	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Nummer 1, årgång 27, januari 2019.
Organ för Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg

Kära medlemmar!
”Ett leende kostar mindre än elektrisk ljus och ändå lyser det upp mer i ett
hem”
Ett citat av den tyske skådespelaren Theo Lingen (1903-1978) värt att efterleva
nu när jul- och nyårsfirandet är över och vackra adventsljusstakar och stjärnor är
nerpackade och inte längre sprider ljus i våra hem.
Vårt välbesökta medlemsmöte den 10 december fick en ljus och stämningsfull
inledning, då Trelleborgs Lucia med tärnor kom på besök. Vacker sång, levande
ljus och högtidlig stämning rådde i kyrksalen, när Luciatåget skred fram till
altarpodiet, där de skönsjungande flickorna spred en otrolig värme i den mörka
och kalla decemberkvällen.
”Sankta Lucia, ljusklara hägring, sprid i vår vinternatt glans av din fägring!
Drömmar med vingesus under oss sia. Tänd dina vita ljus, Sankta Lucia!
Sankta Lucia!”
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Klara Månsson med tärnor
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I köket rådde febril verksamhet. Lena kokade kaffe och fyllde många termoskannor med den
uppiggande drycken. Eva och Margarete la en sista hand vid jultallrikarna, som såg mycket
inbjudande ut.

Tre glada hjälpredor i köket (Margarete, Lena och Eva)
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Rullbordet färdig lastat, dags för utdelning

I möteslokalen var det som vanligt varmt och trivsamt. God förtäring, mycket
prat och skratt bidrog till gemytlig stämning.
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Innan kvällen var till ända lyssnade vi på skrönor och sägner främst från våra
trakter berättade av Berit Möllebäck. Att skrock, vidskepelse och folktro en gång
i tiden styrde människors liv blev uppenbart av Berits många och otroliga
exempel. Vem vet, kanske mötte någon en trollpacka på hemvägen?

Vår föredragshållare Berit Möllebäck
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Så var det dags igen. Nytt år, en nystart, ett oskrivet blad, som väntar på att
fyllas. Vi i styrelsen tackar våra medlemmar för er medverkan under det
gångna året och hoppas på ert fortsatta stöd och positiva deltagande i våra
planerade aktiviteter under 2019.
Inför årsmötet onsdagen den 13 februari har valberedningen fått i uppdrag
att hitta ersättare för två avgående styrelseledamöter.

Valberedningen, Inga Berggren, Sven Pettersson och Marie-Louise
Delbrant
Om valberedningen har lyckats med sitt uppdrag, får ni veta på årsmötet,
då styrelsen för 2019 kommer att presenteras. På programmet står förutom
årsmötesförhandlingar också ett intresseväckande föredrag med bildvisning
av Ebba Folkesson.

