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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 2 november  
 

kl 16.00 :  Vi tänder marschaller längs bygatan  

kl 18.00 :   Konsert i kyrkan med Britt Forsströmson och Göran Eklundh           

           violinister från Malmö Symfoni Orkester. 

             Entré  70 kr för vuxna, barn gratis. Biljetter från kl 17.15  

Kom i god tid. 

Britt Forsströmson och Göran Eklundh är till vardags kollegor vid Malmö 

Symfoni Orkester. Båda har ett stort intresse för folkmusik och Britt som 

kommer från Mörrum i Blekinge är också Riksspelman. Göran har sina rötter i 

Bjuråker, Hälsingland. De kommer att bjuda på ett varierat program- från 

folkmusik till klassiska stycken. Vi kan lova en fantastisk musikupplevelse med 

två skickliga musiker i Ravlunda kyrka. 

Adam Stevenson visar bildspel     

Efter konserten i kyrkan vandrar vi till Bränneriet som traditionsenligt serverar 

varmt vin, soppa med matigt tilltugg, kaffe och kaka till ett pris av 150 kr. Ring 

o boka 

 

 
 

RAVLUNDA BILDER  
 

Projektet ” Ravlunda bilder” tar vi upp igen den 9 nov kl. 14,00 i Ravlunda 

skola. Vi har nu plockat ut ett 70-tal bilder med kortare text till. Det finns plats 

för flera och har någon kort som Per Dahlqvist har tagit är vi mycket 

intresserade av dessa. 



 

Allsång i parken 11 juli 

 
 

Även denna sommar har vi haft nöjet och turen att få njuta av sång och musik 

tillsammans med Gullvi Andersson och andra ättlingar till Elna och Anders 

Hansson. Vi tackar och hoppas på återseende nästa sommar. 

 

Föreläsningar 

Byalaget tillsammans med Albo hembygdsförening hade i augusti nöjet att 

skolan få lyssna till  professor  Peter M Nilsson som höll ett intressant, trevligt 

och välbesökt föredrag om hälsa och sjukdom i Albo härrad i mitten av 1800-

talet 

 

 Söndag 17 november kl 14.00 planerar vi ett nytt föredrag under rubriken: 

"Vad betyder hembygd för oss? Professor Ulrich Nitsch, Skepparp, reflekterar 

över meningen med att söka sina rötter med exempel från sin egen historia från 

platser som försvann.”  Välkomna 
   

Ravlunda byalag, Styrelsen 2013-2014 
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 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. 

 
              Glöm inte skriva namn 

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