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September
Programpunkten är inte klar
Vi återkommer närmre sommaren vad vi
erbjuder för aktivitet i september.

Besök på Gunnarshögs gård
Onsdagen den 14 oktober kl. 14.00.
Plats: Samling vid parkeringen på Vallbyvägen 90, Hammenhög. Samåkning i
egna bilar.
Anmälan senast den 6 oktober till
info@dybecksbyalag.se eller Birgitta på
072-398 52 08. Entré: 110 kr inkl. fika.
En eftermiddagstur till Gunnarshögs
gård tillverkaren av ”Guldet från Österlen”. Vi börjar i caféet med fika samt information om
verksamheten. Därefter rundvandring och visning av rapsproduktion, vi får se hur fröet torkas, rensas och pressas till
olja. Möjlighet finns att själv pressa din olja eller få en förberedd produkt med dig hem. Vi avslutar med provsmakning och ett besök i gårdsbutiken.
Läs mer på www.gunnarshog.se

Vita bussarna
Onsdagen den 11 november kl. 19.00.
Plats: Östra Vemmenhögs församlingshem.
Entré: 100 kr inkl. fika, allt överskott
samt era frivilliga bidrag skänks till
Röda Korset.
Personal från Röda Korset berättar
om de Vita bussarna som var en
svensk räddningsaktion vid slutet av
andra världskriget, ledd av bland andra Folke Bernadotte.
www.rodakorset.se/om-oss/vita-bussarna/

Julfest
Onsdagen den 2 december kl. 19.00.
Plats: Östra Vemmenhögs församlingshem.
Julfest med glögg, mandel och russin,
julsmörgås samt kaffe och pepparkaka.
Anmälan till info@dybecksbyalag.se eller
till Birgitta på 072-398 52 08 senast den
24 november.

Dybecks Byalag
Program 2020
Dybecks Byalag hoppas att årets program väcker intresse och
inbjuder till medverkan. Programmet kan förändras, tillkommande och ändrade aktiviteter informeras om på hemsidan, via
Facebook och via e-post, För aktuell information
kontrollera med någon i styrelsen eller läs på vår hemsida.
Mer om föreningen och medlemsavgiften finns på baksidan.

Bingsmarkens Camping
Entréavgiften till våra sammankomster i Östra Vemmenhög
är 50 kronor per person inklusive fika.
Även icke medlemmar är välkomna i mån av plats.

Medlemsavgiften är 100 kr/person eller 200 kr/familj.
Bankgiro 5383-2903 eller Swish 123 381 51 49
Glöm inte att ange namn, adress och telefonnummer
samt e-postadress på inbetalningskortet.
E-post: info@dybecksbyalag.se
Lämna din e-postadress, så får du en påminnelse inför
aktiviteterna.

Onsdagen den 15 januari kl. 19.00.
Plats: Östra Vemmenhögs församlingshem.
Bingsmarkens Campings nya
arrendator Tobias Jönsson
berättar om sina framtidsplaner
och vad vi på bygden kan nyttja
av faciliteterna. Handla frukostbullar, käka pizza, spela
padel, bada i poolen eller vad som nu kommer att
erbjudas även för oss ”grannar”.

Gryningspyromanen
Onsdagen den 12 februari kl. 19.00.
Plats: Östra Vemmenhögs församlingshem.

Dybecks Byalag
c/o Kristiansen
Sjövägen 3, Bingsmarken
274 54 Skivarp
Tel: 073-833 24 64
Org.nr: 848001-0647

e-post: info@dybecksbyalag.se

www.dybecksbyalag.se
Bankgiro: 5383-2903
Swish: 123 381 51 49
Gilla oss på Facebook

Dybecks Byalag är en ideell förening med syfte att vårda landskap,
kulturhistoria och bebyggelse samt verka för social gemenskap och
människors trivsel i sin egen bygd.

