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Kära medlemmar!
Hösten är här! Bär, frukt och svamp är plockade. Vi har syltat, saftat och fyllt
frysen till brädden med vitaminer. Utomhus blåser friska höstvindar, och regnet
piskar mot fönstren. De färgsprakande löven, som täcker marken, dansar för
vinden, medan naturen förbereder sig för vintervila. Visst är det härligt med
årstidsväxlingar!
Nu myser vi i värmen inomhus, tänder ett stearinljus och kryper upp i soffan
med en bra bok. Det är dags att ta fram varma kläder, för ute är det ruggigt och
kallt.
Vår förenings höstmöte den 13 oktober lockade många medlemmar. Vi i
styrelsen gläds alltid åt stort deltagarantal. Ju fler aktiva medlemmar desto
trevligare möten. Tack för att ni kommer!
Den här kvällen såg vi fram emot ett trivsamt och lärorikt möte med föredrag
om författarinnan Victoria Benedictssons liv och leverne. Säkert var fler än jag
okunniga om hennes korta men intensiva liv och väntade spänt på att
föredragshållaren skulle fylla våra kunskapsluckor med intressant innehåll.
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Välkomna! Programpresentation och information (Monica).
Margaretha och Bert Åkesson väntar på sin tur
(Foto: Olof Rosenqvist)
Vår föredragshållare, författaren och arkeologen Bert Åkesson, berättade på ett
fängslande och medryckande sätt om Victoria Benedictsson, en frihetslängtande
kvinna, som var uppvuxen i ett lantbrukarhem i Domme.
Redan vid 21 års ålder gifte hon sig med den 29 år äldre postmästaren i Hörby,
som var änkeman med fem barn. Eftersom Victoria Benedictsson var djupt
olycklig över det intellektuellt inskränkta och kärlekslösa äktenskapet sökte hon
tröst i den tidens litterära kretsar. I sina romaner skildrar hon, under
pseudonymen Ernst Ahlgren, äktenskapsproblematik och aktuella
kvinnosaksfrågor.
Tyvärr fick hennes liv ett tragiskt slut. 38 år gammal tog Victoria Benedictsson
sitt liv på ett hotellrum i Köpenhamn. Hon var utmattad, överansträngd och
bakom sig hade hon en olycklig kärlekshistoria med Georg Brandes, den tidens
högt aktade litteraturkritiker.Trots den korta tid som hennes författarskap
omfattar anses hon som en av de främsta realistiska författarna under 1880-talet
och hennes böcker är läsvärda än idag. Kanske något att tänka på vid val av
nästa bok.
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Medan Bert Åkesson tillfredsställde vårt kunskapsbehov, stillades den
kroppsliga hungern av den framdukade smörgåsbuffén. Vi åt, njöt, pratade och
hade trevligt tillsammans. Det var en kall, mörk oktoberkväll, som fylldes av
värme och fin gemenskap.

Smaklig måltid! Eva och Margarete lägger sista handen vid buffébordet
(Foto: Monica Rosenqvist)

Äntligen mat! Helge, Stig, Dieter och Inger djupt koncentrerade
(Foto: Monica Rosenqvist)
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Trogna medlemmar i glatt samspråk
Ingemar Jeppsson, ny medlem i föreningen, hälsas välkommen (sittande längst
fram)
(Foto: Monica Rosenqvist)

Kaffe med dopp, sista punkt på mötesagendan
Alice, Sally, Göran och Olle med kaffekopparna i högsta hugg
(Foto: Monica Rosenqvist)
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December känns fortfarande avlägset, men redan nu påminns vi om de
stundande högtiderna. Det annonseras om julresor, julbord och butikerna
skyltar med allsköns julpynt. Tiden rusar iväg, och i detta nummer av
Utblick inbjuds ni, kära medlemmar, till årets sista medlemsmöte den 15
december
Vi får då besök av Trelleborgs Lucia med tärnor och Ingrid Johansson ska
berätta om gamla svenska mattraditioner inför julen. Det låter väl
lockande.
Kom i julstämning, glöm alla måsten inför julen, notera den 15 december i
almanackan och anmäl er! Det blir en trevlig och stämningsfull kväll!
Vi ses i december. VÄLKOMNA!
Monica Rosenqvist / monica_rosenqvist@telia.com /

Klart för julmys! Medlemsmöte med jultema.
Tant Elin, min hyresvärdinna i Lund, hade födelsedag den 14 december. Då
skulle alla julbestyren vara avklarade: huset rent, pepparkakorna bakade, granen
köpt osv. Vilket drömläge! Bara att njuta och småpysssla lite de återstående
dagarna före den stundande högtiden. Jag har aldrig lyckats bli klar i så god tid,
men ska kämpa lite extra i år, så att jag med lugn i sinnet kan njuta av vårt
medlemsmöte den 15 december. ”Det är skönare lyss till en sträng som brast, än
att aldrig spänna en båge.” (Birgit)
Program: Besök av Trelleborgs Lucia med tärnor. Ingrid Johansson från Skånsk
Mat, Sveriges ”äggakagedrottning”, kommer att berätta om gamla svenska
mattraditioner inför julen och även ha med sig smakprov på Skållat bröd och
Släbosnus.
Tid: Torsdagen den 15 december, kl. 18.30.
Lokal: Immanuelskyrkan, Nygatan 10.
Möjlighet till fri parkering på Söderslättsgymnasiets gård.
Förtäring: Jullandgång, öl/vatten, kaffe och kaka.
Pris: 100 kr/person.
Anmälan: Anmälan senast den 4 december till Dieter Lebeck tel. 0410-18968
el. 0730-243777 el. dieter.@telia.com
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Planerad verksamhet 2017:
Årsmöte: Torsdagen den 16 februari, mer information UTBLICK nr 1

