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Ravlunda sockens byalag är en partipolitisk, religiöst och fackligt obunden sammanslutning, som har som målsättning att 
företräda Ravlunda sockens befolkning och deras intressen.  

 Österlen lyser i Ravlunda även i år 

 
Vem är Duo Z? 

Rofylld musik under Österlen lyser 
 

Efter flera års sommarkonsertturnéer 
och många andra konserter är Duo Z en 
etablerad och uppskattad duo, som får 
mycket beröm för samspel och variation 
i både program och uttryck. Duo Z 
består av Johanna Zetterqvist, flöjt, och 
Joakim Zetterqvist, violin, och är 
förutom musicerande duo också äkta 
makar.  
De är båda utbildade huvudsakligen på 
musikerutbildningen vid Musikhögskolan 
i Malmö, men Joakim har även utbildning 
från Royal College of Music i London och 
Johanna har även studerat vid Academy 
of Performing Arts i Prag. Nu verkar de 
båda som frilansmusiker med bas i 
Malmö, och engageras till allt från 
symfoniorkestrar till Taizémässor, via 
egna konserter och mingelspelningar.  

Duo Z spelar både klassisk musik och 
svensk folkmusik, och arrangerar gärna 
om stycken för att de ska passa till deras 
sättning. De lägger också stor vikt vid 
att sätta samman spännande program 
och presentera det på trivsamt vis.  
 
När de nu kommer till Ravlunda kyrka 
under Österlen lyser bjuder de på 
”Trollflöjt och Fiolromantik”, ett knippe 
vackra stycken ur både den klassiska 
repertoaren och ur vår svenska 
folkmusikskatt. Det blir musik av bl.a. 
Telemann, Mozart och Debussy 
uppblandat med folkmusiken – allt 
presenterat på samma trevliga sätt som 
vanligt.  
 
 

Lördagen den 3 november 
 

                    
 
Kl 16.00 tänds marschaller  längs bygatan,  

    från Bränneriet till kyrkan. Vi samlas vid 
skolan. 

 
Kl 18.00 Konsert med Duo Z i kyrkan.  

    Entré 60:- för vuxna, barn gratis.  
    Biljetter från kl 17.30. Kom i god tid  

 
Efter konserten kan vi vandra till Bränneriet , som 
serverar värmande soppa. Ring Anette och boka. 



 

Ravlunda skola 
 
Verksamheten rullar på och skolan är 
verkligen en mötesplats inte bara för byn 
utan även för bygden omkring. Tidigt ute 
i år var Thales Teater som repeterade en 
ny uppsättning i januari- februari. Det är 
mycket dans och yoga, varje vecka är 
det Tai Chi, Yoga, Line-dans och Fri 
dans. Ett gäng målande damer från 
Bohuslän återkommer en vecka varje vår 
och Hasse Karlssons akvarellkurser efter 
midsommar börjar också bli tradition. Vi 
har haft ett 10-tal fester, bröllop, 
studentfester, barndop och 
födelsedagsfirande. Ravlunda vävstuga 
är igång hela året med uppehåll för 
sommaren. Albo Hembygdsförening har 
förutom sina ordinarie träffar också haft 
möte med deltagare från andra 
föreningar. Deras textilträffar en gång i 
månaden är väldigt populära. Kiviks 
församling har kyrkkaffe, julfest och 
andra möten som tillhör deras 
verksamhet. 
 
Midsommar 
 
Midsommarfirandet regnade i år bort, 
men dagen innan kläddes majstången 
vilket uppmärksammades i Ystad 
Allehanda med stort reportage  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Allsång i parken 
 
Succén från förra året upprepades när 
Elna o Anders Hanssons ättlingar, under 
ledning av Gullvi  Andersson, 
genomförde Allsång i Parken. Vinsten 
av försäljningen av sånghäfte skänktes 
till Byalaget.  
 
Vi tackar och hoppas på återseende 
nästa sommar

 

               
Lekplatsen har fått tillskott av sand vilket vi tackar Niklas Andersson för 
                                                                                       

                 Vi vill också påminna om att inte lägga ris i parken förrän tidigast 1 april -13 
          

Om ni tycker att vi ska ha höst- eller vinterfest så är det upp till alla att fixa. Hör 
av er till oss i styrelsen så hjälps vi åt eller så fixar ni själv. 

 
Ni som deltagit i träffarna med Ravlunda bilder kan höra av er till Gunnar och 
Claes för information om tider för träffar 
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Årsavgift 
  
Är du redan medlem i byalaget?  
Kontakta annars gärna vår kassör 
Gunnar Persson Avgiften är 50 kr 
för enskild medlem och 100 kr för 
familj.  

   Betala på vårt bankgiro med 
  nummer 5490-4677.  
  Glöm inte skriva namn 