God fortsättning på 2019 och välkomna den 13 februari!
Text och bild: Monica Rosenqvist, monica_rosenqvist@telia.com
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Kallelse till årsmöte 2019
Välkommen till Vänskapsföreningen Sverige-Tysklands årsmöte 2019!
Lokal: Immanuelskyrkan, Nygatan 10, Trelleborg.
Gratis parkering på kvällstid finns på Söderslättsgymnasiets gård
Tid: onsdagen den 13 februari kl. 18.30
Program: ¤ Årsmötesförhandlingar
¤ Barnmorskan Ebba Folkesson från Trelleborg berättar om sitt arbete i Uganda.
Se separat artikel.
Förtäring: Vi serverar kaffe med fastlagsbulle
Pris: Kostnadsfritt. Mötet subventioneras av föreningen.
Vi behöver veta hur många, som kommer.
Ring Dieter Lebeck tel. 0410-18968 eller 0730-243777
eller skicka till dieter.lebeck@telia.com
och meddela senast den 4 februari att Du/Ni kommer.
Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Ebba Folkesson – vem är det?
Ebba är uppvuxen utanför Trelleborg och arbetar som barnmorska på Universitetssjukhuset i
Malmö. I en artikel i TA i augusti 2018 berättar Ebba om sina planer för föräldralösa barn på
ett barnhem i Uganda.
För 24 år sedan fick hon följa med sin mamma Inger till Kenya, där hon arbetade för Rotarys
läkarbank.
Det var emellertid till Uganda som Ebba 2013 tillsammans med en sjuksköterska och god vän
åkte till Uganda som volontär. De fick arbeta på ett barnhem för barn som helt eller delvis
saknade anhöriga.
2015 återvände Ebba till Ugandaför att starta ett matprojekt och hade då också varit med om
att bilda Kids2Care4, en förening som, i ett korrumperat samhälle, ser till att insamlade
pengar kommer barnen till godo. Tack vare 30000 kr som föreningen lyckats samla ihop,
kunde de undernärda barnen nu få två mål mat om dagen.
Våren 2018 återvände Ebba till Uganda och barnhemmet, där hon tidigare arbetat. Här hade
hänt en del, men ännu mer hände, när Ebba kom dit: Hon köpte en ko, som man byggde ett
stall åt och fick kontakt med en person som installerade solceller, så att man nu har en lampa i
varje rum. Dessutom fick barnhemmet en TV.
Ebba har personligen engagerat sig i en pojke, Jermaiha, och betalar hans skolgång, 6000kr/
år, men hon har också hjälpt Jeremaihas vän Faith till skolgång genom att ordna faddrar: 25
st.
Nu, i januari 2019, åker Ebba åter till Uganda, men kommer hem strax före vårt årsmöte, och
då har hon säkert mycket att berätta.
Välkomna! (Källa: TA:s artikel 25/8 2018 ) Birgit
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Sedan Ebba Folkesson var med och startade föreningen Kids2Care4 för fem år sedan har de samlat in
närmare 100 000 kronor och förändrat livet för många barn i Uganda. I våras reste Ebba tillbaka för tredje
gången och kunde förverkliga flera av sina drömmar.

Dagordning vid årsmöte med Vänskapsföreningen Sverige – Tyskland
i Trelleborg, kl 18.30 onsdagen den 13 februari 2019
Lokal: Immanuelskyrkan, Nygatan 10, Trelleborg
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12

Öppnande.
Dagordningens godkännande.
Årsmötets behöriga utlysande.
Val av årsmötesordförande, mötessekreterare och justerare.
Styrelsens verksamhetsberättelse.
Kassörens berättelse.
Revisorernas berättelse.
Beslut om ansvarsfrihet.
Beslut om behållningen från år 2018.
Medlemsavgift.
Val av ordförande för föreningen.
Val av tre styrelseledamöter
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§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20

Val av tre suppleanter
Val av två revisorer och en revisorsuppleant
Val av valberedning.
Behandling av till årsmötet inlämnade motioner och handlingar.
Rapporter och skrivelser.
Planerad verksamhet.
Övriga frågor.
Mötet avslutas.

Verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 2018 – 31 december 2018
Styrelsen för Vänskapsföreningen Sverige - Tyskland i Trelleborg får härmed avge berättelse
över verksamheten för tiden 1 januari 2018 – 31 december 2018
Styrelse mm.
Vid årsmötet den 15 februari 2018 och efter konstituering fick styrelsen följande
sammansättning:
Ordförande
Monica Rosenqvist
Vice Ordförande

Bertil Tomelius

Sekreterare

Ingrid Tunestål

Vice Sekreterare

Margarete Borgquist

Kassör

Bengt Siwersson

Researrangörer

Margaretha Blennhede, Dieter Lebeck,
Birgit Holmberg och Monica

Rosenqvist
Ansvariga medlemsmöten

Margarete Borgquist, Lena Welinder,
Eva Persson och Bengt Siwersson

Medlemsregister

Ingrid Tunestål och Helge Olsson

Arkivansvarig

Dieter Lebeck

PR-ansvarig o. Webbmaster

Bertil Tomelius

Revisorer

Jan Sandberg och Ulla Ryblom

Revisorsuppleant

Lars Steiner

Valberedning
och

Marie-Louise Delbrant, Inga Berggren
Sven Pettersson

Adjungerad seniorrådgivare

Helge Olsson
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Medlemsantal

Medlemsantalet var vid årets början 147 och vid årets slut
148

Avgifter

Årsavgiften har varit 100 kr/medlem och för familj 150 kr.
För förening eller organisation 200 kr och för företag minst 500 kr.

