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Manusstopp och utgivningar 2018

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

Byanytt utges av Svensköps Byförening
Kontaktpersoner: E-mail:

Sara Johnsson: sara_johnsson@hotmail.se
Mona Johnsson: mona@svenskop.se

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

Niklas Edvinsson: niklas.edvinsson@gmail.com



Killhult 6208 | 242 95 Hörby | 0415-70100 | www.linaocheva.se | info@linaocheva.se 

Öppett ider :  mån-fre  9-18 | lör  9-15 | sön 10-15  

Grillkvällar 
2018 

Sista onsdagen i månaden  

april-augusti kl. 18-20  

(smygpremiär i februari) 

 

28 februari  
25 april 
30 maj 
27 juni 
25 juli 

29 augusti 
 

Varmt välkommen till     
vår åttonde grillsäsong! 

önskar  

Lina & Eva 

2014 

2015 

2016 

2017 



 
Aktivitetskalendern

  24 feb 19.00 Gudstjänst EFS. David Castor
  25 feb 14.00 Mässa i kyrkan
  28 feb 18.00 - 20.00 Grillkväll Lina & Evas Lanthandel
  4 mars 11.00 Mässa i kyrkan
  7 mars 19.00 SIF:s Årsmöte, Svensköpsgården
  8 mars 19.00 Församlingsafton. Bilder från Island.   
     Ann-Kristin och Tom Roos
  18 mars 10.00 Gudstjänst EFS. Leif Svensson
  22 mars 14.30 Förskolebarnen sjunger i
     Församlingshemmet
  2 april 10.00 Gudstjänst EFS. Evalotta Kjellberg
  10 april 19.00 Svensköps Byförening, årsmöte
     Svensköpsgården
  12 april 19.00 Församlingsafton. Mattias Hansen berättar  
     om Gröna huset
  14 april 19.00 Gudstjänst EFS. Markus Fröding
  25 april 18.00 - 20.00 Grillkväll Lina & Evas Lanthandel
  30 april 20.00 Majbål i Pers hage vid Svensköpsgården
  30 maj 18.00 - 20.00 Grillkväll Lina & Evas Lanthandel

GÅTAN
Nya barngåtan:
Vilken råtta äter inte ost?
Svar.............................. Namn............................................................
Telefon........................
Nya vuxengåtan:
Vad finns alltid mellan berg och dal?
Svar......................................................Namn...............................................................
Telefon.........................
Svar inlämnas till Lina & Evas lanthandel senast 25 april.

Svar på barngåtan i förra numret: 4 st grisar
Rätt svar inlämnat av: Klara Johannesson
Svar på vuxengåtan i förra numret: 1. Skara 2. Leksand 3.Örebro 4. Visby
Rätt svar inlämnat av: Inga-Britt Persson
Pris hämtas hos Lina & Evas lanthandel



Föreningsstämma 2018

Svensköps Byförening kallar till årsmöte på Svensköpsgården 
tisdagen den 10 april klockan 19.00. 

Stadgeenliga ärenden. Kallelse sker endast i Byanytt.
Eventuella avsägelser sker till valberedningen via Bengt Jönsson 

på 0706636259 senast den 25 mars.

Passa även på att betala medlemsavgiften för 2018 på plats till en kostnad av 
50:- per person eller 150:- per familj.

Vi bjuder på fika.
Välkommen!

Svensköps Byförening
Styrelsen Roland Arvidsson 070-928 68 18

ÅRETS GÄSTTALARE
Veterinär Kalle Nordfeldt, från Ormastorp,
 känd från TV-programmet Veterinärerna, 
kommer att berätta hur det är att jobba på 

Ölands djurpark och Skånes djurpark.



 

Påskmässan är tillbaka för sjätte året! 

Boka in ett besök i Svensköpsgården i påskhelgen,  
sista helgen i mars, 

mer info om tider kommer längre fram.  
Grillad korv, kaffe och hembakat till försäljning.  

 
Vi hälsar lokala konsthantverkare, konstnärer,  

kreativa förmågor, företag och utställare varmt välkomna att delta. 
  

Mer info? Hör av dig till Ingela på tel 0702 570171 
eller mail ingela.brickling@yahoo.com. 

