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Manusstopp och utgivningar 2018

Byanytt utges av Svensköps Byförening
Kontaktpersoner: E-mail:

Sara Johnsson: sara_johnsson@hotmail.se
Mona Johnsson: mona@svenskop.se
Jerker Rudmark: jerker@rudmark.eu

Eva-Lena Nilsson: evalenanilsson@outlook.com
Matz Nilsson: matz@janeomatz.se

Niklas Edvinsson: niklas.edvinsson@gmail.com

Är det något som du tycker ska synas i tidningen
är du välkommen att kontakta någon i redaktionen.

Annonspris: Helsida 500 kr Halvsida 250 kr

Jag är med i Svensköps Byförening! Är du?
Svensköps Byförening jobbar för hela Svensköpsbygden!

Byföreningen anordnar valborg, midsommar, luciafirande,
julmarknad, har Turistinformationen öppen på sommaren,

och ger ut Byanytt med fem nummer per år.
Detta och mycket mer bidrar du till som medlem i 

Svensköps byförening.

Årsavgift: 50 kr/person eller 150 kr/familj.
Sätt in på bankgiro 5488-7179 och kom ihåg att skriva ditt/era namn

25 Januari               Mitten på Februari
25 April               Mitten på Maj
25 Juli                Mitten på Augusti
25 September               Mitten på Oktober
25 November               Mitten på December

Nytt för 2018
Familjesida, skicka in om nyfödda, födelsedagshälsningar,

uppvakting/uppvakting undanbedes, en sista hälsning.
Annonspris (70 x 75 mm) 50:-

     Kontakt: Matz Nilsson: matz@janeomatz.se



 
Aktivitetskalendern

 14 dec 19.00 Församlingsafton. Katarina von Bora
 17 dec 10.00 Julhälsning EFS. Rickard Holst m.fl.
 26 dec 11.00 Gudstjänst i kyrkan
 31 dec 15.00 Nyårsmässa i kyrkan
 6 jan 11.00 Gudstjänst i kyrkan
 6 jan 18.00 Betlehemsstjärnans fest. Paul Skog
 11 jan 19.00 Församlingsafton. Sjung ut julen
 21 jan 10.00 Gudstjänst EFS. Richard Svensson
 28 jan 11.00 Mässa i kyrkan
 28 jan 17.30–19.00 Prova på Linedance, Svensköpsgården
 4 feb 11.00 Gudstjänst i kyrkan
 4 feb  Linedance nybörjarkurs 17.30–19.00 och 
    Linedance fortsättningskurs 19.10–20.40
    Svensköpsgården 
 8 feb 19.00 Församlingsafton. Caroline Wiens
 24 feb 19.00 Gudstjänst EFS. David Castor

GÅTAN
Nya barngåtan:
Hur många grisar hittar du i tidningen?
Svar.............................. Namn............................................................
Telefon........................
Nya vuxengåtan:
Vilka svenska orter gömmer sig här?
1. Folksamling 2. Finns i sandlåda 3. Penningbrygga 4. Låtort

1..........................   2...............................  3..........................    4................
Namn...............................................................
Telefon.........................
Svar inlämnas till Lina & Evas lanthandel senast 25 januari.
Svar på barngåtan i förra numret: Hålet/gropen
Rätt svar inlämnat av: Ea Witthafft
Svar på vuxengåtan i förra numret: Andan
Rätt svar inlämnat av: Kerstin Adolfsson
Pris hämtas hos Lina & Evas lanthandel



Lina & Evas lanthandel 

God Jul & Gott  Nytt  År!  
önskar  

Lina & Eva  
med personal 

 

Våra öppettider i jul och nyår: 
Lillejulafton:  kl. 9-15 
Julafton:  kl. 9-12 
Juldagen:  Stängt 
Annandag jul:  kl.10-15 

30 dec:  kl.9-15 
Nyårsafton:  kl. 10-15 

Nyårsdagen:  Stängt 
Trettondag jul 6 jan:  kl. 10-15 



Lina & Evas lanthandel 

Lina & Evas nyårskrönika 
 

Några  höjdpunkter och milsto lpar  från 2017,      
som var  året  då…  

 

…Försäl jn ingen av  dagens  lunch stegrades  upp        
f rån fem t i l l  s ju  dagar  i  veckan.  

… Middagskorgens  matkassar expanderade  t i l l  ”c i ty”  
och säl j s  nu både  i  Kil lhult  och i  Hörby hos Ni l la .  

. . .Våra  kära  medarbetare  Anna,  Emma,  Emel ie  & Bodi l  
s tyrde  kosan mot nya  jobb,  men v i  vä lkomnade          

Angel ica ,  Emmy,  Evel ina ,  Ingela  och Sabine  t i l l  teamet .  
. . .Öppett iderna  utökades  t i l l  k l .  15 .00  både  lördag     
och söndag med premiär  i  apri l  under  påskhelgen.  
… Lanthandeln blev  DHL -ombud i  juni ,  nu har  v i   

minsann julaf ton varenda dag i  but iken!   
… Gri l lkvä l larna  åter igen s log  a l la  t id igare  rekord,   

både i  besökaranta l  och försäl jning.  
…Fredagspizzan brakade in  med bul ler  och bång           

i  l anthandeln i  oktober !   
… Vi tog  in  t re  nya  lokala  leverantörer :  Hulta  Gård,  

Önneköps Bager i  och Furumossens  Gårdsmejeri .  
… Omsättningen fortsatte  uppåt  och ökade                

med drygt  5% jämfört  med året  innan!  
 

