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Manusstopp och utgivningar 2018
25 Januari						
25 April						
25 Juli							
25 September						
25 November						

Mitten på Februari
Mitten på Maj
Mitten på Augusti
Mitten på Oktober
Mitten på December

Byanytt utges av Svensköps Byförening

Kontaktpersoner: E-mail:
Sara Johnsson: sara_johnsson@hotmail.se
Mona Johnsson: mona@svenskop.se
Linjda Holmgren: linda.holmgren@platexpressen.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
Nytt för 2018
Familjesida, skicka in om nyfödda, födelsedagshälsningar,
uppvakting/uppvakting undanbedes, en sista hälsning.
Annonspris (70 x 75 mm) 50:-

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

Aktivitetskalendern

		
10
maj
09.00 Gökotta i kyrkoruinen
27
maj
14.00 Gudstjänst. Wiens
30
maj
18.00 - 20.00 Grillkväll Lina & Evas Lanthandel
3
juni 14.00 Skåningsbodamöte.
				 Komminister Stefan Dahlström.
				
Sång av Sam Larsson och Mats Lunnergård
10
juni 10.00 Gudstjänst EFS. Kurt Göteson
17
juni 18.00 Mässa i kyrkan
27
juni 18.00 - 20.00 Grillkväll Lina & Evas Lanthandel
1
juli
14.00 Gudstjänst i församlingshemmets trädgård
14
juli
19.00 Gemenskapskväll EFS
25
juli
18.00 - 20.00 Grillkväll Lina & Evas Lanthandel
11
aug
19.00 Sommarkväll i kyrkan med Nils Börje Gårdh
19
aug
09.00 Gudstjänst i kyrkan
29
aug
18.00 - 20.00 Grillkväll Lina & Evas Lanthandel

GÅTAN

Nya barngåtan:
Vad har fyra ben, en rygg men ingen kropp?
Svar.............................. Namn............................................................
Telefon........................
Nya vuxengåtan:
En som inte har mig försöker vinna mig och den som har för mycket av mig,
försöker göra mig kortare. Vem är jag?
Svar......................................................Namn...............................................................
Telefon.........................
Svar inlämnas till Lina & Evas lanthandel senast 25 juli.
Svar på barngåtan i förra numret: Dammråttan
Rätt svar inlämnat av: Maja Rosberg
Svar på vuxengåtan i förra numret: Ordet Och
Rätt svar inlämnat av: Ellinore Gustafsson
Pris hämtas hos Lina & Evas lanthandel

Protokoll från Föreningsstämma med Svensköps Byförening
onsdagen den 11 april 2018 på Svensköpsgården.
Vi var ca 30 personer som samlats på Svensköpsgården.
20. Roland Arvidsson hälsade alla välkomna.
21. Till ordförande för kvällen valdes Roland Arvidsson, vice ordförande blev Egon Persson
och sekreterare Mona Johnsson
22. Till justerare protokollet valdes Charlotta Nordmark och Leif Johnsson.
23. Inbjudan till dagens stämma godkändes och så även dagordningen.
24. Församlingen fick själva läsa styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 som sedan
godkändes. Styrelsens balans och resultaträkning för 2016 lästes upp av Roland Arvidsson
och även den godkändes.
25. Revisionsberättelsen för 2017 lästes upp av Elisabeth Johannesson, godkändes och lades
till handlingarna.
26. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser blev besvarad
med ja.
27. Verksamhetsplanen för 2017 kommer bl.a. bestå av våra vanliga aktiviteter som
Valborgsfirande, Turistinformationen, Midsommarfirande och vår Julmarknad.
Företagarsektionen har även hand om Påskmässan. Förhoppningsvis fortsätter även
pubkvällarna på Svensköpsgården. Medlemmar är välkomna med nya idéer.
28. Medlemsavgiften för 2019 kommer att vara oförändrad, dvs. 50:- per person och 150:per familj.
29. Antalet ideella föreningar och ungdomssektioner för 2018 kommer vara följande: (De är
valda på 1 år.)
Föreningar/Organisationer:
1. Bokcirkeln – Bertil Stridh omval
2. EFS Missionsförening – Kerstin Almgren omval
3. EFS Scout – Peter Rosberg omval
4. Frosta Härads Hembygdsförening – Kjell-Åke Espersson omval
5. Kilhults skola – Margareta Arvidsson omval
6. LRF – Roland Arvidsson omval
7. Kyrkan – För tillfället ingen ersättare efter Allan Jönsson
8. Svensköps IF – Karin Jonsson omval
9. Svensköps IF ungdomssektion – Kristina Törngren omval
Övriga ledamöter:
10. Mona Johnsson omval
11. Linda Holmgren nyval
12. Johannes Nilsson nyval
13. Ingela Brickling omval

14.
15.
16.
17.
18.