 
Arrangör: Svensköps Byförenings Företagssektion 

i samarbete med Svensköps IF 
 

 



INTERVJUSTAFETTEN
Den minnesgode läsaren av denna intervjuföljetong minns att i höstas 

föreslog Kusuma att stafettpinnen skulle lämnas vidare till Anneli som hon 
träffat på barnvagnscafé i församlingshemmet. De hade fått fin kontakt och det 
skulle vara kul att veta mer om henne. Perfekt, precis så är denna intervjuserie 
tänkt att fungera – vem vill du veta lite mer om? Sagt och gjort, en kall och 
snörik vinterdag beger jag mig till huset som vi benämner ”sommarstugan där 
Inga-Lill och Ewald bodde tidigare”, och då vet ju alla vilket hus i Killhult som 
menas      !
Jag kliver in i farstun till det pittoreska huset och blicken 
möter genast två enastående söta inneskor som tillhör 
lille sonen i huset, Grim, två år gammal. Hans namn är 
fornnordiskt, och det har sin förklaring i föräldrarnas 
intresse som jag strax ska berätta mer om.

Anneli Ytterman och Frans Frostebrand är två ungdomar med rötterna i 
Halland. Efter uppväxten i landets västra delar beslöt de sig för att flytta till 
Skåne eftersom Annelis syster bor i Lund och där har de också många vänner. 
Boendefrågan löste sig med en lägenhet i Hörby, och där bodde paret när 
Grim såg dagens ljus för två år sedan. Men att bo i lägenhet var inte deras 
drömboende, så de började titta sig om efter hus. Glädjande nog föll de för 
den röda stugan i Killhult och flyttade dit hösten 2016. Anneli berättar att de 
har underbara grannar på båda sidor om sig, Lars och Andrea och Pelle och 
Betty. Vi talar om hur viktigt det är med grannsämja och att man hjälps åt när 
det behövs. Inte minst på landet där det kan vara en bra bit mellan husen, och 
”själv är bästa dräng” stämmer ju inte alltid.

Anneli och Frans är mycket intresserade av vikingar, vikingatiden och historia 
i allmänhet. Varje sommar tillbringar de en vecka i Foteviken, bor i tält och 
lever som vikingar. Det rustika, att odla sin egen mat och leva i samklang med 
och närhet till naturen tilltalar dem. Anneli förklarar att vikingarna levde i 
ett mycket mera jämställt samhälle; kvinnorna och männen hjälptes åt också 
när det blev fråga om att gå ut i strid. Ett besök i Fotevikens vikingamuseum 
rekommenderas varmt! Historia blir väldigt spännande när någon berättar 
entusiastiskt och levande som dagens huvudperson gör.

Anneli är en ung dam med mycket energi, van att ta sig fram till fots, med 
cykel och kollektivtrafik. Närheten till affär och skola är bra, och inför flytten 

till Killhult tog de reda på att dessa inrättningar fanns i byn. 



Anneli odlar grönsaker, bakar, renoverar och är händig med det mesta. 
Det ska bli fler odlingar på tomten och egna höns så småningom.  Frans 

kör kranbil på Lokalföreningen i Brösarp, ett jobb som han stortrivs med. Jag 
får intrycket att här har vi två ungdomar som funnit en härlig boplats och 
njuter av livet på landsbygden, och det gör mig alltid lika glad att höra. Anneli 
understryker att det är tryggt att bo i ett 
litet hus, i en liten by där i stort sett alla 
känner alla. Vi har haft en mysig fikastund 
invid den sprakande vedkaminen och jag 
tackar Anneli för att hon ville berätta mer 
om sig själv och sin familj. Vem vill hon i 
sin tur veta mer om? Ja, grannarna Betty 
och Pelle vore trevligt att få lära känna lite 
bättre, säger Anneli. 
Toppen, då får vi ta en tur till Bokeslund 
inför vårens nummer av byabladet!

Killhult i januari 2018,
Ingela Brickling

Trevligt inslag på: Konferenser, Kick off
Avslutningar, Bröllop, Födelsedagar

& Mycket mer
www.janeslinedance.se   Mail: jane@janeslinedance.se





Luciadagen i byn
På kvällen den 13e december, luciadagen, samlades många nere i 

Svensköpsgården för att titta på det fina luciatåget som sjöng där för oss med 
ljuv stämma. De gav oss en riktig julkänsla, så stämningsfullt! I tåget gick 
där barn från Kilhult skola och tåget leddes av en av lärarna från skolan, 
Therese Svensson. Efter barnen hade sjungit så blev det fika och lotteri. 
Kvällen avslutades med filmpremiär av filmen som spelades in på Svensköps 
julmarknad 2017. Kvällen anordnades av Svensköps IF. 
Tack för en trevlig kväll! 
Mvh. Sara Johnsson.