Tack t i l l  a l la  våra kunder  för  a l l t  s töd,                     
a l la  hejarop och a l l  värme vi  får  av er .                                    
Ni  gör vårt  jobb t i l l  en frö jd var je  dag.  

 

Lina & Eva  



Teknik och utforskande på Björnligans förskola

Idag hade de yngsta barnen på Idet 
besök av vår ikt-pedagog Marie som 
hade tagit med olika QR-koder som 
barnen/pedagogerna kan scanna och 
få uppleva vatten på olika sätt digitalt. 
Det passade bra då vårt grön flagg 
tema är hav & vatten. Vi började med 
att projicera ”kanonen” mot vår kub 
för att uppleva ett vattenfall, barnen 
fick känna på vattenfallet och prova 
att gå igenom vattenfallet och kolla 
på andra sidan lakanet hur det såg ut 
där.  Sedan provade vi att projicera en 
rinnande bäck fast på golvet och där 
kunde barnen få känna, stampa, springa och hoppa utan att bli blöta... hmm 
vad konstigt.. 
Projicera projektorn är ett sätt att skapa nya lärmiljöer för barnen att utforska, 
antingen med sin kropp eller kanske med en leksak som får prova att bada i 
vattnet. Det kändes som att det var uppskattat av barnen så vi får utforska mer 
vatten en annan dag.

Vårt Grön Flaggtema  handlar om hav 
och vatten.
Avdelningen Berget gjorde ett 
experiment för att synliggöra vattnets 
kretslopp. Vi tog en tallrik med vatten, 
la ett ljus i mitten av tallriken, tände 
ljuset och ställde ett glas upp och ner 
över ljuset. Vattnet sögs in i glaset och 
ljuset slocknade. Vi förklarade att det 
fungerar likadant med regn och sol. 
Solen skiner och då börjar vattnet stiga 
som ånga uppåt mot himlen och sen 
går solen ner och sen regnar det.
Samma dag hade vi ”vattenparty”. Det gick ut på att vi alla fick ett glas vatten 
att lukta och smaka på. Allas reflektioner togs till vara. Det var en del tankar 

om vattnet de hade i sitt glas.



De äldsta barnen på Grottan har 
skapat en film tillsammans med vår  

IKT pedagog. Det blev en film om 
Titanic och isberget, eftersom barnen 
visar stort intresse för Titanic och 
vårt Grön Flagg tema handlar just om 
vatten och hav. Vi använde oss av lite 
olika appar för att skapa filmen. Barnen 
fick hjälpas åt att flytta sakerna och ta 
korten till filmen. Sen redigerade vi den 
tillsammans och la till ljud. 
En rolig och lärorik aktivitet.

Rapport Lokalekonomisk Analys för Svensköpsbygden
Nu är rapporten klar och redovisad för byföreningens styrelse. Du finner 

den på hemsidan, www.svenskop.com, om du vill läsa, ladda ned eller kanske 
skriva ut den.
Arbetsgruppen har föreslagit ett antal mål vi kan se framför oss när det gäller 
bygdens utveckling; det finns säkert massor av bra idéer i bygden och vi räknar 
med att jobba vidare med materialet längre fram. Bygdens utveckling är ju i 
högsta grad något som lever och förändras, mycket kan vi själva påverka men 
kanske inte allt. Optimism och framtidstro vägleder oss.
Hälsningar från LEA-arbetsgruppen; Carolin, Eva, Sven och Ingela





Ingelas fotvård 
och massage 

Ingela Brickling 
Certifierad massör 

Medicinsk  fotterapeut  

 Telefon: 070 25 701 71
Killhult 6181 B, 242 95 Hörby

ingela.brickling@yahoo.com

Välkommen!

Från och med december månad erbjuder jag  massage-
behandlingar som kompletteras med Magic Pot-teknologin. 

 Resultatinriktad, djup muskelbehandling för alla: 

Radiofrekvens genererar en djup värme tack vare 
friktionen som uppstår när radiovågor (0,8 MHz) 
tränger igenom vävnaden. 

Vakuum ger en effektiv bindvävsmassage och ökar 
lymfflödet. Bindväv finns överallt i kroppen, runt 
muskler, runt inre organ, mellan celler, i blodkärl, i 
senor och under huden. 

LED-ljusterapi ger väldigt positiv effekt på kroppen. 
Ökad cirkulation leder till att näringsämnen och syre 
lättare når ut till mjukdelar vilket stimulerar läknings- 
processen. 

Välkommen att boka Din behandling! 