Resa till Szczecin ( Stettin) med omnejd 26/5 -28/5 2017
Vår planerade resa till Stettin och Peenemünde har börjat ta form:
Avresa från Trelleborg fredagen den 26/5 och hemkomst söndagen den
28/5 = (2 nätter) med RP - Sport och Nöjen som arrangör.
Vi kommer att bo på Novotel Szczecin Centrum, ett förstklassigt hotell
med bra läge. 2 gemensamma kvällsmåltider är beställda, en på hotellet
ankomstdagen och en på restaurang Christopher Columbus andra dagen.
Guidad rundtur i staden på förmiddagen den 27/5.
Besök på Peenemündemuséet någon av dagarna, förmodligen på
hemvägen.
Närmare detaljer såsom resväg, kostnader och ev. sevärdheter på resvägen
kommer i Utblick 1, 2017. Boka datum i Din kalender!
Birgit o Monica

Resa till Lüneburg 1-3 september 2017
Den 1-3 september 2017 ska vi resa till Lüneburg och Lüneburger Heide. I
slutet av sommaren är heden som vackrast när ljungen blommar. Vi bor 2
nätter på Hotel Seminaris som ligger centralt i staden. Vi kommer att göra
en dagsutflykt på heden, som är ett naturreservat, bl.a. åka s.k. kutschfahrt,
hästskjuts, ut på heden och besöka en eller ett par små samhällen på heden.
På hemvägen kommer vi att stanna till i den lilla förtjusande staden Mölln.
Enligt legenden dog den medeltida gycklaren Till Eulenspiegel i Mölln.
Detaljerad information om tider, pris och detaljprogram kommer längre
fram.

Oktoberfesten i München
Att det är världens största folkfest med besökare från när och fjärran, det
vet alla. Men hur började det?
Den 10 oktober 1810 gifte sig den bayerske kronprinsen Ludwig med
prinsessan Therese von Sachsen-Hildburghausen. För att fira detta bjöds
Münchenborna på en fest med hästkapplöpningar och sportevenemang på
Theresienwiese strax utanför staden. Naturligtvis bjöds det på förtäring i
form av stekta kycklingar, korvar och massor av öl.
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Deltagarna var begeistrade och man beslöt att göra om det nästa år. Så
uppstod traditionen med oktoberfesten.
Dåtidens oktoberfest var annorlunda mot dagens. Kronprins Ludwig var
mycket förtjust i grekisk kultur och festen blev lite av en slags olympiad
och blev en förebild för den första olympiaden 1896.
Dagens oktoberfest äger fortfarande rum på Theresienwiese, men har
mycket lite att göra med originalet. Nu gäller det att äta och dricka så
mycket som möjligt. Det går åt mängder av helstekta spädgrisar, oxar och
korvar samt nära 12 miljoner liter öl.
Festen inleds med att en smyckad hästdragen vagn med en stor öltunna på
kommer in på området och Münchens överborgmästare med en hammare
slår ur tappen på öltunnan. Så sätter det igång. Ölet är starkt, mellan 6 – 7
volymprocent!
Men det är inte bara mat och dryck som gäller. Det är folkfest med massor
av salustånd och åkattraktioner, t.ex. pariserhjul, spöktåg, karuseller,
varietéer och trollkonstnärer, traditionell blåsmusik varvar med
rockkonserter. Dagtid är festivalen familjevänlig och det finns mycket som
kan roa barnen. Dessutom vill man vara så miljövänlig som möjligt och
den ström som används kommer från förnybar el och biogas. Så kopplar
man ihop tradition med framtid och framför allt – alla har roligt.
Ölfestivaler har uppstått på andra håll i världen, men München är originalet
och alltjämt den största med över 6 miljoner besökare.
Margaretha Blennhede

Polterabend
Polterabend är en tysk bröllopssed. Då samlas brudparet med gäster för att
krossa porslin. Brudparet o gästerna brukar krossa brudparets gamla porslin,
de hoppas på att få nytt porslin i bröllopspresent. Efteråt städar de gemensamt
upp skärvorna för att visa att de kan arbeta gemensamt. Detta görs normalt några
dagar före bröllopet och i syfte att bringa lycka i äktenskapet.
Margarethe Borgquist
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Vår Hemsida
Om du vill komma till föreningens hemsida på Internet:
Skriv in adressen www.foreningen-sverige-tyskland.se och tryck på enter.
Eller om du vill komma direkt till ”Utblick”,
Skriv in adressen www.foreningen-sverige-tyskland.se/utblick.htm och tryck på
enter.
Eller om du vill läsa rapporter och protokoll,
Skriv in adressen www.foreningen-sverige-tyskland.se/rapport.htm och tryck på
enter.
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