Foto:Sara Johnsson.



Aktuellt från Björnligans förskola
Avdelningen Idet: Att få undersöka vatten 
brukar alltid vara uppskattat så vi tog fram vårt 
fina vattenbord och fyllde på med vatten och 
leksaker. Barnen började genast utforska vattnet 
genom att hälla upp i olika former, en liten kopp och 
en stor kopp...
hur mycket får plats innan de rinner över, 
oj nu blev de blött...
smaka måste man givetvis också få testa.. 
”mm gott” tyckte ett barn.
plaska, stänka och känna på vattnet verkade roa barnen länge..  
Runt vattenbord kan de var lite trångt ibland så där får man lära sig att samsas 
och inte stänka allt för mycket på kompisen bredvid.  

Avdelningen Berget: I slutet av förra terminen 
var vi i kyrkan och tittade på skolavslutningen. 
De olika klasserna sjöng jullåtar och lärarna samt 
rektorn  bjöd på ett litet rim! Under tiden hade vi lite 
frukt att gotta på, mums filibabba! 
Efteråt gick vi fram och tittade på krubban och 
pratade kring det. Vi tände även ljus för att skänka 
en tanke till barnen som har det svårt i världen. En 
mysig stund tillsammans!

Avdelningen Grottan: Idag introducerade vi vårt undersökande arbete med 
vatten i andra länder kontra Sverige, genom att se små filmsnuttar från Afrika 
och Indien och en från Sverige. 
Vi såg barn i Afrika som fick dra upp vatten med hjälp av spannar från en 
brunn, indier som drack, badade och tvättade sig i en smutsig flod samt djur 
som även de drack av samma flod.



Rocka sockorna
Hur och varför?
Att rocka sockorna är enkelt. Det enda du behöver göra är att ta på dig två olika 
strumpor den 21e mars. På så sätt är du med att hylla olikheter samt slå ett slag 
för alla människors lika värde och rättigheter. 
    Att det har blivit just den 21/3 är för att om man har Downs syndrom så 
har man 3 exemplar av kromosom nr 21. Andledningen till att vi just rockar 
sockor är för att kromosomer ser ut som små kryss, precis som sockor som 
paras ihop med hälarna mot varandra. Att rocka sockorna innebär alltså att vi 
alla ”rockar våra kromosomer”. Med kraft och glädje lyfter vi fram våra unika 
förutsättningar, för att ge samhället en chans att se och stötta utvecklingen av 
alla människors fulla potential.

Bakgrund
Initiativet ”Rock Your Socks” kommer ursprungligen från USA, men drivs 
internationellt av Down Syndrome International (DSi) och heter då “Lots of 
Socks”. I Sverige har vi rockat sockorna i flera år, men genombrottet på sociala 
medier kom 2014 efter att Svenska Downföreningen initierat kampanjen 
“Rocka dina sockar”. Året efter, 2015, uppmuntrade 10-åriga Nathea Anemyr, 
som har en syster med DS, Sveriges skolor och arbetsplatser att rocka sockorna 
via Facebook och resten är, som det heter, historia.

Källa: Svenska Downföreningens hemsida, januari 2018.



Alla Hjärtans Dag 
– 14 kul fakta du inte visste 

1. Alla hjärtans dag i Sverige 
Alla hjärtans dag kom till Sverige mycket sent. Först på 1960-talet började dagen firas här. Då 
lanserades högtiden av kommersiella skäl och blev stor genom handeln. Från början bestod 
firandet mest av hjärtformat gelégodis, något som finns kvar i dag. På 1990-talet tog firandet 
fart ordentligt och dagen hamnade i almanackan. 
 
2. Choklad på alla hjärtans dag – så mycket ökar försäljningen 
Försäljningen av chokladpraliner ökar med 90 procent den veckan som alla hjärtans dag 
infaller. Det visar en rapport från Svensk Handel. Godisförsäljningen stiger med 37 procent. 
För ett par år sedan köpte nästan var 25:e svensk en ask geléhjärtan. 
 