Sara Johnsson omval
Kristin Skanser nyval
Inga-Lill Rodin omval
Meir Levin omval
Leif Johnsson omval

Revisorer: Yvonne Isaksson omval och Elisabeth Johannesson omval
Revisorssuppleanter: Kenneth Andersson och Per Isaksson omval
Redaktionsråd för Byanytt: Matz Nilsson, Linda Holmgren, Sara Johnsson och Mona
Johnsson. (Kommer att leta fler medarbetare)
Valberedning: Eva Andersson (sammankallande) omval , Emma Kronblad omval och Lina
Hultgren nyval
30. Övrigt:
* Sverker Lindeberg önskade att Byföreningen bjöd in till ett öppet möte för att vi ska kunna
få en offensiv diskussion och att fler engagerar sig så vi kan driva byns utvecklig framåt.
* Ingela Brickling informerade om följande:
-

På fiberfronten väntar IP Only på tillstånd av trafikverket att får börja gräva. De
trodde att det skulle kunna ske under kvartal 2.

-

Gruppen Rädda Byskolorna, som värnar Hörby kommuns byskolor i Killhult,
Västerstad, Långaröd och Östraby, kommer att anordna ett möte i Pärups bygdegård
den 26 april kl. 18.30. Alla Hörbys politiker (KD och vänstern har inte svarat ännu)
kommer att ha representanter där för att svara på publikens frågor.

-

Filminspelningarna av MittSkåne Videoproduktion fortsätter. Senast var de och
filmade på påskmässan i Svensköpsgården och där berättade Allan om natten då
bombplanet störtade och Einar visade sina huggekubbar. Nästa gång det filmas blir
på grillkvällen den 31 maj och det kommer även göras ett besök vi Ljungs Kula.

-

Turistinformationen kommer bara ha öppet onsdag till söndag under sommaren. 7
ungdomar har sökt jobb i år och när Ingela träffar dom kommer de diskutera om de
kan lägga till någon annan meningsfull sysselsättning när de ändå är på plats.

* Eva Anderson reste sig upp och läste en fin text om vår by. Texten var skriven av Linda
Holmgren och den har publicerats i en tidning.
Alla i styrelsen fick sen komma fram, så församlingen kunde se vem som ingår i styrelsen.
Eva tackade för allt engagemang som läggs ner, och som tack fick vi alla en stor röd ros.
Tack Eva!
*Jonna Isaksson avtackades av Roland för de år hon varit engagerad i byföreningen. Även
Niklas Edvinsson, Eva Lena Nilsson och Bengt Jönsson kommer att avtackas i efterhand.
31. Roland tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.
Efter årsstämman bjöds det på fika.

Kvällen avslutades med att Kalle Nordfeldt, känd från programmet veterinärerna i tv 4,
berättade hur det är att jobba som veterinär på bl.a. Ölands djurpark och Skånes djurpark.
Han visade bilder och berättade om intressanta händelser och svårigheten med att vårda och
undersöka alla möjliga sorters djurarter. T.ex. att man kan använda en tops när ett brutet
ben på en liten ödla ska fixas. Dom stora djuren är respektingivande och ofta mycket svåra
att undersöka och giftiga ormar är väldigt utmanande.
Det var en mycket trevlig stund med många skratt och häpnadsväckande berättelser.
Roland tackade honom för ett trevligt föredrag!

Sekreterare
Mona Johnsson

/1804016/

Ordförande

Justerare

Roland Arvidsson

Justerat 180417

Leif Johnsson

Justerat 180417

Justerare
Charlotta Nordmark

Justerat 180419

Din lokala byggfirma när du vill
ha det rätt gjort, till rätt pris!
Henrik Johnsson 0708-50 22 31
henrik@lahultsbygg.se lahultsbygg.se

Nu blir det glassfest i byn!
Lördagen den 16 juni klockan 12 slår vi upp luckorna till
byföreningens turistcafé och hälsar sommaren välkommen!
Denna dag är såväl glassen som kaffet alldeles gratis!

bjuder på det härliga kalaset och vi tackar
så mycket för stiftelsens generositet!
Alla varmt välkomna!
Svensköps Byförening