Sammanträden

22 januari
15 februari
19 mars
23 april
21 maj
10 september
15 oktober
26 november

Styrelsemöte
Årsmöte / styrelsemöte
Konstituering av styrelsen
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte

Övriga aktiviteter
Den 15 februari
Medlemsmöte/årsmöte
Årsmötesförhandlingar
Gunn Baustad berättade och visade bilder om Läkare utan gränser
Se Utblick nr 1och 2
Den 12 april
Medlemsmöte
Charlotte Lindström berättade om projektet Kuststad 2025 och Henrik
Silfverstolpe om ringvägen/hamnen och truckcentret
Se Utblick nr 2 och 3
Den 2-3 maj
Besök i Sassnitz. Sju styrelsemedlemmar deltog
Se Utblick nr 3
Den 8-11 juni
Medlemsresa till Schleswig-Holstein och Nordfriesland (42 deltagare)
Se Utblick nr 1,2 och 3
Den 18 oktober
Medlemsmöte
Bror Tommy Borgström underhöll med en skånsk hembygds-stand-up
föreställning
Se Utblick nr 3 och 4
Den 10 december
Medlemsmöte
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Besök av Trelleborgs Lucia med tärnor
Berit Möllebäck berättade skrönor om skrock, folktro och mystiska händelser
runt Söderslätt
Se Utblick nr 3 och 4 samt nr 1 2019

UTBLICK
Medlemstidningen har utkommit med 4 nummer. Ansvariga: Ingrid Tunestål,
Birgit Holmberg och Helge Olsson
Slutord
Styrelsen är nöjd med året. Vi har känt stöd och uppmuntran under det gångna
året.
Vi uppskattar idéer och engagemang från medlemmarna. Vi hoppas på ett
positivt och innehållsrikt 2019 och på goda och utökade kontakter med
vänskapsföreningarna i Tyskland.
Vi har fortsatt korrespondensutbyte med vänskapsföreningarna i Greifswald,
Kiel, Lübeck och Stralsund samt personliga kontakter med Trelleborgs vänort
Sassnitz.
Styrelsen riktar ett varmt tack till Roland Petersson, RP Sport & Nöjen, som
varit behjälplig vid genomförandet av vår resa till Schleswig-Holstein och
Nordfriesland.
Vi vill också tacka våra medlemmar för förtroendet under 2018. Det är vår
förhoppning, att vi har ett bra år framför oss med nöjda, aktiva medlemmar och
givande kontakter och idéer, som inspirerar till nya spännande aktiviteter under
2019.
Monica Rosenqvist, ordförande Ingrid Tunestål, sekreterare Bengt
Siwersson, kassör

Verksamhetsprogram för 2019
Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg
Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg anordnar varje år kortare
resor till Tyskland och medlemsmöten med olika teman. Föreningen har utbyte
med vänskapsföreningarna i Greifswald, Stralsund, Lübeck och Kiel.
Trelleborgs kommun samarbetar med vår förening i arrangemang gemensamma
med Sassnitz.
Planerade aktiviteter:
Resmål
Quedlinburg i vackra Harzområdet
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Tidpunkt: 12-15 maj 2019
Avfärd söndagen den 12 maj och tre övernattningar på hotell (frukost dag 2-4)
Gemensam middag på kvällarna.
Quedlinburg ligger i Harzområdet med flera intressanta utflyktsmål runt staden.
Medlemsmöten
Årsmöte den 13 februari kl 18.30
Program: ¤ Årsmötesförhandlingar
¤ Barnmorskan Ebba Folkesson från Trelleborg berättar om sitt arbete
i Uganda.
Lokal: Immanuelskyrkan i Trelleborg.
Medlemsmöte den 10 april
Program meddelas i UTBLICK nr 2
Medlemsmöte i oktober
Meddelas i UTBLICK nr 3
Medlemsmöte i december
Tema: Jul