3. Rosor på alla hjärtans dag 
På alla hjärtans dag säljs över fyra miljoner rosor i Sverige. Jämfört med en vanlig dag ökar 
blomförsäljningen på alla hjärtans dag med 59 procent. Vanligast är mörkröda rosor, men 
tulpaner och nejlikor har blivit allt vanligare blommor att ge bort. 
 
4. Fler än hälften av svenskarna firar alla hjärtans dag 
Numera firar de flesta av svenskarna alla hjärtans dag genom att skicka alla hjärtans dag-kort, 
ge bort blommor eller små presenter. 56 procent av svenskarna firar alla hjärtans dag, enligt 
en rapport som Svensk Handel publicerade 2012. 4 av 10 firar INTE dagen. 
 
5. Vem var Valentin? 
Det finns olika berättelser kring vilken Valentin som alla hjärtans dag, eller Valentine's day, 
kommer från. Den vanligaste historien är handlar om en Valentin som levde för över 
sjuttonhundra år sedan. Han fängslades och dog i Rom den 14 februari omkring år 269. Hans 
brott var att han mot kejsare Claudius vilja, vigt unga älskande par. Under tiden i fängelset 
träffade Valentin fångvaktarens dotter som kom med mat och meddelanden till honom. 
 
6. Därför skickar vi alla hjärtans dag-kort 
En sägen säger att den fängslade Valentin skrev ett avskedsbrev till fångvaktarens dotter innan 
han dog. Han undertecknade brevet med "din Valentin". Det sägs vara det första 
valentinbrevet. 
 
7. Alla hjärtans dag – en kommersiell dag 
I Sverige handlar de allra flesta presenter för under 500 kronor. Bara 6 procent handlar för 
över 500 kronor, enligt Svensk Handels rapport 2012. Amerikanerna spenderar tillsammans 
mer än 880 miljoner kronor på godis veckan före den 14 februari, och hisnande en miljard alla 
hjärtans dag-kort skickas varje år – vilket är mer än någon annan högtid, bortsett från jul. 



 
8. Lärare får flest kort på alla hjärtans dag 
Lärare får flest alla hjärtanas dag-kort varje år, följt av barn, mammor och fruar. Åtminstone i 
USA. 
 
9. Vanligaste presenten på alla hjärtans dag 
Den vanligaste presenten på alla hjärtans dag är blommor. Middagar, choklad, smycken och 
geléhjärtan är också vanligt. 
 
10. Förlova sig på alla hjärtans dag 
Sex miljoner amerikanska par förlovar sig den 14 februari. Februari är den näst mest populära 
månaden för frierier, efter december. 
 
11. Den hjärtformade asken 
Världens första hjärtformade chokladask kom 1868. 
 
12. Present till hunden på alla hjärtans dag 
För många är det viktigt att ge sitt husdjur en present på alla hjärtans dag. Nära nio miljoner 
amerikaner köper presenter eller kort till sina hundar. 
 
13. Bästa presenten på alla hjärtans dag 
Mer än var tredje svensk, 36 procent, vill helst bli bjuden på middag på alla hjärtans dag, vilket 
gör det till den helt klart populäraste presenten. Kläder och geléhjärtan är de minst populära 
alla hjärtans dag-presenterna. 
 
14. Alla hjärtans dag – inte bara för kärlekspar 
Alla hjärtans dag är inte bara en högtid för den som har en partner. Dagen blir mer och mer 
en dag som handlar om kärlek. Passa på att visa andra än din partner uppskattning, till 
exempel en vän, kollega eller granne. 
 
 

Hämtat ur tidningen Leva & Bo 12/2 2015. 
Källa: Good Housekeeping, Snabbgross, Nordiska museet, Svensk Handel.  



Turistinformationen 2018
Lördagen den 16 juni slår vi upp fönsterluckorna 
till turistinformationen för årets sommarsäsong!

Sommarjobb
Du som vill jobba i turistinformationen i sommar är välkommen med din 
skriftliga ansökan. Det är önskvärt att du fyller minst 16 år under året. Det 

är ett jobb som kräver ansvar och att hålla god hygien på arbetsplatsen. 
Sommarjobbet ska vara stimulerande, men också ge en realistisk inblick 
i yrkeslivet. Det är inte givet att alla som söker får jobb, även om vi från 
byföreningens sida anser att det är eftersträvansvärt. I första hand är det 

ungdomar från Svensköpsbygden som erbjuds jobb.
Maila din ansökan senast den 31 mars (obs tiden!) till:

 ingela.brickling@yahoo.com. 
Berätta om dig själv, varför du vill ha sommarjobb och vilka veckor du kan 

jobba. Turistinformationen är öppen mellan den 16 juni och 12 augusti 
klockan 12–18.