 

Julhälsningar från Svensköps IF 
 
I skrivande stund är det november månad och bara en månad kvar av 2017. Kvar i 
SIF-almanackan för året är luciafirandet som i år infaller på en onsdag, då det 
förutom sedvanligt lussande även blir premiärvisning av filmen om julmarknaden 
som Byföreningen lät spela in i år. Det ser vi mycket fram emot! Julmarknaden var 
som vanligt välbesökt och många lät sig väl smaka av fikan som föreningen sålde i 
idrottshallen. Alltid lika trevligt med nya såväl som välbekanta ansikten i myllret! 

 
Vi i Svensköps Idrottsförening vill passa på att tacka för det gångna året. Som vanligt har året bjudit på 
mycket liv och rörelse i föreningens olika sektioner: seniortruppen, knattegruppen, gympan, tabatan, 
boxen och cykelgänget (Tour de Svensköp). Boxen har tyvärr gått i ide, förhoppningsvis inte för alltid, men 
stängs en dörr så öppnas en annan och kanske just DU har en idé på en annan aktivitet som du skulle vilja 
vara med på här i byn! Yoga, handboll, tai chi, salsa, rodd, skivstång, zumba, självförsvar – vad brinner du 
för? Vi välkomnar gärna nya medlemmar och aktiviteter och har du möjlighet att bidra med din tid och ditt 
engagemang kan föreningen bistå med lokaler, träningsutbildning, redskap och annat som kan behövas för 
att dra igång just din aktivitet. Ta kontakt med oss så berättar vi gärna mer.  
 
Vi tackar alla våra sponsorer, ledare, medlemmar och ideella krafter för detta år och ser fram emot ett nytt 
år tillsammans. Om ett år, 2019, fyller föreningen 70 år och än är det minsann krut i ”gamlingen”! Vi ser 
fram emot att planera 70-årsfirandet av en vital förening med många ben att stå på. Men först och främst 
ska vi nu njuta av högtiderna tillsammans med nära och kära. Njut av helgerna och ta hand om varandra.  
 

God jul och gott nytt år! 
 

Styrelsen för Svensköps IF: Egon, Leif, Jonna, Roland, Mia, Erik, Henrik J, Ingela, Gustav, Henrik S och Eva 
 

Vill du sponsra föreningen? 
 
Företagare och privatpersoner kan sponsra SIF och på så sätt hjälpa bygdens idrottsförening. Även om 
föreningen drivs med ideella krafter så finns det alltid utgifter för att kunna bedriva verksamhet för både 
stora som små. Kontakta ordförande Egon Persson (0705-558106) om du vill sponsra föreningen (en 
avdragsgill kostnad i ditt företag).  Du vet väl att du även kan köpa Bingolotter till förmån för SIF?! Finns att 
köpa i Lina & Evas lanthandel och hela förtjänsten (15 kr/lott) går direkt till föreningen.  
 

Vill du bli stödmedlem? 
 
Även om du inte bor i byn eller har möjlighet att vara med på någon av våra aktiviteter kan du stötta byns 
idrottsförening. Bli stödmedlem! Betala in 100 kr i på vårt bankgiro 5829-2566 och märk betalningen med 
namn + efternamn + stödmedlem så är du med och stöttar vår verksamhet. Tack för ditt bidrag! 
 

Vill du hyra Svensköpsgården? 
 
Ska du ha fest, möte, bröllop eller annan sammankomst? Svensköpsgården rymmer 150 
personer och har stort dansgolv, scen och utrymme med bord & stolar. Lokalen har tre 
toaletter och en stor parkeringsplats. För bokning och frågor, kontakta Leif Johnsson på 
telefon 0415-70308. Uthyrningstaxa: 100:-/timme, 1200:-/dag i veckan, 1800:-/dag på 
helgen. 
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Det händer i seniortruppen 
 
Ytterligare ett år har passerat och det är dags att summera säsongen som gått.  Då Henrik Svensson, som 
bland annat tog hem Svensköps IF:s första serieseger, valde att kliva av tränarrollen efter 2 säsonger stod 
det klart att 2 nya killar från Hörby tog över som tränare. Efter en lite trevande inledning fick tränare 
Tobias Holmgren och assisterande spelande tränare Mirsad Dacic ordning på spelet och Svensköps IF 
började klättra i tabellen. När domaren blåste av sista omgången borta i Skepparslöv väntade ett kval till 
DIV6 efter en 4:e plats i tabellen. Tyvärr höll det inte hela vägen och Svensköp spelar även kommande 
säsong i DIV7 efter totalt 2-4 mot Sövestads IF i kvalet. Trots den förlusten har det varit en fantastisk 
säsong med många riktigt bra matcher.  
 
Som enda lag i serien tog vi poäng mot samtliga topplag och tack vare en urladdning utan dess like 
krossade SIF Bjärlövs IF med hela 20-0 på hemmaplan. Klart är att även nästa säsong är det Tobias och 
Mirsad som kommer axla tränarrollen. Nu väntar lite välbehövlig vila innan försäsongen drar igång i 
februari igen.  
 