Resa till Quedlinburg

Vårens resa sker den 12-15 maj 2019. Vi åker till Quedlinburg,
en av Tysklands äldsta städer, grundad på 900-talet. Staden
står på Unescos världsarvslista och har en mycket välbevarad
stadskärna som förblev helt opåverkad av kriget. Staden ligger
i det vackra Harzområdet och runtom staden finns flera
intressanta utflyktsmål liksom flera trevliga sevärdheter i
själva staden.
Under DDR-tiden blev den gamla stadskärnan lämnad åt sitt
öde, vilket vi kan vara tacksamma för idag. Man har rustat upp
och återställt staden i dess forna glans.
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Resan blir 4 dagar (söndag till onsdag).Vi startar på
söndagsmorgonen kl. 7.00 från Centralstationen (hållplats H)
och färden går via Rödby-Puttgarden. Efter ankomst till
Tyskland stannar vi till för lunch (för de som så önskar) innan
vi fortsätter till Quedlinburg och vårt centralt belägna hotell
Schlossmühle för en första gemensam middag.
Vi inleder vårt besök med en rundtur i staden där vi beundrar
alla vackra byggnader och tar oss upp till slottet och
stiftskyrkan. Därifrån härskade en gång den svenska
prinsessan Sofia-Albertina över Quedlinburg stift. Vi kommer
att besöka slottet Blankenburg med sin berömda
barockträdgård och ett besök på Glasmanufaktur Harzkristall i
Derenburg, där det även finns möjlighet till inköp.
En tågresa på Harzer Schmalspurbahn genom den vackra
Selkadalendär vi får njuta av den vackra naturen i Harz och
den rofyllda upplevelsen att färdas i behaglig takt och höra
ånglokets tuffande. Åter i Quedlinburg ska vi besöka tåg- och
leksaksmuseet, något som brukar roa ”barn” i alla åldrar.
En av kvällarna kommer vi att äta middag på Bräuerei Lüdde,
där man har gjort om den gamla brygghallen till restaurang
med de gamla bryggpannorna i koppar som ett dekorativt
inslag.
Onsdag morgon går färden hemåt och vi kommer som vanligt
att stanna till för lite inköp i Heiligenhafen. Vi beräknas vara
åter i Trelleborg ca kl. 21.
Pris: 5.650-: (enkelrumstillägg 800-:) I priset ingår resa,
färjeavgifter, del i dubbelrum med halvpension, middag dag
1-3, (exkl. dryck) och frukost dag 2-4, utflykter enligt
program. Anmälan om deltagande senast den 29/3 till
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Margaretha Blennhede 0734-232025, e-post
margarethablennhede@hotmail.com eller till Dieter Lebeck
0410-18968, e-post dieter.lebeck@telia.com. OBS! Anmälan
är bindande.
Anmälningsavgift 50:- betalas till föreningens bankgiro
105-0947. Glöm inte ange ditt namn på inbetalningen. Ca 4
veckor före avresan kommer inbetalningskort från RP Sport &
Nöje.