Föräldrarna till de ungdomar som erbjuds sommarjobb förväntas hjälpa till 
med tillsyn, stöd och hjälp i den mån som behövs. 

Sponsorer
Liksom tidigare hoppas vi att företag och privatpersoner vill sponsra lönerna 

till ungdomarna som jobbar i turistinformationen. Man kan betala en 
anställds lön en eller flera dagar, kostnaden per dag är 300 kronor. Det står 
på den anställdes namnbricka vem som sponsrar just den dagen, och man 

får företagsnamnet (eller sitt eget namn) uppsatt på skylten på husgaveln på 
sedvanligt sätt. Byföreningen är beroende av detta stöd för att kunna bedriva 

verksamheten, och vi riktar ett stort tack till alla som hjälper till.

Svensköps Byförening



Senaste nytt från Svensköps IF 
 

 

 

 

Går du (eller ditt barn) på fotboll, gympa eller tabata?              

 Då är du hjärtligt välkommen på  

ÅRSMÖTE 
Alla medlemmar kallas härmed till Svensköps IF:s årsmöte 

ONSDAGEN DEN 7 MARS KL. 19.00  

I SVENSKÖPSGÅRDEN 

Vi bjuder på mat från Nillas Catering efter årsmötet.  

Anmäl dig till Eva på 0709-661364 senast den 28/2 om du vill äta.   
Vill du bara delta på mötet krävs ingen föranmälan.   

Ev. avsägelser till Kjell (0705-655790) senast den 15 februari.             
Endast kallelse i Byanytt. 

 

 

 

Vi behöver förstärkning i styrelsen! 
Vill du engagera dig för bygden? Vi söker nya krafter som vill avsätta ett 
par timmar per månad för att bidra till ett rikt aktivitetsutbud för stora 
som små. Ett givande uppdrag i en styrelse med god gemenskap och ett 
bra sätt att lära känna nya människor i byn. Är du nyfiken och vill veta 
mer om vad det innebär att vara styrelsemedlem i SIF? Slå en pling till 

vår ordförande Egon på tel 0705-558106. 

 

SVENSKÖPS IF
1949

SIF



Senaste nytt från Svensköps IF 
 

 

 

Försäljning av plantjord 
SIF:s seniortrupp kommer även i år köra runt i Svensköpsbygden och 

sälja plantjord. Datum är inte satt än men håll utkik efter mer info. Vill 
du beställa en större mängd jord, ring Egon på tel 0705-558106.   

 

 

Festlokal uthyres! 
Du vet väl att du kan hyra Svensköpsgården om du ska ha fest, möte 

eller andra evenemang? Hör av dig till Leif på 70308 för att boka. 

 

 

Knatteträning 
Jonny och Jonna har träning på onsdagar kl. 18.00-18.45 i idrottshallen 

för barn 7-9 år som vill lära sig fotboll.  

Med start i februari kommer vi även dra igång en grupp med blandade 
aktiviteter för 4-6-åringar. Håll utkik i byn efter mer info om detta! 

 

 

Ditt bidrag gör skillnad!  
Bli stödmedlem i Svensköps IF! Du kan gynna föreningens olika 

aktiviteter, såsom knatteträning, gympa, tabata, seniorfotboll, Tour de 
Svensköp, samt Svensköpsgårdens underhåll och skötsel. Betala in 100 

kronor på bankgiro 5829-2566 och hjälp oss hålla bygden levande!  

SVENSKÖPS IF
1949

SIF



20

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



Filmprojekt i Svensköpsbygden 

Byföreningen har sökt och beviljats stimulansbidrag av Hela Sverige Ska Leva med 10.000 
kronor 2017. Pengarna använder vi för att hjälpa till att bekosta produktion av ett par filmer 
om bygden. Kanske har du redan sett den första, ”Julmarknad i Killhult” som ligger på 
hemsidan (svenskop.com)? 

 

 

Filminspelningarna kommer att fortsätta i år, två filmer till är planerade. Vi tar hjälp av 
MittSkåne Videoproduktion, Mats och Daniel Björklund. Till varje film knyts också några 
sponsorer som hjälper till att finansiera projektet. Avsikten är både att marknadsföra bygden 
och berätta om en fantastisk vrå av världen, men också att dokumentera samtiden till 
eftervärlden. Kommande filmer ska bland annat visa vår vackra natur i olika årstidskostymer, 
en del av företagandet, turistiska sevärdheter och besöksmål. Vi har ju väldigt mycket fint att 
visa, eller hur? 