Killhult 6208 | 242 95 Hörby | 0415-70100 | www.linaocheva.se | info@linaocheva.se
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Vi vann!
Vi hade den stora äran att få ta emot priset ”Årets initiativ 2018” av
Axfood Närlivs som äger Handlar’n-kedjan. Priset delades ut på den
årliga bransch-mässan Servicehandelsdagarna som gick av stapeln i
Göteborg i mitten på april. Förutom ära och heder så vann vi även
10.000 kronor som vi kommer använda till att sätta lite extra guldkant
på årets grillkvällar. Till exempel bjöd vi på smarrig Ottoglass på
premiären i april! Stort tack till Axfood för denna hedersbetygelse och
ett varmt tack till alla våra kunder som inspirerar oss att fortsätta
utveckla och driva lanthandeln mot nya, spännande mål!
Kriterier för ”Årets initiativ”
En händelse som är “out of the box”
och rimmar med ett eller flera av våra
kärnvärden: Personligt och familjärt
bemötande; Ordning och Reda;
Kundanpassat och prisvärt sortiment;
Nära våra kunder.
Motivering
Årets initiativ vill vi ge till en butik
där ägarna firar 5-års jubileum i år
och deras initiativ är att arrangera
grillkvällar sista onsdagen i månaden
april – augusti. Ett mycket omtyckt
evenemang där cirka 500 gäster per
gång träffas och umgås tillsammans.
Till varje grillkväll finns lokala
leverantörer med som visar upp sig och
sina mathantverk inne i butiken.
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Skiftbyte på kommandobryggan!

V

i fortsätter dela med oss av idel glada nyheter i det här
numret av Byanytt då det händer mycket spännande
både i och utanför butiken i år.

Ni är många som redan fått träffa denna härliga, sprudlande tjej
i lanthandeln. För er som ännu inte träffat på henne så är detta
Angelica Kamp, som arbetstränat hos oss sedan förra året.
Ända sedan dag ett har Angelica varit en värdefull tillgång i
teamet i lanthandeln och en pigg och supergo’ tjej att jobba med.
Framöver kommer ni få ännu fler tillfällen att träffa henne
i butiken, då hon från och med augusti går in på en heltidstjänst
i lanthandeln. Detta eftersom Eva kommer gå hem på föräldraledighet, då hon och Filip väntar tillökning i mitten på
september. Så från och med i höst kommer Lina och Angelica att
styra skutan tillsammans. Vi är väldigt glada över att Angelica
tackat ja till tjänsten och ser fram emot en mycket spännande
höst tillsammans!

Din lokala färghandlare
i Svensköp.
Jonas Nilsson
0709-84 07 02

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

INTERVJUSTAFETTEN

En skön kväll i april åker jag till
Bokelund i Killhult för att träffa
Betty och Per Bertilsson – Pelle och
Betty kort och gott! Det är ett nöje
att parkera på gårdsplanen och låta
blicken vandra runt trädgården.
Överallt finns smakfulla planteringar,
hantverk och vackert pyntade platser
– visste man det inte tidigare så inser
man att här bor konstnärliga, kreativa
människor!
Vi slår oss ner för en fika på verandan och pratar om allt mellan himmel och
jord i en timmes tid. Båda är infödda bybor, uppvuxna i Elmhult respektive
Killhult, och nu bor paret i Bettys föräldrahem sedan 1982. Tre förtjusande
barn har de begåvats med:
Martin, Mårten och Maria.
När de först flyttade till Bokelund jobbade Pelle som kyrkvaktmästare
kombinerat med eget lantbruk och mjölkkor. Jag erinrar mig genast synen av
Jerseykorna som betade i omgivningarna på åttiotalet. Senare satsade Pelle på
en egen firma och företaget fick namnet Pellco Entreprenad. Några av er som
läser detta minns säkert när Pelle, Ingvar och Kjell-Åke hade färdigställt den
imponerande anslagstavlan som vi har vid lanthandeln.
Sveriges tyngsta anslagstavla lastades på trailer och lyftes sedan av med hjälp av
en gigantisk lyftkran!
Numera jobbar Pelle som bygg- och fastighetsansvarig på Maltesholms slott,
ett omväxlande och stimulerande arbete, ingen dag den andra lik. Pelle tillhör
de där praktiska personerna som är händiga med det mesta; en ytterst värdefull
egenskap när man bor på landet och har många järn i elden!
Betty utbildade sig till undersköterska och jobbade i många år på CSK i
Kristianstad. När barnen var små blev det svårare att få ihop livspusslet med
långa arbetsdagar, körning till jobbet, hinna med hemma och allt det där andra
som livet kräver av oss. Sagt och gjort, Betty sadlade om och började jobba
som barn- och ungdomsledare i Hörby församling istället. Det har hon inte
ångrat, även om arbetet inom sjukvården var hennes första val. Ni som har
sett Bettys keramik vet att hon besitter en fantastisk skaparkraft, det är oerhört
vackra saker i lera som formas av Bettys händer.
Sång och musik har alltid legat herrskapet Bertilsson varmt om hjärtat. De
sjunger i kör och åker gärna på musikfestivaler och konserter tillsammans.

