r 1 ◆ 30 MARS 2012. ETT IFORMATIOSBLAD FRÅ VITEMÖLLE LEJEFÖREIG.
REDAKTÖRER: ADERS WESTERBERG & MORTE PERSSO www.vitemolla.org

A
T
T
R
I DE
E
M
M
U
N

➤ Äggarullning och strandstädning
➤ Guidad naturvandring
a
betal ten!
t
t
a
➤ Sommarkvällar på lejet
gs
gif
➤ Daedlemsav
➤ Vitemöllekiosken i lokal regi
m
➤ Boule
➤ Sevärdhet i hamnen
➤ Buskörning i naturreservatet
➤ Årets fester och arrangemang

Äggarullning och strandstädning
Årets alla fester och arrangemang på lejet startar traditionsenligt med äggarullning vid Åhällan på Påskdagen kl 11.00. Alla hälsas välkomna till denna festliga tävling.
Sedan blir det lika traditionell strandstädning på
Kristi himmelsfärds dag kl 9.00. Samling vid Postahuset. På kvällen grillar vi tillsammans vid Postahuset.
yhet – Guidad naturvandring
Lejets sedvanliga arrangemang utökas i år med en ny
programpunkt – en guidad naturvandring i naturreservatet söndagen den 13 maj kl.13.00.
Agne Pålsson från Högskolan i Kristianstad kommer att leda vandringen och berätta om alla rara växter samt fåglar på sandstäppen. Samling på parkeringsplatsen norr om lejet. Ta gärna med fikakorg.
Flera nyheter – Sommarkvällar på lejet
I juli inbjuder lejeföreningen till tre onsdagskvällar
med kulturell inriktning och Vitemölla-anknytning.
Lokalen blir Badhotellets konferensbyggnad, där det
blir möjlighet att köpa något att dricka samt lite mat
– om så önskas. Programmen startar kl 19.00 på följande onsdagskvällar:
11 juli Minnen från Vitemölla på 40-och 50-talen.
Sverker Andersson

18 juli Spelmanslåtar av Vitemöllebon Christian Tydell – Skånes förste spelman som levde i Vitemölla på 1700-talet. Peter Nilsson med
spelmansvänner spelar
25 juli Petrinideckarna i Vitemölla. Mårten Sandén,
med anknytning till Vitemölla, berättar om
sina populära ungdomsdeckare med handling
förlagd till Vitemölla, Lund och New York.
Utöver ovanstående tre kvällar ges möjlighet att
under handledning av Bodil Andersson öva sig i den
ädla Konsten att tvätta trasmattor i Killan. Övningarna sker vid två tillfällen – onsdagarna 4 juli
och 1 augusti kl 15.00. Plats för övningarna är självfallet Killan.
Vitemöllakiosken öppnar till påsk i lokal regi

I sommar är det Pia och Jan Svensson som tar hand
om Vitemöllakiosken. Om vädret tillåter, så smygöppnar de till påsk. Kaffe, varm choklad, mackor och
kakor kommer att serveras. Kiosken och området intill kommer att snyggas upp.
Lejeföreningen önskar lycka till!

➥

Boulebanan kan med relativt enkla medel återställas i godtagbart skick. I bakgrunden ses t.v. Badhotellets runda konferensbyggnad där ”Sommarkvällar på Lejet” äger rum. Se föregående sida.

Boule
Mitt emot kiosken ligger ju lejets boulebana. Den är
nu igenväxt och i ganska dåligt skick. Frågan är –
finns det några lejebor som är intresserade av att
spela boule och börja använda banan? Ring i så fall
till Anders Westerberg 0414–713 80 eller skicka epost till anders.westerberg.1@telia.com
Sevärdhet i hamnen

På Lejegatan intill Krister Hjelms hus finns det en
skylt ”Sevärdhet” – ett s.k. Sankt Hanskors – med pil
som pekar mot hamnen. Många av oss har antagligen
undrat vad som avses, och Krister har tagit initiativ
för att få klarhet i saken. Han har vid flera tillfällen
skickat en förfrågan till Simrishamns kommun, och
eftersom han inte fått svar föreslagit att skylten skulle
kunna tas bort om sevärdhet saknas.
Nu har följande svar kommit från kommunens
Samhällsbyggnadsförvaltning: ”Sevärdheten avser
själva hamnmiljön och bör stå kvar”.
Så nu kan vi svara sanningsenligt om vi eventuellt
får frågor om saken.
Buskörning i naturreservatet

roat sig med att köra motorcykel i naturreservatet.
Många har sett dem, men inte lyckats stoppa dem.
Men nu har en vandrare på strandängarna lyckats
fånga dem på bild, och därmed har Lejeföreningen
kunnat göra en polisanmälan.
Efter nyår har det varit lugnt, men skulle de dyka
upp igen kan du ringa telefon 112 och anmäla pågående brott och hänvisa till polisanmälan 1200K22763-12
Årets fester och arrangemang
Lejets fester och övriga arrangemang går av stapeln
på följande dagar och tider:
Äggarullning: söndagen den 8 april kl. 11.00
Guidad naturvandring på naturresevatet: söndag 13
maj kl 13.00
Strandstädning: torsdagen den 17 maj kl. 9.00
Midsommarfirande: fredagen den 22 juni. Stången
kläs kl.10.00. Dans kring stången kl.14.00.
Tvätta trasmattor i Killan onsdag 4 juli samt 1 augusti kl 15.00
Årsmöte: fredagen den 6 juli kl.16.00.
Hamnfesten börjar kl.19.00 efter årsmötet den 6 juli
Sommarkväll på lejet onsdag 11 juli kl 19.00 Sverker Andersson
Sommarkväll på lejet onsdag 18 juli kl 19.00 Spelmän
Sommarkväll på lejet onsdag 25 juli kl 19.00 Mårten Sandén
Mingelkväll: torsdagen den 26 juli kl.19.00
Simtävling John Tufvesson Memorial: onsdagen
den 8 augusti kl 16.00
Österlen och Vitemölla lyser: lördagen den 3 november kl.18.00
yårsfirande: måndagen den 31 december kl.24.00.

Medlemsavgiften 2012!
Glöm inte att betala årets medlemsavgift i Lejeföreningen. Medlemsavgiften är 150 kr per fastighet/hushåll och inbetalas på bankgiro 809-1431.
Inbetalningskort medföljer detta Lejeblad, men
finns även i pdf-format på www.vitemolla.org där
det kan tankas ner via länken ”Bli medlem”.
Två ynglingar har under oktober-december förra året