Förutom allt som händer på planen på träningar och matcher har killarna även hunnit med att bemanna 
grillar på samtliga grillkvällar hos Lina & Eva (ett hett uppdrag!) och sälja plantjord i Svensköpsbygden i 
påskas. 

 

Gruppträning för vuxna 
 

Nybörjare som proffs välkomna! Prova på gratis första gången! 
 
Gympa: torsdagar kl. 19.00 i skolans idrottshall (Ingela 0702-570171).  Start 18/1! 
Qigong: torsdagar kl. 18.00  i Svensköpsgården (i Karins regi, 0733-764899).  Start 18/1! 
Tabata: måndagar kl. 19.00 i skolans idrottshall (Sara 0701-415040). (inget juluppehåll) 

 

Fotboll för barn 
 
I vår kommer vi dela upp fotbollsträningen för barnen i två grupper, en för de lite äldre och en för de 
yngre. Men vi behöver förstärkning på ledarsidan! Kanske spelar ditt eller dina barn redan i gruppen eller 
brinner du för fotboll eller idrott och vill engagera dig för att förmedla rörelseglädje till våra yngsta 
medlemmar?! Inga särskilda förkunskaper krävs, med vilja och engagemang kommer man långt, tycker vi. 
Om du har en timme att avvara i veckan, ring och prata med Jonna på 0709-601946. 
 

Fotbollsträning för herrar 
 
Vill du också vara med i vår seniortrupp? Kika in på vår hemsida (www.laget.se/sifunited) eller kontakta 
huvudtränare Tobias Holmgren  för mer info och tider (0768-658889). Mer info om föreningen hittar du på 
vår hemsida (www.laget.se/sifunited) eller följ oss på Facebook! 
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Att vara rektor på Kilhults skola.

Jag har nu haft den stora förmånen att vara rektor på Kilhults skola sedan 
augusti 2016. Sedan första dagen har jag stormtrivts, skolan har ett fantastiskt 
läge med en omgivning och natur som är få skolor förundrat. Att mitt hjärta 
dessutom klappar lite extra för byskolor är ingen hemlighet, mina egna barn 
går även de på byskolor. Skolan är något som byn kan vara stolta över av flera 
anledningar. Vi har enbart behörig utbildad personal som är otroligt driva och 
ambitiösa, och som även de brinner för byskola som skolform. De ställer alltid 
upp till 100% för att alla elever ska få trygghet och en bra utbildning. 
Våra elever är motiverade, engagerade och omtänksamma, en anda vi vårdar 
ömt. För att inte prata om alla engagerade föräldrar som fixar med vår 
skolgård, är aktiva i forum för samråd och sluter upp när det vankas högtider 
eller brännboll. 

Vem är då jag? Jag är en hästintres-
serad tvåbarnsmamma som bor med 
min familj i Västerstad på en gård. 
Nedflyttad norrlänning som inte 
tycker om snön utan älskar sol och 
värme. Helgerna spenderas oftast på 
hästtävlingar då alla i familjen tävlar 
i hoppning vilket kräver viss logistik. 
Min bakgrund inom 
skolans värd startade i förskolan och 
har sedan fortsatt upp i skolan och 
fritids till att landa som skolledare, 
något jag trivs mycket bra med. Att 
arbeta med barn, vuxna och skolut-
veckling är en dröm! 

Sammantaget kan jag bara säga att 
jag trivs väldigt bra på Kilhults skola 
och har sedan första dagen känt mig 
välkommen av alla. Killhults by har 
en skola att vara stolt över, det är jag!
Anna Åberg-Cronin



Skördelörda’ 2017 
 

 

Lanthandelns egen höstmarknad Skördelördan gick av stapeln den 14 oktober. Flera av 
våra lokala leverantörer fanns på plats i butiken där de visade upp sig och bjöd på 
smakprover. Vad sägs om följande laguppställning i Team Närproducerat 2017: Solåkra 
Gård, Nillas Catering, Svampkungen, Strömbecks Gårdsslakt, Hulta gård, Fridshills 
Kyckling och Lundachark?! En helt ny leverantör för i år var Karins äpplen, odlade i 
Villands Vånga utanför Kristianstad. Ett starkt startfält, helt klart!  

Församlingshemmet förvandlades till restaurang/café dagen till ära, där man kunde 
avnjuta både  helgrillad gris med tillbehör och våffla med grädde och sylt. Stämningen 
var på topp och många tyckte att det var mysigt att få komma in i värmen när det var 
lite gråmulet och ruggigt ute. Våra minsta besökare kunde både klappa gulliga kaniner 
och prova lyckan i fiskdammen och alla som ville fick gissa vikten på jättepumpan (som 
vägde 40, 6 kg!). Gänget från Janes Linedance trotsade småregnet och bjöd på en häftig 
och medryckande dansuppvisning.  
 

Tack till alla besökare, leverantörer, dansare och medarbetare för en härlig dag! 

Lina & Eva 

 

Mr X på julmarknaden
Årets Mr X på julmarknaden var: Ingvar Malmborg, byns allfixare.
Han avslöjades av: Wilma Lindskog



Julmarknad med filminspelning och folkfest!

