Årets kulturpristagare
Äntligen! Detta utrop brukar höras efter det
att Svenska Akademien tillkännagivit årets Nobelpris i litteratur. Samma utrop kunde också
gälla den som i år erhållit Svalövs kommuns
kulturpris :Georg Welin
I
motiveringen
står: För att han i
över 40 år genom
sitt insamlande
och berättande
av bygdens historia bidragit till
det gemensamma kulturarvet.
Att räkna upp
allt som Georg
bidragit med under dessa år låter
sig inte göras här.
Men låt oss nämna en del. Onsjö
Härads
Hembygdsförening ligger Georg varmt om hjärtat.
Han har varit dess ordförande i många år, men
framförallt redaktör för deras tidskrift Onsjöbygden i alla år. Förutom Röstånga, Konga
och Ask har socknarna Torrlösa, Norrvidinge,
Källs Nöbbelöv och N. Skrävlinges historia dokumenterats i denna eminenta tidskrift. Även
Röstångabygden har i alla år haft förmånen att
ha Georg i sin redaktion.

Teatergruppen Tibbe har haft glädje av Georgs
enorma historiska kunskaper. Det började
med krönikespelet Tibbespelen på Stora Tibbaröd 1985 där Georgs historiska kunskaper
var ovärderliga. Under Odensjö-konserternas
första 10 år spelade Teatergruppen Tibbe en
betydande roll. Under dessa år framförde
man historiska spel, samtliga författade av
Georg. Här kan nämnas några: Tycho Brahe
– Stjärnornas Herre, Bäckahästen och När Egil
Skallagrimsson vann guld. Pjäsen om Tycho
Brahe spelade även på Knutstorps borg.
Under åren har Georg dokumenterat Röstångabygdens historia i flertalet artiklar. I Röstångaboken har han dokumenterat Röstånga kyrkas och Röstånga Gästgivaregårds historia.
Han var redaktör för Röstånga Sparbanks
100-årsskrift. Slutligen inte att förglömma alla
föreläsningar om Röstångabygdens historia,
kyrkogårds- och byavandringar som han lett
i många år.

Årets kulturstipendium
Dessa tillföll MalinEddie Kajsadotter från
Röstånga och Wictor
Koch från Kågeröd.
Malin-Eddie
skapar
musik under artistnamnet Meddie Blue.
Hon bor i Röstånga
och tilldelas ett av
årets kulturstipendier
för att kunna finansiera inspelningen av
en musikvideo i just
Röstånga.

Stort grattis
till årets kulturpristagare
och kulturstipendiater

Prisutdelningen på fullmäktigemötet i Svalöv. Foto: Svalövs
kommun
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