
RAVLUNDA  ALLEHANDA 
Oktober 2011                                                    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.  

  

Det har hänt och det händer i Ravlunda 

 
Elna o Anders Hanssons ättlingar, under 
ledning av Gullvi  Andersson, 
genomförde även denna sommar 
Allsång i Parken. Liksom förra året 
blev det succe. Vinsten av försäljningen 
av sånghäfte skänktes till Byalaget.  
 

 
Vi tackar och hoppas på återseende 
nästa sommar

Fina fynd i Maletofta 
Den 17-18 september fick utgrävningsområdet nära Haväng, vid Stigelund, besök av 
danska arkeologer som tillsammans med kollegor från regionmuséet i Kristianstad 
genomsökte delar av området med metalldetektorer. Många fynd gjordes. Det mest 
sensationella fyndet under söndagen var ett förgyllt, dekorerat hängsmycke från 800-
talet. Grävningsledaren Bertil Helgesson är angelägen om att snabbt få fram finansiering 
för fortsatt grävning nästa år.  

 

Funderingar kring byalaget 
Ravlunda byalag bildades 1983 och anledningen var att trycka och ge ut Ravlundaboken. 
För att finansiera och få bidrag till boken behövdes en förening. Sen har det rullat på, med 
olika aktiviteter och projekt. Vi är nu 121 medlemmar, nästa alla som bor i Ravlunda är 
med, jättebra, och det tolkar vi som ett positivt kvitto på att byalaget har en uppgift i 
byn. Vilken är då  uppgiften?  Som vi skriver i RA skall byalaget vara ett gemensamt 
forum där vi kan påtala och driva frågor mot kommun och myndigheter. Byalaget skall 
också vara en mötesplats där vi kan träffas oberoende av ålder, yrke och intresse. Det 
är väl känt att samhälle där det finns ett nätverk fungerar bättre och blir tryggare än där 
var och en kör sitt eget race. Det räcker att man känner att vi har något gemensamt och 
att vi träffas någon gång om året. Vi i styrelsen funderar på former och aktiviteter som 
kan passa de flesta, helst alla, och vi behöver få idéer och förslag från medlemmarna. Hör 
av Er. 
Vårt största projekt är skolan, som vi tror är nödvändig för att byalaget skall fungera 
likväl som att byalaget behövs för att skolan skall finnas kvar som en lokal för byborna. 
Skolan har vi drivet med ideella insatser men vi känner att på något sätt måste vi tänka 
om. Det går inte att ett par tre personer ”drar hela lasset”. Hur vi skall lösa detta vet vi 
inte än, men även i den frågan vill vi ha input från medlemmarna. Hör av Er!  

 

Vad händer med bygden? 
I början av juni bjöd byalaget in Kristina Mattsson för att diskutera landsbygdens frågor. 
Vi var ett halvt dussin besökare och det räckte för ett intensivt samtal. Kristina Mattsson 
är journalist och författare med anknytning till bygden. Hennes man härstammar från 
Bästekille, där familjen idag har sommarbostad. Kristina Mattsson har skrivit en bok om 
landsbygden med titeln ”Landet utanför”. Boken bygger på besök på många orter i 

Ravlunda bilder  
Ett entusiastiskt gäng har under våren inventerat och dokumenterat bilder från Ravlunda 
under 1900-talet. Vi träffas igen i skolan under hösten. Vill du vara med så tag kontakt 
med Gunnar Persson för information om när vi ska träffas 