Svensköps julmarknad i Killhult är ett 
välkänt besöksmål som vuxit sig allt 
större sedan starten på 1990-talet. I 
år gladdes vi åt att fler än 30 utställare 
anmält intresse för att delta. Som 
vanligt var det full fart i skolans 
idrottshall och på skolgården, i Lina 
och Evas lanthandel, hos N P Möllers 
Fynd, i kyrkan, hos Ola Ols’ Museum 

i församlingshemmet, i Fotogalleri Blå Huset och härliga Nillas Catering med 
julbuffé i Svensköpsgården. Ett smått fantastiskt utbud i vår lilla by! 

Byföreningen bestämde redan i somras 
att vi skulle satsa på inspelning av ett 
par kortare filmer om bygden i lite olika 
skepnader över ett års tid. Vi sökte 
stimulansbidrag hos Hela Sverige Ska 
Leva och beviljades 10.000 kronor i 
ekonomiskt stöd till projektet. Första 
och ganska självklara inspelningsdag 
blev årets julmarknad. Byföreningen 
har etablerat samarbete med MittSkåne 
Videoproduktion, Mats och Daniel 
Björklund. Filmarna fanns på plats hela 

dagen och kommer att visa det färdiga resultatet på 
Luciakvällen i Svensköpsgården. Därefter kan man se 
filmen på hemsidan, Facebook och YouTube. Under 
2018 jobbar vi vidare med fler filmidéer.
Klockan 12 på julmarknadsdagen fick byföreningen 
hjälp av Hörby kommuns näringslivschef Karin 
Kroon Gunnarsson att kora Årets företagare och 
Årets ambassadör, ett roligt och uppskattat inslag 
på julmarknaden sedan 2006. André och Stefan 
Wejlemo etablerade sitt företag i Hörby redan 1988. 
Företagsidén är att erbjuda bostäder och service i 
trygg och trevlig miljö till konkurrenskraftiga hyror. 



Sedan 2003 äger och förvaltar dessa 
duktiga entreprenörer bostäder också 
i Killhult och det är med glädje och 
stolthet som vi utnämner Ängdala 
Fastighetsförvaltning till Årets 
företagare 2017! 
Familjen Järeslätt flyttade till 
Killhult 2016 och förverkligade 
en egen dröm som ger eko långt 

utanför sockengränsen. Fotogalleri Blå Huset såg dagens ljus och är en 
helt fantastisk kulturarena i bygden. Med stor 
skicklighet och hängivet engagemang har Killhult och 
Svensköpsgården tillskapats ett unikt och uppskattat 
besöksmål. Satsningens betydelse för bygden kan inte 
överskattas och det är med stort nöje som vi utser 
Åsa och Christer Järeslätt till Årets ambassadörer 
för Svensköpsbygden!
Sist men inte minst hade byföreningens 
företagssektion också bestämt att det var dags att hylla 
Årets folkfest! Lina och Petra öppnade lanthandeln 
den 5 november 2010. Byborna blev snabbt varse att 
tjejerna hade en ny energi och entusiasm som smittade 
av sig när man klev in i affären. 

På vårkanten 2011 lanserade flickorna en ny företeelse: grillkväll vid 
lanthandeln. Det började i ganska blygsam skala med grillad korv och 
kaffe utanför ingången. I början kom byborna för att testa och som bekant 
smakar alltid en grillad med bröd jättegott! Arrangemanget har sedan dess 

vuxit stadigt i omfattning, och nu är Grillkvällarna i Killhult närmast 



ett begrepp och ett utflyktsmål för hundratals besökare sista onsdagen 
i månaden under sommarhalvåret. Vi äter korv, hamburgare, grilltallrik 

och potatissallad. Vi njuter av kaffe, fikabröd och glass i stora lass. Vi pratar 
om väder och vind och hur märkvärdigt mycket folk som hittar till byn! Ett 
antal bybor och föreningsmedlemmar hjälper Lina och Eva och deras anställda 
med evenemangen och vi passar på att rikta ett varmt och innerligt TACK till 
alla – ingen nämnd och ingen glömd! Gemenskap, glädje, fart och fläkt, Årets 
folkfest – det är Grillkvällarna i Killhult!

På eftermiddagen gjorde vår egen tomte entré som traditionen bjuder. I år 
bjöds tomten på ståndsmässig skjuts av Daniel Lövgren som tuffade in på 
skolgården med ett vrålåk av amerikansk modell. Under sedvanligt jubel fick 
alla barn en gottepåse. Det är härligt att vi har en alldeles egen tomte som 
pålitligt hälsar på varje julmarknad!