Välkommen att höra av dig till undertecknad om du har förslag på vad vi inte får missa att få 
med i filmerna! 

/Ingela Brickling 

 

 

 



       
Ingrids Kafé 

Linderöd 
 
 
 

En liten oas på Linderödsåsen 
 

Danska kläder 
 

Skärtorsdag 29/3 öppnar jag för säsongen  
 

Här serverar jag 
Danska smörrebröd, Hembakat 

& 
annat gott 

 
 

                      
Jag har även avhämtning, catering, smörgåstårtor mm 

Välkomna! 
 

Tollarpsvägen 8 (gamla E22 ) 
Tel.nr: 0708 676366 

 
 
 
 
 
Jag 
byter                       
gärna denna 
flik mot en                                        
kopp kaffe eller  
te                                                           Facebook: Ingrids Kafé & Hantverk 

Hemsida: ingridskafe.se 



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

•Last, Lantbruk, Entreprenad m.m

www.dackhornan.se

Valborg
Den 30 april träffas vi som vanligt i Pers hage vid Svensköpsgården.

Majbålet tänds kl 20.00 av scouterna och det serveras
korv med bröd, kaffe och kaka.

Har ni önskemål om vem som ska hålla årets vårtal, kontakta gärna
Roland Arvidsson 0709 286818 senast den 20 mars.

Hjärtligt välkomna!



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

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR MEKONOMEN

VÄLKOMMEN ATT BOKA TID
JOCKE



JOBBET HUARÖD AB
Ring Krister när det gäller jobb i skogen

0709-647 127

Hyllrensning i Hallen

Fyll en kasse För 100:-

(gäller plåtHyllorna)

5 par skor 100:- på 
”torget”

öppet lördag-söndag 10-15

Missa inte 
konst(ig)rundan i påsk

extra öppet Fre-lö-sö 10-16

dessa tre dagar 
skånetoFFel 100:- / par

   

VälkoMna



En hälsning från en scout.. 
 
Den 19e januari började scoutträffarna igen efter ett uppehåll över jul och nyår. En dag 
många såg framemot! 
  
Det var 13 år sen jag själv började på scouterna här i byn och hade börjat tidigare om jag 
hade kunnat. Att börja på scouterna är helt klart ett av mina bästa beslut jag har tagit. Är 
evigt tacksam att jag började där. Hänger fortfarande med min extrafamilj som betyder 
oerhört mycket för mig. Scouterna är något jag verkligen kan rekommendera att börja på 
eller låta sina barn börja på! 
 
Vinter och sommar-läger, vandring och cykelutflykt är några större händelser den 
kommande terminen. Alla som går i klass 3 eller är äldre som är sugna på god gemenskap är 
hjärtligt välkomna på våra träffar vi har om fredagskvällarna i EFS Missionshus i Killhult 
19.00-20.30. Vi är ca 20 scouter som brukar ses. För de som går i högstadiet eller är äldre så 
kan man hänga kvar till 22.30. Där fikar vi och har en go stund tillsammans. På scoutträffarna 
så leker vi, bakar, är i naturen, tar märke, har friluftliv, idrottar mm. 
 
Hoppas att vi ses! :) 
 
//Svensköp EFS Scoutkår i Killhult, genom Sara Johnsson. 



Killhult 6208 | 242 95 Hörby | 0415-70100 | www.linaocheva.se | info@linaocheva.se 

Öppett ider :  mån-fre  9-18 | lör  9-15 | sön 10-15  

P.S. Du har väl inte missat lanthandelns 

FREDAGSPIZZA    
SISTA FREDAGEN I MÅNADEN  

 

Lanthandelns kök erbjuder HUSETS PIZZA till fredagsmyset! 

Vi har 100% svenskt kött på våra pizzor och givetvis ingår pizzasallad. 

Aktuell meny hittar du i butiken och på Facebook.  

Förbeställ senast torsdagen innan. 

Hos oss kan du köpa 

DAGENS LUNCH  
7 dagar i veckan! 

Måndag-fredag står Carolina och Ingela för tillagningen i butikens eget kök. På helgen får 
vi mat från Nillas Catering. 

