Mellbybladet
våren 2016
Ordförande har ordet
Så är vi inne i ännu ett nytt år och ser fram emot sommaren och alla aktiviteter både med
byalaget och helt privat. I år kommer sommaren med byalget bli extra innehållsrik eftersom
vi kommer att vara med under Berättarfesten på Österlen. Vi har med programmet för hela
veckan och hoppas ni tar tillfället i akt att berätta och få höra en massa om vår by.
Innan berättarfesten ska vi fira nationaldag på byalagsplatsen den 6 juni kl 14. Nils Ove
”möllare” Nilsson kommer och berättar om Mellby mölla. Medtag kaffekorg.
Vi har redan haft årsmöte som vanligt välbesökt. God mat, trevliga människor, mycket prat
och lite årsmöte på det.

Valborgsmässoafton samlades vi vid bålet hos Göranssons. Göran Rosenberg höll tal till
våren. Sen sjöng vi gemensamt in våren innan korv mm grillades.

[Välj datum] [Upplaga 1, volym 1]

BERÄTTELSER I SÖDRA MELLBY under Berättarfest på Österlen 2016
Entré 100 kronor. Byalagets medlemmar har fri entré till samtliga evenemang. Fika 50 kronor.

Tisdag 28 juni 19.00
Lappri Böcker
Sagor och sägner efter Eva Wigström med flera
Håkan Dackman och Margareta Larson från Teater Sagohuset i Lund berättar.
Arrangör Mellby byalag
Onsdag 29 juni 17.00 – 19.00
Församlingshemmet
Mellby Käsk – till minnet av skiftet 1766
I år är det 250 år sedan Mellby käsk skiftades. Vi visar byakistan, gamla dokument
och kartor. Kom och lyssna till historier om skogsarbetet, människorna, husen och
platserna i käsken. Vi uppmanar särskilt dig med egna eller ärvda minnen från livet i
och kring Mellby käsk att komma och berätta!
Arrangör Mellby skogsägare
Onsdag 29 juni kl 19.00
Församlingshemmet
Död och begravning då och nu
Eve Ask och Per Frostensson berättar. Om vädret tillåter besöker vi kyrkogården.
Arrangör Kiviks församling
Torsdag 30 juni 16.00 – 18.00
Samling vid församlingshemmet
Byavandring i Södra Mellby
Ingvar Andersson och Gunilla Arvidsson tar oss med på en
2 timmars långsam, lite backig vandring genom byn och berättar om hus och
människor i byn. Dessutom visas likvagnen!
Arrangör Mellbybagarna/Mellby byalag

Torsdag 30 juni 18.00
Församlingshemmet
Berättarstafett
Som går från by till by och samlar in Österlens historier landar i Södra
Mellby. Alla välkomnas att bidra med lokala berättelser!
Arrangör Österlen berättar/Österlens museum
Fredag 1 juli 19.00
Atelje Ekberga,
Min resa som konstnär från Sörmland via världens alla hörn till Södra Mellby
Ylva Molitor Gärdsell intervjuas av Margareta Larson.
Arrangör Mellby byalag

Datum för resten av årets aktiviteter:
Mellbydagen äger rum lördagen den 2 juli, då vi samlas på byalagsplatsen och var och en
fixar något i matväg och som vanligt delar med oss av delikatesserna.
Albo härads hembygdsförening har mölledag söndagen den 3 juli, då Södra Mellby mölla
visas.
Den omtalade kräftskivan har vi spikat till den 13 augusti.
Österlen lyser där byn lyser upp med hjälp av marschaller och belysning är den 4-5
november
Julstöket har vi den 10 december med sedvanliga aktiviteter.
Sist i årets första Mellbyblad får Ylva och Mats berätta för oss hur de hamnade i vår lilla by.
Hoppas vi ses i sommar.
Gunilla

FRÅN SYDNEY TILL SÖDRA MELLBY
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på gården på Axel Nils
hem som samtidigt skulle
Strädde hade vi hittat
kunna fungera som Ylvas
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denna vackra gård
Sydney och lika länge i
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hjälpte förstås till. Att det
den i den fina byn
finns flera flygfält och
Södra Mellby. Inte
flygklubbar i närheten var
anade vi då att vi
också viktigt för Mats som är
dessutom skulle bli så
en entusiastisk segelflyg och
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SOMMAR?
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UTSTÄLLNING 30 JUL-7 AUG
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Vad heter gården? Vi ville ju
förstås att den skulle ha ett
namn. Vi frågade runt och
läste gamla dokument…men
inget namn. En kväll när Ylva
igen läser gamla papper och
ägarlängor blev det plötsligt
glasklart. Axel Nils och hans
fästekvinna Augusta Ekberg
flyttade in på gården i början
av 1900 talet. Han har fått ge
namnet till sträddet – inte
mer än rätt då att Augusta får
ge namn till gården. Ekberga
gård - så fick det bli. Lite kul
för Ylva eftersom hennes
familjehem i Sörmland heter
Ekdalen. Så Ekdalens kennel
har med våra hundar flyttat
till Ekberga. Just nu har vår
lilla gordonsettertik Ebony
fem fina valpar - Ekdalens Fkull.

Packlådorna anlände i slutet
av oktober och sedan dess har
det varit full aktivitet. Första
prioritet var att iordningställa
logen för konstrundan.
Belysning, värme, nytt golv
och glasdörrar skulle hinna
installeras. Ylva målade
tavlor, Mats snickrade och
målade skyltar och vi slet
faktiskt väldigt hårt för att få
allt färdigt. Underbart att få
öppna upp under påsken och
ännu mer underbart för det
fina mottagande vi fick och
alla besökare. Så roligt!
Extra roligt var det att så
många Mellbybor kom till vår
lilla vernissage på
skärtorsdagen. Vi känner oss
verkligen välkomnade och det
är roligt att byalaget är så
aktivt. Julstök, påskmiddag,
röjardag och växtbytardag har

vi redan hunnit med och när
denna artikel är färdigskriven
ska jag ut och vattna de nya
växter Ekberga förkovrats
med, bland annat Augusta
Ekbergs rosa Dahlia.
Det är fortsatt full fart på
Atelje Ekberga . Vi förbereder
inför sommarens utställningar
och kurser. All info om det
finns på hemsida
www.ekberga.se
Fredagen den 1 juli deltar vi
också i Österlen berättar. Som
arrangeras av Simrishamns
kommun och Österlens
Museum. Mer om det
kommer på hemsidan inom
kort.

Välkomna i sommar
önskar Mats & Ylva
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