Julmarknadsdagen 2017 blev lyckad och 
rolig! Massor av trevliga besökare som 
hälsade på i alla lokaler, utomhus och 
inomhus. Fler än 300 personer njöt av 
Nillas utsökta julbuffé och när dagen var 
slut samlades vi utanför Svensköpsgården 
för att vinka hejdå till filmteamet!
Tack till alla besökare, tack till alla 
utställare, hjälpande händer, företagare 
och funktionärer! Tillsammans skapar 
vi de gemytliga aktiviteterna som gör 
Svensköpsbygden omtalad och uppskattad. 
En riktigt God Jul och Gott Nytt År!
Ingela Brickling, 
byföreningens företagssektion

Foton: Sara Johnsson, Matz Nilsson
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Din lokala färghandlare
i Svensköp.

Jonas Nilsson
0709-84 07 02



10

Din lokala byggfirma när du vill
ha det rätt gjort, till rätt pris!

Henrik Johnsson 0708-50 22 31
henrik@lahultsbygg.se     lahultsbygg.se



Bröderna Persson
Gräv och  schakt

Vi har en maskinpark speciellt annpassad för
torvmossar och andra blötmarker

Egon 070 - 555 81 06
Kjell 070 - 565 57 90



Patrullriks 

Vi i Svensköp EFS scoutkår 
åkte på ett läger som heter 
Patrullriks i månadsskiftet 
juli-augusti. En vecka långt 
läger i Mossebo utanför 
Kalmar, där sammanlagt 
ca. 1500 scouter från hela 
Sverige och ”våra” scouter 
från Malawi samlades. Lägret 
är uppdelat i tre ”byar”. 
Scoutbyn, tonårsbyn och 

familjebyn. Scoutbyn är den största byn, där alla scouter som är 10-14år håller 
till. Tonårsbyn är för dem som är 15år eller äldre. Familjebyn är för alla åldrar, 
gammal som ung. 
    Patrullriks anordnas vart tredje år av Salt – barn & unga i EFS och EFS i 
Sydöst-Sverige på olika platser i Sverige. Förra gången var det i Gärdsmark 
utanför Skellefteå. Första Patrullriks arrangerades 1964. För oss de äldsta 
scouterna var Mossebo den fjärde Patrullriks, men för några av oss var det 
första gången. 
    På varje Patrullriks anordnas en marknad, då folk utifrån är välkomna att 
hälsa på lägret. Det är en välgörenhetsmarknad. Scouterna skapar, bakar, lagar 
mat o säljer. Vissa säljer tjänster som massage, göra hårflätor och ge kramar. 
Vissa erbjuder utmaningar som pajkastning, kasta bollar osv. Vi sålde smycken 
vi gjort och hemmagjord spettekaka. Scouterna använder många olika sätt att 
få in pengar på marknaden, där alla intäkter går till BIAL (Barn i alla länder).
    Vi var 22 personer från vår kår som åkte på lägret och 5 scouter från Malawi. 
Malawiscouterna kunde delta i lägret tack vare vår pengainsamling till deras 
resa och utrustning. Vi hade en riktigt härlig vecka tillsammans!

Mvh Sara.



Foton: Sara Johnsson

Här fortlöper en berättelse av en scout från vår kår som deltog i lägret..

Vi alla samlades utanför Missionshuset innan vi åkte och sa hejdå till våra 
familjer och vänner. Det tog i 3 timmar för att komma dit men på vägen tog vi 
en liten glasspaus och pratade lite med varandra och hade allmänt kul.
När vi kom fram så gick vi till huset där personen som hade marken lägret var 
på bor och åt hamburgare och efter det så skildes vi åt så dem små gick till sitt 
och dem stora till sitt.
Vi yngre var i lägret Hopp och dem äldre i Jump.

Hopp
När vi var framme där vi skulle vara så plockade vi fram vårt packningstält, 
sovtält och våra saker. Vi alla hjälptes åt, så vissa tog slanor och vissa hjälpte 
till att bygga och vissa hjälpte till med att fixa tälten. Den första dagen skulle vi 
bara bygga upp vår lägerplats och gå på invigningsbål.

Andra dagen så satte vi upp det sista och sen hämtade vi vatten och mat så vi 
kunde laga lunch.



Tredje dagen fick vi ett uppdrag på kvällen vi skulle byta lappar med dom 
andra grupperna och sen fick vi popcorn.

Fjärde dagen var vi på Öland och badade och spelade volleyboll och lekte i 
sanden.

Femte dagen så gjorde vi gruppaktiviteter och samlade poäng. Vi var i två 
patruller, Flammorna och Facklorna.

Sjätte dagen så var vi på något som hette Workshop. Där gjorde vissa armband 
och jongleringsbollar och vissa gjorde flugsmällare.

Sista dagen så packade vi ihop allting och la tillbaka dem slanor vi hade tagit 
och kastade bort skräpet vi hade och sen var vi färdiga. Det sista vi gjorde var 
att gå på lägerbål och sa hejdå till Malawi scouterna och sen åkte vi hem.

