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Nummer 1, årgång 28, januari 2020. 
Organ för Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg 

Kära medlemmar! 

Nu har vi ringt ut det gamla året och in det nya. Julpyntet är nerpackat och 
julgranen har förpassats till soptippen. De ljusspridande adventsljusstakarna 
har lämnat sin plats i fönstren. Det känns mörkt och trist, men tack och lov går 
vi snart mot ljusare tider. 

Årets sista medlemsmöte den 11 december 2019 blev ett ljust och glatt avbrott 
i decembermörkret. 59 medlemmar hade anmält sig till mötet, som inleddes 
med välkomsthälsning, information om kvällens program samt en presentation 
av planerade aktiviteter under 2020. Det kommer då att erbjudas intressanta 
föredrag, besök på 1800-tals gården Fridhem samt en tredagars resa till 
Schwerin och Wismar i samband med firandet av Schwedenfest i Wismar. 
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Våra två nya medlemmar Kerstin och Lars Hammarstedt. VÄLKOMNA! 

Efter all information var det dags för kvällens höjdpunkt, besök av sångkören 
CumPane. Under Maria Andrejic Bengtssons ledning lyssnade vi på en blandad 
repertoar av stämningsfulla advents- och julsånger i den vackert smyckade 
kyrksalen. Det blev ett både spexigt, glatt och högtidligt framträdande, som 
avslutades med julsångernas julsång Stilla Natt, som sjöngs på tyska. 

 

Kören Cum Pane 
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Körledare Maria Andrejic Bengtsson 

I köket rådde febril verksamhet, innan jultallrikarna kunde delas ut till väntande 
medlemmar. 

 

Olof och Ingrid P. agerade kökspersonal 
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Stig, Astrid, Siv och Ingrid U. i väntan på förtäring 

 

Äntligen mat! 
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I möteslokalen var det som vanligt varmt, trångt och trivsamt. En kväll går fort, 
när man har trevligt tillsammans. 

 

Visst smakade det bra tyckte Roland, Lilian, Jarl och Bernice 

 

Sonja, Lajs, Lars och Lena njöt av trivsam samvaro 
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Kvällen fick ett bra slut med kaffe och pepparkakor 

Till sist vill jag tacka alla positiva och trogna medlemmar för er medverkan 
under det gångna året. Låt oss hoppas att 2020 blir ett fortsatt bra föreningsår. 
Glöm inte att notera våra kommande möten den 19 februari och 15 april samt 
vår sommarresa den 21-23 augusti. 
Hoppas att vi ses då! 

Välkomna och god fortsättning på 2020! 

Text: Monica Rosenqvist/ monica_rosenqvist@telia.com / 
Bilder: Monica & Olof Rosenqvist 
 

 

Resa till Schwerin/Wismar 21-23 augusti 2020 

Årets resa går till ett område som från 1648 och 155 år framåt, under olika 
former, var en del av Sverige: Mecklenburg – Vorpommern. Vi kommer att bo i 
huvudstaden Schwerin, men tidpunkten är vald med tanke på att man från den 
20 -23 augusti i den närliggande staden Wismar minns och firar sin forna 
tillhörighet till Sverige. Det är festival med musik och teater, det marscheras i 
gamla uniformer, piratspel osv. (Googla på Schwedenfest –Wismar!) 

mailto:monica_rosenqvist@telia.com
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Fred. 21/8:Avfärd kl. 7.00 från Trelleborgs Central (hållplats H) med buss från 
RP Sport & Nöjen 
Sön. 23/8: Hemkomst kl. 22.00 
Pris: 4250 kr/per person inklusive anmälningsavgift, 
 tillägg för enkelrum 700 kr 

Minsta antal för resans genomförande är 40 personer 
I priset ingår: Resa i modern turistbuss, reseledare,2 nätter med del i 
dubbelrum på Intercity Hotel i Schwerin 
Frukost på hotellet dag 2 och 3 
Lunch dag 1 och 3 (inkl. dryck), middag på hotellet dag 1(exkl.dryck), 
kvällsmiddag på restaurang i Schwerin dag 2 (exkl. dryck). 
Utflykt till Wismar med besök på Schwedenfest, guidat besök med 
sektprovning i HanseSektkellerei. 
Guidad stadsrundtur i Schwerin, båttur på SchwerinerSee, guidat besök på 
slottet i Schwerin. 
Anmälan senast den 30 maj till Monica Rosenqvist tel. 0730/616444 eller 
monica_rosenqvist@telia.com eller Birgit Holmberg,tel. 0705/807330 eller 
birgit.eliza@gmail.com 
Betalning: Observera vår betalningsrutin! Anmälningsavgift, 50 kr/person, sätts 
direkt efter anmälan in på föreningens bankgiro 105-0947. Glöm inte skriva 
namn! Därefter får ni ett inbetalningskort från RP-resor på resterande summa 
(en försäkringsfråga). Anmälan är bindande! 