Dan Granvik, fd. polis, berättar
om jakten på Gryningspyromanen fram till att han slutligen
kunde fällas för mordbrand i
Ystad 2011.
Telesabotören och Gryningspyromanen Ulf Borgström har kallats för ”Sveriges farligaste brottsling” av Leif GW Persson.
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Årsmöte

Östra Vemmenhögs kyrkogård

Boulepremiär

Onsdagen den 11 mars kl. 19.00.
Plats: Mötesplatsen på Skurups
Sparbank, ingång från gårdssidan vid
Stora Torggatan i Skurup.
Skriftliga motioner lämnas senast den
11 februari till ordförande Viveca Kristiansen, Sjövägen 3,
274 54 Skivarp, eller via e-post info@dybecksbyalag.se.

Onsdagen den 6 maj kl. 18.00.
Plats: Dybecks byalags boulebana i
Hörte hamn.
Vi spelar boule varje onsdag fram
till september. Har vi annat på programmet flyttas boulen till torsdagen.
Glöm inte kaffekorgen!

Efter årsmötesförhandlingar och förslag till stadgeändring
bjuder byalaget på kaffe/te och smörgås. Anmälan om deltagande till e-post info@dybecksbyalag.se eller till Viveca på
telefon 073-833 24 64 senast den 3 mars.

Gamla rosor

(samt extra allmänt möte)

Onsdagen den 15 april kl. 19.00.
Plats: Östra Vemmenhögs församlingshem.
Författaren och fotografen Mia
Gröndahl visar bilder och berättar
om rosor som är och har varit populära, om de gamla rosorna som planterades i allmogeträdgårdar och i byarnas- och fiskelägenas
täppor för mer än hundra år sedan. Mia delar även med sig
av sina odlingstips och svarar på våra frågor.
http://grondahlrietz.se/ http://www.osterlenrosor.se/
Denna dag kallas även till extra allmänt möte för fastställande av stadgeändring enligt beslut på årsmötet.

Valborg i Hörte hamn
Torsdagen den 30 april.
Kom i god tid, bålet tänds kl. 19.00.
Plats: Hörte hamn.
Valborgsbål i hamnen.
Tag med korv att grilla eller köp något
gott att äta och dricka hos Hörte Brygga.
Läs mer på www.hortehamn.se www.hortebrygga.se

Torsdagen den 4 juni kl. 18.00. OBS! dag o tid.
Plats: Östra Vemmenhögs kyrkogård.
Tag med egen kaffekorg för gemensam fika i församlingshemmet efteråt. Ingen anmälan, öppet för alla!
John Wickman ledsagar oss
runt på Östra Vemmenhögs
kyrkogård till både Dybäcks
ägares och dess gårdsfolks olika
gravvårdar.
Gemensam fika med eftersnack
i församlingshemmet.

Heldagsutflykt till Norra Skåne
Onsdagen den 27 maj kl. 07.30.
Samling: Östra Vemmenhög, vid
församlingshemmet.
Årets bussfärden går till Hovdala
slott strax söder om Hässleholm.
Efter en guidad visning av slottet och den Ehrenborgska våningen tar vi en promenad i den vackra parken med köksträdgård och växthus. Till lunch serveras slottsbuffé i restaurangen.
På hemfärden besöker vi Söderåsens Nationalpark.
www.hovdala.se/
Pris: 600 kr för medlemmar, 700 kr för övriga i mån av plats.
Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller.
Anmälan snarast till e-post info@dybecksbyalag.se eller till
Viveca på telefon 073-833 24 64.
Avgiften betalas senast den 12 maj till vårt bankgiro eller via
Swish (se baksida), glöm inte ange ditt namn.
Vi beräknas vara åter i Östra Vemmenhög omkring kl.18.00.

Sommarfest i Hörte hamn
Onsdagen den 5 augusti kl. 18.00.
Plats: Fiskarhuset i Hörte hamn.

Karin och Peter
Tingne i Hörte
hamn på byalagets
sommarfest 2019.

Sommarfest med underhållning i Hörte hamn.
Tag med egen picknick-korg med mat och dryck. Byalaget står
för kaffe med kaka samt underhållning.
Vi återkommer om vem som står för underhållningen.