När vi åkte hem så tog vi en paus typ halvvägs och åt frukt och pratade och 
sträckte på våra ben. Det blev även var sin glass i Turistbyrån när vi kom hem 
till Svensköp. Jag tyckte att det var en bra och rolig vecka och det tror jag att 
alla gjorde.
//Lärke

•Allt inom däck & fälg  •Hjulinställning  •Förvaring av däck
•Bilrekonditionering

•Last, Lantbruk, Entreprenad m.m

www.dackhornan.se



• HJULBYTE
• LAGNING AV DÄCK
• DÄCKFÖRSÄLJNING
• ROSTLAGNING
• KROCKSKADOR
• LÄTTARE SERVICE

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR MEKONOMEN

VÄLKOMMEN ATT BOKA TID
JOCKE



             
Hej alla bybor och alla andra som läser Byanytt.

2017 närmar sig sitt slut och det är tid att summera året som gått.
Våra arrangemang har rullat på som vanligt, årsmötet utan några problem 
ett fantastiskt kåseri av Arnold äventyraren Wernersson, valborgsfirandet 
med ett välformulerat vårtal av Henrik Björnfot besöktes av ca 100 personer, 
turistinformation var öppen som vanligt men vädrets makter var inte nådiga 
denna sommar så ekonomin räddades av grillkvällarna.
Grillkvällarna är som vanligt en höjdare mycket jobb med grillning och 
glassförsäljning otroligt roligt att få hjälpa till.
Julmarknaden ägde i år rum den 25/11 bra väder mycket folk både på 
marknaden och på jultallriken som blivit en succé.
Byföreningen har även jobbat hårt med rädda byskolorna och fått ett visst 
gehör för våra synpunkter inga beslut skall tas förrän efter nästa val.
Jag vill nu tacka alla som på något sätt hjälpt byföreningen under året, alla 
sponsorer, våra ungdomar som jobbat i kiosken och alla övriga ingen nämnd 
och ingen glömd.
Jag vill även tacka mina styrelsekamrater för gått samarbete under året och 
önska alla bybor och övriga läsare en riktigt god jul och ett gott nytt år.
Roland Arvidsson Ordf. byföreningen

JOBBET HUARÖD AB
Ring Krister när det gäller jobb i skogen

0709-647 127



Gillar du countrymusik?
Att dansa och ha kul tillsammans med glada och trevliga människor?

Snart är det dags för vårens linedancekurser som hålls i 
Svensköpsgården,Killhult

För dig som aldrig dansat linedance kör vi ett prova-på-tillfälle
2018-01-28, 17.30–19.00

Vårens kurser startar söndagen därpå 2018-02-04:
Nybörjarkurs 17.30–19.00 och fortsättningskurs 19.10–20.40 

För mer information gå in på
www.janeslinedance.se

Jag kommer även att hålla en nybörjarkurs i Huaröd på
onsdagskvällar, prova på onsdagen 31/1-2018

kursstart onsdagen 7/2-2018
För mer information gå in på

www.janeslinedance.se

För er som bor lite längre bort har jag även kurser i Lomma, Dansrotundan, 
på tisdagar med start 30/1-2018

I Lomma håller jag grundkurs, nybörjarkurs och fortsättarkurs.
För mer information gå in på 

www.evilgang.se



Julklappsfynda hos N.P Möller´s FYND
Öppet som vanligt lö-sö 11-15

Jul o Nyårsafton stängt
Röda ljus 10-pack 19:-

Röda ljus 5:- /st
Servetter till jul 10:- /pkt

O så har ju vi ”tomtar på loftet”
För dej som vill fixa hemma finns det kakel o klinkers från 45:- m2

och kakelbårder 1:- / st



VI ÖNSKAR ER ALLA EN GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR

Margareta, Roland
&

Oskar Arvidsson

073 5036432



VI ÖNSKAR ER ALLA EN GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR

Bröderna Persson
Gräv & Schakt



VI ÖNSKAR ER ALLA EN GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR

Jobbet Huaröd AB
0709 - 647127

Hälsning från
Krister & Grabbarna

PIGGES TRÄDGÅRDSTJÄNST

044-313 140 Hörby & Kristianstad



Dagens marsipanros  

Bengt & Britten Sandell 
 

 
 
 
 

 
Vi är många i Svensköpsbygden med omnejd som i många år haft förmånen att få 
njuta av Bengt & Britten Sandells otroligt goda och välgjorda bröd och bakverk.    
I det här fallet får vi definiera ”omnejd” väldigt brett, då ert hantverk är välkänt 
långt utanför Hörbys gränser. Nästan var man än kommer i Skåne så känner folk 
ofta till vår bygd tack vare er och ert hembageri. Inte så konstigt när det alltid har 
varit 100% toppkvalitet som levererats med ett förstklassigt, varmt och positivt 
bemötande.  
Oavsett om det varit dop, konfirmation, födelsedag, bröllop eller begravning så 
har det varit till just er vi har ringt för att beställa bakelser, tårtor, bullar, smörgås-
tårtor, bröd och kakor. De få veckor om året ni unnat er semester har kalas och 
tillställningar parerats in före eller efter för att vi säkert skulle kunna få bjuda på 
det som just ni bakat. Sandells är och förblir en institution i bygden och ett hus-
hållsnamn för flera generationer svensköpsbor. Från oss alla, ett stort och varmt 
tack för lång och trogen tjänst och vi önskar er en riktigt skön och välförtjänt 
pension.  

