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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 speciellt i Ravlunda lördag 31 oktober 
 
Traditionsenligt arrangerar byalaget i Ravlunda en stämningsfull inramning till 
Österlen Lyser vilket sammanfaller med Alla helgons dag. Så här ser 
programmet ut: 

• 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 i Järnvägsparken, från 
ca 18:45. Adam håller i trådarna 

• Carolina damkör från Lund – 20 skönsjungande damer under ledning 
av Ulrika Emanuelsson ger konsert i Ravlunda kyrka 18:00- 18:50. 
Tredje året i rad, ny repertoar. Konserten kostar 60:-/vuxen , 
barn/ungdomar går in gratis. Kom i god tid, det blir fullt i kyrkan igen. 

 

• Soppmiddag i Ravlunda Folkskola, från ca 19:00. Delikata soppor, 
hembakat bröd, äpplekaka på lokala råvaror,tilltugg och dryck.Kören tar 
ton. Kostar 75:-/vuxen, barn/ungdomar betalar inget. Boka plats via 
någon styrelsemedlem senast 26 oktober.  

•  
Ravlunda tröjorna. 
Sara Klein har designat unika Ravlunda tröjor. Byalaget har låtit tillverka 200 
stycken i olika design, färger och storlekar. Ekologiskt material i hög kvalitet. 
Kostar 210:-/styck. Kontakta Berit eller Valborg om ni är intresserade. Kommer 
att finnas till försäljning i skolan 31 oktober: 



Ravlunda bilder – inventering och 
redigering.  

Lassessonska bilderna från 70-talets 
Ravlunda gav mersmak. Intresset för 
att göra mera verkar vara stort. Fler 
diabilder finns i arkivet, Åke Hansson 
har skänkt glasnegativ till byalaget. 
Låt oss förvalta vårt arv! Ni som är 
intresserade och vill forska mer i 
Ravlundas nutidshistoria, möt upp i 
skolan söndag 15 november 15:00. 
Från där går vi vidare med inventering 
av vad som finns av material och hur 
vi kan skapa något intressant media 
för visning. Kontakta gärna Berit om 
ideer och material. 

Maletofta  
Vid Klammersbäcks norra sida, nära 
havet. Järnålders fynd – handelsplats. 
Under våren har det hänt mycket 
kring Maletofta, mycket i byalagets 
regi eller i samverkan med 
Studiefrämjandet, Region Skåne, 
Regionmuseet och Österlen museet. 
Radioprogram och tidningsartiklar har 
satt Ravlunda på kartan. 
Det har handlat om: 

• Studiecirkel om Maletofta och 
järnåldern – 20 deltagare från 
byn. 

• Maletofta utställning under 
Kristi Himmelfärdshelgen, i 
skolan, ca 200 besökare. 

• Maletofta  utgrävningar, en 
veckas-paket för intresserade 
amatörarkeologer under 
augusti 8 + 8 deltagare. 

• Maletofta utgrävningar, 2 
timmars praktik för 
intresserade, under augusti, ca 
200 deltagare 

• Maletofta visningar dagligen 
under 2 veckor i augusti, flera 
hundra deltagare. 

• Vi har producerat en karta med 
intressanta historiska platser i 
Ravlunda. Tryckt i 500 ex som 
är slutsålda. Vi planerar ny 
version med text också på 
tyska och engelska 

 
Under november hoppas vi locka Bertil 
Helgesson, arkeolog från 
Regionmuseet , att komma åter till 
Ravlunda och berätta om hans analys 
på vad man funnit vid utgrävningarna. 
Utgrävningarna planeras att fortsätta 
under våren och sensommaren 2010 
 

Något helt annat: 
Städdag i skolan och järnvägsparken 
lördag 14 november ca 10-15, ingen 
plikt, bara gemenskap och kul!  
 
Skolan har fått ny belysning, en 
stallykta på gaveln. 
  
Järnvägsövergången kommer att 
byggas om för att dämpa buller från 
fordon som passerar. Sker nu 19-20 
oktober. Samtidigt installeras 
utrustning för att mäta trafik och 
hastigheter. På sikt kan det också bli 
tal om hastighetsdämpande åtgärder 
– typ ”gupp” eller ”midja”. 
 
Tack till er som ställde upp och 
skötte ”mat o fika” under Maletofta 
utgrävningarna i augusti. För att inte 
tala om utställningen under Kristi 
Himmelfärdshelgen. 
 
Årsavgift 
Är du redan medlem i byalaget? 
Kontakta annars gärna vår kassör 
Valborg Johnsson på 741 32. 
Avgiften är 50 kr för enskild medlem 
och 100 kr för familj. 
Betala på vårt bankgiro med 
nummer 5490-4677. 
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