Har DU någon favoriträtt du gärna skulle vilja att köket lagade som dagens lunch? Lämna 
in ett förslag på en rätt eller ditt favoritrecept till oss. Väljer vi ut just ditt recept eller rätt 

så får du som tack ett presentkort på två dagens lunch (värde 130 kr).  

Du kan vara anonym när du lämnar in, men för att ha chans att vinna så måste du lämna 
namn och telefonnummer eller mailadress i förslagslådan i butiken. 

Vi reserverar oss rätten att välja fritt bland de förslag vi får in.  

 

DAGENS LUNCH  
finns att köpa för avhämtning 7 dagar i veckan! 

Måndag-fredag står Carolina och Ingela för tillagningen i butikens eget kök.  
På helgen får vi mat levererad  från vår samarbetspartner Nillas Catering. 

 
Aktuell meny finns i butiken, på Facebook och mailas ut en gång i veckan (säg till oss så lägger vi till dig på       

maillistan). Först till kvarn gäller, vill du vara på säkra sidan går det bra att slå oss en signal och förbeställa. 
 

 

 

Har DU någon favoriträtt du gärna skulle 
vilja att köket lagar som dagens lunch?  

Lämna in ett förslag på en rätt eller ditt favoritrecept till oss. Väljer vi ut just 
ditt förslag så får du ett presentkort på två dagens lunch (värde 130 kr).  

Du kan vara anonym när du lämnar in förslag, men för att ha chans att vinna så måste du lämna namn och tele-
fonnr eller mailadress i förslagslådan i butiken. Vi reserverar oss rätten att välja fritt bland de förslag vi får in.  



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 i kassen, t.ex. är färsen alltid från 
Strömbecks Gårdsslakt. Gott för både magen och miljön! 

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  
 

Snabb bourguignongryta på nötfärs med potatispuré och rödbetor 

 

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: 625 kr 
Avhämtning i Hörby: 675 kr 

Potatispuré: 
1 kg mjölig potatis 
½ dl mjölk 
½ dl crème fraiche 
Smör  
Salt & svartpeppar 
Eventuellt riven muskotnöt 
  
Snabb bourguignongryta på nötfärs: 
2 vitlöksklyftor  
4 hg morötter 
2 gula lökar  
Olivolja 
1 frp nötfärs ca 500 g 
2 lagerblad 
2 tsk rosmarin  
1 köttbuljongtärning 
3 msk rödvinsvinäger 
2,5 + 0,5 dl vatten 
1 krm svartpeppar 
1 tsk salt 
½ tsk råsocker 
1 msk vetemjöl 
2 hg champinjoner 
1 frp bacon 140 g 
 
Tillbehör:  
4 hg rödbetor 
Salt 
1,5 dl crème fraiche 

Gör så här: 
 
Skala och koka potatisen mjuk i lättsaltat vatten. Pressa 
potatisen med hjälp av en potatispress eller mosa den 
mjuk med en gaffel. Värm mjölk, crème fraiche och smör 
och tillsätt i den pressade/mosade potatisen och vispa till 
en fluffig puré. Smaka av med salt, svartpeppar och 
eventuellt riven muskot.  
 
Skala och tärna rödbetorna. Koka rödbetorna mjuka i ett 
lättsaltat vatten i ca 15 min. 
 
Skala och finhacka vitlöksklyftorna. Skala och skiva 
morötterna i ca 1 cm breda skivor. Skala och skär de gula 
lökarna i grova klyftor. Hetta upp olivolja i en gryta och 
fräs färsen till den fått färg. Tillsätt finhackad vitlök och 
blanda den väl med färsen. Blanda i morotsskivor, gul lök, 
lagerblad, rosmarin, köttbuljongtärning, rödvinsvinäger 
och 2,5 dl vatten. Krydda med svartpeppar, salt och 
råsocker. Låt grytan koka upp och sedan puttra i 10 min.   
Vispa ihop vetemjöl med ½ dl vatten. Vispa ned redningen 
i grytan och låt den sjuda med under omrörning. Skiva 
champinjonerna och tillsätt dem i grytan och låt fortsätta 
att puttra ytterligare 5 min. Klipp eller skär baconet i fina 
bitar och knaperstek det i en het stekpanna i sitt eget fett. 
Tillsätt baconet sist i grytan och ta av den från plattan.    
 
Vispa upp crème fraiche lätt. 
 
 
 
 