Sverige och Norge. En del orter som drabbats av avveckling och några som sjuder av 
liv. Hon har pratat med politiker, tjänstemän, företagare, kvarboende och utflyttare för att 
reda ut vad livet erbjuder för den som stannat, den som flyttat ut och den som flyttat 
tillbaka. En central fråga i boken är vad vi kan lära av de platser som blomstrar och lever 
vidare. För de finns också.  
Men på de flesta håll förknippas landsbygd med avveckling. Det dominerande mönstret är 
ju att den lokala befolkningen ger sig iväg till städerna där det finns arbete, service och 
kultur. Liv, rörelse och möjligheter. Hur ser det ut med utvecklingen hos oss? Har vi 
anledning ställa oss den frågan? Vi har det ju ganska bra som vi har det. Visserligen 
knappt med jobb och service i själva Ravlunda men det bor för det mesta folk i husen. 
Husen underhålls och ger jobb åt hantverkarna. Det går snabbt att ta sig till Brösarp, 
Kivik och Simrishamn med bil. Och hyfsat ofta med buss.  
Kanske har vi den bygd vi vill ha? En central slutsats i Kristina Mattssons bok är att en 
orts utveckling måste bygga på lokala initiativ, lokalt engagemang och lokala resurser. För 
att kolla vad Ravlundabor tycker i dessa frågor beslöt byalaget bjuda in till några 
fokusgrupper i höst.  
 
Fokusgrupp i Ravlunda 
Under hösten bjuder byalaget in till några fokusgrupper för att samla in synpunkter på 
livet i Ravlunda. En fokusgrupp är ett tillfälle då inbjudna deltagare får tillfälle att prata 
om frågor av gemensamt intresse. Metoden är väl etablerad och används inom näringsliv, 
förvaltningar och allehanda organisationer. En vanlig storlek på en fokusgrupp är 8-10 
deltagare. Mötet tar cirka två timmar. Alla deltar i diskussionen som leds av en 
moderator. Vi tänker oss bjuda in två eller tre grupper i olika åldrar. En grupp av yngre 
vuxna, en grupp medelålders och kanske en grupp ungdomar. Varje grupp träffas en 
gång.  De frågor vi tänker ta upp är typ: Vad är bra med att bo i Ravlunda? Vad saknar 
jag här? Vad är inte så bra? Vad skulle jag önska vi hade? Vad skulle vi kunna göra?  Hör 
gärna av dig om du vill delta. Kontakta Berit eller Ulrich  
 

OBS!!!!                   Medlemsträff          OBS!!!! 
Den 9 oktober kl 9.00 bjuder vi in till medlemsträff i skolan. Det finns då tillfälle att 
diskutera våra tankar kring Ravlunda framtid och utveckling. Vi kommer att då också att 
hjälpas åt med städning i och utanför skolan. Vi bjuder på fika. Välkomna 

 

Österlen lyser speciellt i Ravlunda lördag 5 november  
Traditionsenligt arrangerar byalaget i Ravlunda en stämningsfull inramning till Österlen 
Lyser vilket sammanfaller med Alla helgons dag.  
300 marschaller tänds från kyrkan ner till byn ca 16:30 (vi behöver hjälp att tända och 
placera ut marschallerna – hör av dig till någon styrelsemedlem om du vill hjälpa till) 
Ljusinstallationer med videoprojektioner  från ca 18:45. Adam håller i trådarna. Allökören 
under ledning av Astrid Carlsson ger konsert i Ravlunda kyrka 18:00- 18:50. Konserten 
kostar 60:-/vuxen , barn/ungdomar går in gratis. Kom i god tid, det blir fullt i kyrkan 
igen. Bränneriet har lovat att servera soppa 
 
Ravlunda byalag,  
 Styrelsen 2011-2012 
Ordförande: Berit Andersson 
berit.t.andersson@telia.com  tel: 703 42 
Sekreterare: Ulrich Nitsch 
ulrich.nitsch@telia.com, tel: 743 50 
Kassör: Gunnar Persson  
Gun-Pers@telia.com tel 74016 
Ledamöter: 
Gösta Bengtsson 
gosben@telia.com  tel: 741 40  
Annika Johansson     
bertil.johansson@swipnet.se.vcf  tel: 741 01 
Marta Cicionesi 
Marta.cicionesi@swipnet.se.vcf 

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 