Varma lyckönskningar till er från hela bygden genom Svensköps Byförening 
 



Vid den tiden…. 

Så börjar julevangeliet i Lukas kapitel 2. Vid den tiden. Det ligger mycket mer än vi tänker i just de här 
orden. Vid den tiden – en bestämd tid. Inte som i sagans ”det var en gång”, utan vid just den tiden 
när kejsaren i Rom hette Augustus och ståthållaren hette Quirinius. Det går att sätta årtal på ”vid den 
tiden”. 

 Vid den tiden. I de orden ligger också en uppfyllelse av ett löfte. Om vi lovar något till en annan 
människa, så skall löftet infrias. Annars sviker vi. När Lukas skriver ”vid den tiden”, innebär det att NU 
VAR DET TID, nu var det dags att Guds löfte skulle bli verklighet i Betlehem.  

 Människor vände blicken dit och såg ett barn. Så hade människor i många hundra år längtat och 
väntat efter det Gud lovat sända till jorden: En Frälsare. Profeten Jesaja skriver 700 år före Jesu 
födelse: ”Så skall då Herren själv ge er ett tecken: Se, den unga kvinnan skall bli havande och föda en 
son.” 

Vid den tiden är nu för tiden. Idag! 

 I över 2000 år har människor på olika håll i världen firat jul. Antingen man levt i fattigdom eller 
svårigheter har glädjeämnet och rikedomen i julfirandet varit Jesus. Det är viktigt att vi håller fast vid 
detta också nu för tiden. 

”Ännu löftets stjärna brinner. Julens bud kring jorden når. Släkten efter släkten finner vägen som till 
barnet går. Till vårt hem i faderns hus lyser oss den stjärnans ljus.” (Svensk psalm 129:6) 

 Eftersom att vid den tiden är idag kan vi önska varandra God Jul. 

 Med hälsningar till er alla 

 Ann-Kristin Roos Åkerberg 



Trött på att klura ut svaret på frågan ”Vad ska vi äta 
ikväll?”?! Låt oss hjälpa dig på traven! Lina & Eva i 
lanthandeln driver även Middagskorgen, vårt eget 
matkassekoncept, och i varje nummer av Byanytt tipsar 
vi om läckra rätter med recept från våra matkassar. 
Recepten är enkla att följa, rätterna lätta att laga och vi 
packar ner så mycket närproducerade och svenska 
råvaror som möjligt, t.ex. är färsen alltid från Strömbecks 
Gårdsslakt. Gott för både magen och miljön! 
I den här numret frestar vi med ett lättsmält vegetariskt 
recept – kanske något att bryta av all tung julmat med?! 

R E C E P T T I P S  F R Å N  M I D D A G S K O R G E N  
 

Pasta med ruccolapesto och tomatsås 

 

Nyfiken på att testa Middagskorgen? 
Vår matkasse innehåller recept och råvaror  
till 5 måltider som räcker till 4 personer.  

Första gången du provar får du 100 kr rabatt. 
Fråga gärna i lanthandeln om du vill veta mer! 

 
 
 

 

Du kan köpa Middagskorgen i Hörby också!  
Hämta matkassen hos Lina & Eva i Killhult  

eller hos Nillas Catering på Råbygatan 2 i Hörby.  
Avhämtning i Killhult: 595 kr 
Avhämtning i Hörby: 645 kr 

1 frp pasta fusilli 500 g 
 
Tomatsås: 
 
1 gul lök 
1 vitlöksklyfta 
Olivolja 
1 burk körsbärstomater 400 ml 
1 dl vatten 
1 grönsaksbuljongtärning 
2 tsk basilika 
1 tsk flytande honung 
Salt & svartpeppar 
2 dl crème fraiche 
 
Ruccolapesto:   
 
1 påse ruccola 
1,5 msk olivolja 
½ citron, rivet skal och pressad saft (spara resten till 
recept D och E) 
Salt & svartpeppar 
Eventuellt 1,5 dl rostade solrosfrön eller 
några msk pinjenötter  
 
  
 
 

Gör så här: 
 
Koka pastan enligt anvisningar på förpackningen.  
 
Skala och finhacka gul lök och en vitlöksklyfta. Fräs löken 
i olivolja i en kastrull. Rör ner körsbärstomater, vatten, 
grönsaksbuljongtärning, basilika och flytande honung.  
Låt såsen puttra utan lock ca 5 min. Smaka av med salt 
och svartpeppar. Blanda ner crème fraiche.  
 
Skölj och grovhacka ruccola. Skölj och riv det yttersta gula 
av skalet på ½ citron och pressa ur saften. Mixa ruccola 
med olivolja, citronskal och -saft, tillsätt eventuellt 
pinjenötter eller rostade solrosfrön, med en stavmixer eller 
i en matberedare. Smaka av med salt och svartpeppar. 
 
Vänd ner ruccolapeston i den nykokta pastan och rör om 
väl. Häll över tomatsåsen. 
 
Servera Pasta med ruccolapesto och tomatsås. 