Vi ser fram emot en spännande och innehållsrik resa och hoppas att vi slipper 
hamna bakom ”Schwedengardinen”. 

Resegruppen 

Kallelse till årsmöte 2020 

Välkommen till Vänskapsföreningen Sverige-Tysklands årsmöte 2020! 

Lokal: Immanuelskyrkan, Nygatan 10, Trelleborg. 
Gratis parkering på kvällstid finns på Söderslättsgymnasiets gård 
Tid: onsdagen den 19 februari kl. 18.30 
Program: ¤ Årsmötesförhandlingar 
                  ¤ Eva-Gun Westford, Polisens kommunikatör, kåserar och berättar från egna erfarenheter. 
 

mailto:monica_rosenqvist@telia.com
mailto:birgit.eliza@gmail.com


8 

 

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 10 februari att Du/Ni kommer.  

Hjärtligt välkomna! 
Styrelsen 
 
 
Dagordning vid årsmöte med Vänskapsföreningen Sverige – Tyskland i 
Trelleborg, kl 18.30 onsdagen den 19 februari 2020 
 
Lokal: Immanuelskyrkan, Nygatan 10, Trelleborg 

§ 1  Öppnande. 
§ 2 Dagordningens godkännande. 
§ 3 Årsmötets behöriga utlysande. 
§ 4 Val av årsmötesordförande, mötessekreterare och justerare. 
§ 5  Styrelsens verksamhetsberättelse. 
§ 6 Kassörens berättelse. 
§ 7 Revisorernas berättelse. 
§ 8 Beslut om ansvarsfrihet. 
§ 9  Beslut om behållningen från år 2019. 
§ 10 Medlemsavgift. 
§ 11 Val av ordförande för föreningen. 
§ 12 Val av tre styrelseledamöter 
§ 13 Val av tre suppleanter 
§ 14 Val av två revisorer och en revisorsuppleant 
§ 15 Val av valberedning. 
§ 16  Behandling av till årsmötet inlämnade motioner och handlingar. 
§ 17 Rapporter och skrivelser. 
§ 18 Planerad verksamhet.  
§ 19 Övriga frågor. 
§ 20 Mötet avslutas. 
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Verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 2019 – 31 december 2019 

Styrelsen för Vänskapsföreningen Sverige - Tyskland i Trelleborg får härmed avge berättelse över 
verksamheten för tiden 1 januari 2019 – 31 december 2019 

Styrelse mm. 

Vid årsmötet den 13 februari 2019 och efter konstituering fick styrelsen följande 
sammansättning: 

Ordförande   Monica Rosenqvist 

Vice Ordförande   Ingrid Peter 

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,  
   Dieter Lebeck och Bengt Siwersson 
Medlemsregister   Ingrid Tunestål och Helge Olsson  

Arkivansvarig   Dieter Lebeck 

PR-ansvarig  Ingrid Peter, Ingrid Tunestål och  
  Margarete Borgquist 
Webbmaster   Bertil Tomelius 

Revisorer   Lars Steiner och Ulla Ryblom 

Revisorssuppleant     Kerstin Jönsson 

Valberedning   Marie-Louise Delbrant, Inga Berggren och  
   Sven Pettersson 
Adjungerad seniorrådgivare  Helge Olsson och Birgit Holmberg 

Medlemsantal Medlemsantalet var vid årets början 148 och vid årets slut 150 
Årsavgifter Årsavgiften har varit 100 kr/medlem och för familj 150 kr. 

För förening eller organisation 200 kr och för företag minst 500 kr. 