Kunglig proveniens och jordnära allmoge
Utdrag ur artikel av Lars Månsson
Svaneholms slott hyser ett ovärderligt kulturarv som speglar inte bara
slottets och Vemmenhögs härads historia utan även en del av Sveriges
historia. På Svaneholm finns ett antal föremål som tillhört prinsessan Sofia
Albertina (1753–1829).
Vem var Sofia Albertina? – Hon var enda dotter och yngsta barn till kung
Adolf Fredrik (1710–1771) och dennes gemål Lovisa Ulrika av Preussen
(1720–1782) - syster till Fredrik den store av Preussen.
Prinsessans syskon var Gustav III (1746–1792), Karl XIII (1748–1818)
och Fredrik Adolf (1750–1803). Sofia Albertina levde tillsammans med sin
dominanta mor och utan eget hov ända fram tills moderns bortgång 1782.
Genom sin morbror Fredrik den store av Preussen utnämndes Sofia
Albertina redan 1767, fjorton år gammal, till coadjutrice – ”blivande
abbedissa” – i jungfrustiftet Quedlinburg grundat 936. Stiftet omfattade
staden Quedlinburg och dess nära omgivningar. Regerande abbedissa 1767
var Sofia Albertinas moster Anna Amalia av Preussen (1723–1787).
Quedlinburg som en gång var tyska kejsarrikets centrum ligger vid floden
Bode strax nordväst om Harz i nuvarande förbundslandet Sachsen-Anhalt.
Slottsborgen och stiftskyrkan som tronar på en klippa över staden är
tillsammans med omgivande gamla stadsdelar upptagna på UNESCO:s
världsarvslista.
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1787 när mostern dog tog Sofia Albertina 34 år gammal över som
abbedissa med rang som oberoende furstinna i det tyskromerska riket. Med
ämbetet följde goda inkomster. I oktober samma år höll hon ett ståtligt
intåg i sitt lilla rike. På sommaren 1788 drabbades hon av hemlängtan och
for till Stockholm med tanken att endast stanna där över sommaren. Men
först 1792 återvände hon till Quedlinburg för att sommaren därpå åter få
hemlängtan. Enstaka gånger besökte hon sedan Quedlinburg fram till 1799
då vistelsen sträcktes ut till drygt tre år. 1803 sekulariserades jungfrustiftet
Quedlinburg och införlivades med Preussen. Samma år dog Sofia
Albertinas älsklingsbror Fredrik Adolf. Tullgarn i Södermanland blev då
ledigt och prinsessan flyttade in i slottet som hon sedan nyttjade som
sommarresidens fram till sin död.

Slottsborg och stiftskyrka – Historisk målning.
Foto Lars Månsson.
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Medlemsavgift för 2019
Vi önskar alla medlemmar God fortsättning på det nya året och hoppas att ni vill
förnya ert medlemskap.
Årsavgift: 100 kr för enskild medlem; 150 kr för familj; 200 kr för förening
eller organisation; 500 kr för företag. Inbetalning bör vara föreningen till handa
före årsmötet den 13 februari. Bankgiro nr 105-0947. Glöm inte skriva namn!
Styrelsen
------------------------------------------------------------------------------------------------

VÄNSKAPSFÖRENINGEN Sverige-Tyskland i Trelleborg
Ordförande:

Monica Rosenqvist

Tel. 0410-167 64

V. Ordförande:

Bertil Tomelius

Tel. 0709-24 76 41

Sekreterare:

Ingrid Tunestål

Tel. 0708-92 08 78

Kassör:

Bengt Siwersson

Tel. 0738 37 91 12

Medlemstidning: UTBLICK Birgit Holmberg , Ingrid Tunestål
och Helge Olsson
Vice. Sekreterare: Margarete Borgquist,
PR-ansvarig, Webbmaster: Bertil Tomelius tomelius@punkt.se
Researrangörer: Margaretha Blennhede
0410-411 32, margarethablennhede@hotmail.com
Dieter Lebeck 0410-189 68, 0730-243777,
e-post dieter.lebeck@telia.com,
Arkivansvarig:Dieter Lebeck 0410-189 68,
0730-243777, dieter.lebeck@telia.com,
Ansvariga medlemsmöten: Margarete Borgquist, Eva Persson,
Bengt Siwersson och Lena Welinder.
Bankgiro nr 105-0947

Organisations nr 802438-5083

Post: Vänskapsföreningen Sverige –Tyskland i Trelleborg
c/oHelge Olsson, Västergatan 28, 231 70, ANDERSLÖV
e-post: svetyitrbg@telia.com
Hemsida: http://www.foreningen-sverige-tyskland.se
Vänskapsföreningen samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan

