers@telia.com               tel 0414-74016 

Ledamöter: 

Gösta Bengtsson 

gosben@telia.com                 tel 0414-741 40 

Annika o Bertil Johansson 

annikalilian@gmail.com          tel 0414-741 01 

Marta Cicionesi 

marta.cicionesi@telia.com      tel 0414-740 18       

Årsavgift 

  
Är du redan medlem i byalaget?  
Kontakta annars gärna vår 

kassör Gunnar Persson eller 
betala till vårt bankgiro med 

nummer 5490-4677. 
Vi bifogar blankett. Har du 
redan betalt så bortse från den. 

 
                 Glöm inte skriva namn 

Avgiften är 50 kr för enskild 
medlem och 100 kr för familj. 
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