Sammanträden 21 januari Styrelsemöte 
 13 februari Årsmöte / styrelsemöte 
  Konstituering av styrelsen  
 18 mars Styrelsemöte 
 29 april Styrelsemöte 
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 27 maj  Styrelsemöte 
 16 september Styrelsemöte 
 14 oktober Styrelsemöte  
 25 november Styrelsemöte 
 
 

Övriga aktiviteter 

Den 13februari 
Medlemsmöte/årsmöte 
Årsmötesförhandlingar 
Barnmorskan Ebba Folkesson visade bilder och berättade om sitt volontärarbete i Uganda 
Se Utblick nr 2 
 
Den 10 april 
Medlemsmöte 
Duon Dubbelt Upp underhöll med sång och gitarrspel 
Se Utblick nr 3 

Den 12-15maj 
Medlemsresa till Quedlinburg (40 deltagare) 
Se Utblick nr 1 och 3 
 
Den 8 juli 
Det tyska kryssningsfartyget M/S Artania anlöpte Trelleborgs hamn 
Fem föreningsmedlemmar deltog som kryssningsvärdar vid besöket 
Se Utblick nr 3 
 
Den 5 augusti 
Tyska vänner från f.d. föreningen Sverigevänner i Lübeck på besök 
Se Utblick nr 3 
 
Den 9 oktober 
Medlemsmöte 
Fyllnadsval efter avgående styrelseledamot Margaretha Blennhede 
Hans Nilsson operativ chef i Skånedistriktet för Missing People berättade om organisationens 
verksamhet 
Se Utblick nr 4 
 
Den11 december 
Medlemsmöte  
Sångkören Cum Pane underhöll med vackra advents- och julsånger 
Se Utblick nr 4 samt nr 1-2020 
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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 
2020 och på goda och utökade kontakter med vänskapsföreningarna i Tyskland. 

Vi har fortsatt korrespondensutbyte med vänskapsföreningarna i Greifswald, Kiel och Stralsund samt 
personliga kontakter och utbyten med Lübeck och Trelleborgs vänort Sassnitz. 

Styrelsen riktar ett varmt tack till Roland Petersson, RP Sport & Nöjen, som varit behjälplig vid 
genomförandet av vår resa till Quedlinburg. 

Vi vill också tacka våra medlemmar för förtroendet under 2019.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 2020. 

Monica Rosenqvist  Ingrid Tunestål Bengt Siwersson 

(ordförande)   (sekreterare)  (kassör)  

 

…………………………  ……………………..     …………………….. 

 
 

Verksamhetsprogram för 2020 
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 

Wismar och Schwerin 
Tidpunkt: 21-23 augusti (fredag-söndag) 
Avfärd fredagen den 21 augusti och två övernattningar på hotell i Schwerin (frukost dag 2-3)  
Lunch dag 1 och 2 inklusive dryck. 
Gemensam middag på kvällarna. 
Visning av slottet, Guidad stadsrundtur i Schwerin, Sektprovning i Wismar, Båttur. 
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Medlemsmöten 
Årsmöte den 19 februari kl 18.30 
Program: ¤ Årsmötesförhandlingar 
                ¤ Eva-Gun Westford, Polisens kommunikatör, kåserar från egna erfarenheter 
Lokal: Immanuelskyrkan i Trelleborg. 

Visning av gården Fridhem i Gislöv 
Datum: onsdagen den 6 maj kl 15.00 resp. söndagen den 10 maj kl 15.00 
Mera information meddelas i UTBLICK nr 2 

Medlemsmöte den 15 april kl 18.30 
Underhållning: Statarkvinnor av Eiwor Richard 
Lokal: Immanuelskyrkan i Trelleborg. 

Medlemsmöte i oktober 
Meddelas i UTBLICK nr 3 

Medlemsmöte i december 
Tema: Jul 
Meddelas i UTBLICK nr 4 
 

Medlemsavgift för 2020 
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 19 februari. 
Bankgiro nr 105-0947. Glöm inte skriva namn! 
Styrelsen 
 

VÄNSKAPSFÖRENINGEN Sverige-Tyskland i Trelleborg 

Ordförande:  Monica Rosenqvist Tel. 0730-616444 
V. Ordförande: Ingrid Peter  Tel. 0410-334157 
Sekreterare:  Ingrid Tunestål Tel. 0708-920878 
V. Sekreterare: Margarete Borgquist Tel. 0730-470980 
Kassör:  Bengt Siwersson Tel. 0738-379112 
Medlemstidning UTBLICK: Birgit Holmberg, Ingrid Tunestål, Helge Olsson 
Bankgiro nr 105-0947 Organisationsnummer: 802438-5083 
Post: Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg 
c/o Ingrid Tunestål, Smedjegatan 43, 231 70  Anderslöv 
e-post: tunestal@telia.com 

Hemsida: www.foreningen-sverige-tyskland.se 

Vänskapsföreningen samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan 


