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Vitemölla lyser på Alla helgons dag!
På Alla helgons dag lördagen den 5 november lyser,
som traditionen numera bjuder, Vitemölla tillsammans med hela Österlen. Detta blir ett fint tillfälle att
träffas en stund på lördagskvällen, under denna den
mörka tiden på året.
På de båda pirarmarna tänder vi klockan 18.00
marschaller, som ger en stämningsfull inramning till
minglandet på hamnplanen, där Lejeföreningen bjuder på något varmt att dricka. Varmt välkomna!

Bengt Leksell
Teresa Mattisson
Lars Olsson
Stugfogden Åke Lindberg hade efter 20 års –
mycket uppskattat – arbete avböjt omval.

Lejeföreningens årsmöte
Årsmötet den 15 juni hade samlat 65 medlemmar.
Mötet inleddes som vanligt med att lejets förste hornblåsare, Sverker Andersson, blåste i byahornet. Sedvanliga årsmötesförhandlingar avhandlades.
Några av styrelsens medlemmar valdes om och
styrelsens sammansättning är nu:
Pia Svensson – ordförande
Krister Hjelm – vice ordförande
Gunilla Vernberg – sekreterare
Niklas Martinsson – kassör
Hasse Karlsson – ledamot
Ingrid Resmark – suppleant
Gunnel Sörendal – suppleant
Till ny festkommitté valdes:
Maria Nilson – sammankallande
Maria Hammenberg
Pelle Gemmel (nyvald stugfogde)

Till revisorer omvaldes:
Ulf Månsson
Hans Krantz
Till revisorssuppleant omvaldes:
Margareta Hansson
Till valberedningen omvaldes:
Sven Levin
Nils Losell
Peter Andersson
Stort antal uppskattade arrangemang i år!
Under det gångna året har det hunnits med ett antal
fester och arrangemang, som varit mycket uppskattade på lejet.
Till årets ”Lejevandring” i juli lockade våra åldermän, Sverker Andersson och Sven Hammar, 50–60
personer, som med stor nyfikenhet lyssnade på deras
trevliga berättelser fyllda med ingående kännedom
om Vitemölla. Det blev en stor succé!
Ett tiotal svampintresserade medlemmar samlades
i september vid Postahuset, när Lejeföreningen för
andra året arrangerade en guidad svampvandring.
Under ett par lördagstimmar bjöd svampguiden och
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Lejevandringen ledd av åldermännen Sverker Andersson och
Sven Hammar samlade en mängd deltagare.

Kvällen i Marcus och Daniels ålabod blev fullbokad nästan direkt, och blev en stor succé.

inspiratören Anders Silverståhl på svampkunskap och
nyttiga svamptips – men han bjöd också alla deltagarna på en läcker trattkantarelltoast!
Ett nytt arrangemang i år var vår festkväll i ålaboden, där ett 50-tal medlemmar njöt av en ålamacka
och äpplekaka. Dessutom fick deltagarna höra ålafiskarna Marcus Nilsson och Daniel Andersson berätta om livet som ålafiskare på Vitemölla, med en
del information som nog var okänd för många.
Sedan får vi naturligtvis inte glömma festkommitténs traditionella arrangemang med äggarullning,
midsommarfirande, hamnfest och mingelkväll!

ren satts upp en utebelysning på Postahuset. Eftersom det under vinterhalvåret är väldigt mörkt runt
Postahuset, skall denna lampa förhoppningsvis göra
tillvaron här lite ljusare under de mörka kvällarna.
Lampan har en rörelsedetektor och tänds när man
går förbi.

Höststädning avklarad!
Den numera traditionella strandstädningen, som utförs av medlemmarna i Lejeföreningen på hösten, är
nu avklarad. Så många som omkring 30 medlemmar
hjälpte till, och det städades på och intill stranden
både i norr och söder. Även runt busshållplatsen och
Killan gjordes ett ordentligt krafttag, vilket var välbehövligt.
En tråkig sak är att vi fortfarande ser hundbajspåsar lite här och där samt trädgårdsavfall på strandvallarna. Men det är säkert inte myllingar som är
skyldiga till detta, får vi hoppas.
Efter en väl genomförd höststädning bjöds det på
frukost i Postahuset.
Utebelysning på Postahuset
Som säkert många sett, så har det under sensomma-

Myllingar lyckosamma i VM-golfen!
Som vanligt lyckades myllingarna över förväntan i
VM-golfen. De erövrade faktiskt alla viktiga titlar!
VM-mästare blev Ingrid Resmark, med Christoffer Henriksson som bäste herre.
VM Open togs hem av Jacob Tveit, och i damklassen stod Ingrid Resmark återigen överst på prispallen.
I A-klassen herrar glänste på nytt Christoffer Henriksson, tätt följd av Per Solbe, Rickard Faleberg och
Jörgen Mattisson. I B-klassen herrar var ordningsföljden Bengt Leksell, Niklas Martinsson och Mats
Cremon.
I A-klassen damer stod – nej, det är ingen felskrivning – Ingrid Resmark på nytt som segrare, följd
av Anna Stjernqvist, Brita Andersson och Elsa Rexö.
En del underliga klasser förekom även, och här är
pristagarna i ordningsföljd:
Längsta drive: Anna Sölscher resp. Lars Roth. Närmast pin: Pelle Johnsson. Not my day: Lars Lindberg.
Låt bollen leva: Anders Sixtensson, Mikael Resmark
och Jörgen Rexö. Bästa veteran: Björn Andersson och
Lennart Persson.

Glada pristagare i VM-golfen med ”VM-drottningen” Ingrid Resmark med pokalen i mitten.