Vi samtalar en stund om hur de tror att Svensköpsbygden ser ut om
femtio år, hundra år? Riskerar vi att bygden reduceras till en turistkuliss?
Pelle och Betty tror på en ljus framtid för landsbygden. Här kommer man att
fortsätta vilja bosätta sig. Nära naturen, enkelt och tryggt, en skön plats att slå
ner sina bopålar på både för stressade storstadsbor och odlingsintresserade
familjer. Vi gläds också åt att många ungdomar väljer att stanna kvar i byn,
många skulle säkert inte trivas någon annanstans.
En fråga återstår, och det är den som handlar om nästa mottagare av
intervjustafettpinnen? Pelle och Betty skickar den vidare till Inga-Lill, Ewald
och Ragnar i Elmhultsskog. För många år sedan var Betty och Ewald kollegor
på CSK – men hur i all sin dar hamnade de här?
Det ska jag ta reda på lite längre fram under året.
Vid tangenterna i vårmånaden april,
Ingela Brickling

Det händer i Svensköpsbygden
Nu har vi krupit ut ur våra vinteriden och njuter av härlig värme och sol! Som alltid är det
mycket på gång i Svensköpsbygden:
Påskmässan får nog anses vara ett väletablerat arrangemang numera. För sjätte gången
samlades konstnärer, konsthantverkare och företagare till en gemensam utställning långfredagpåskdagen. Vi räknade in ca 350 besökare totalt, trots att det fortfarande var bitande
vinterväder. SIF-killarna grillade korv och det smakar ju alltid väldigt gott. Fin utställning i
kyrkan med gamla skolplanscher med påskens kristna budskap. Lanthandeln, Fotogalleri Blå
Huset och N P Möllers öppna som vanligt. Varmt tack till alla besökare, utställare och
funktionärer!
Fiberfrågan, hur går det? Mailkontakt med Gustav Ljungqvist på IP Only:
”Markavtalsinsamlandet och omprojekteringar i samband med detta pågår fortfarande samt att
vi inväntar tillstånd från Trafikverket. Om allt följer den satta (reviderade) tidsplanen så är
förhoppningen att grävarbetet skall påbörjas under kvartal 2. Vi hörs längre fram för mer info!”
Samarbetsgruppen Rädda Landsbygdsskolorna arrangerar en hearing med
kommunpolitikerna i Pärup den 26 april. Detta blir årets valupptakt som vi får berätta mer om
i nästa nummer av Byanytt.
Filmprojektet i bygden rullar vidare. Under påsken gjordes inspelning av påskmässan,
huggkubbetillverkning med Einar Andersson, besök på platsen för bombplanskraschen 1944
med Allan Jönssons ögonvittnesskildring, intervju med Henrik Björnfot i Älmhult och intervju
med SIF-ledare Erik Harnold. Vi fortsätter dokumentationen av människor och besöksmål vid
grillkvällen den 30 maj. Håll utkik efter mer info om detta längre fram.
Sommarens turistcafé kommer i år att bemannas av sju härliga ungdomar från bygden;
Mathea, Lisa, Jonathan, Harry, Simon, Eddie och Kalle. Nytt för i år är att vi kommer att ha
öppet onsdag-söndag klockan 12–18 samt under grillkvällarna. Luckorna öppnas lördagen den
16 juni med sedvanlig glassfest! Ett innerligt tack till Hörby församling som upplåter lokalen till
byföreningen, och likaledes tack till Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta som ger ekonomiskt
stöd till glassfesten.
Svensköps IF erhöll strax efter årsskiftet ett fint och välkommet ekonomiskt stöd från
Sparbanken Skåne med 5000 kronor. Pengarna ska användas till att köpa en rejäl gung- och
klätterställning att sätta vid Svensköpsgården. Det kommer mer info med besked när
utrustningen är på plats och högtidligen ska invigas!
Nedtecknat en ljuvlig fredag i april,
Ingela Brickling

Tour de Svensköp,
cykeldag för hela familjen
Söndagen den 12 augusti 2018
Succén återkommer för nionde året!

Välkommen att uppleva den vackra vildmarken
på toppen av Linderödsåsen på två hjul!
Öppen start för alla cyklister mellan klockan 10-12.
Ingen föranmälan.
Start och mål vid församlingshemmets trädgård – OBS!
Startavgift: 20:- för alla från 15 år, 10:- för barn.
Tipsfrågor längs vägen för den som vill vara med och tävla,
som vanligt med priser till bästa dam, herre och barn.
Utlottning av priser bland deltagare som bär hjälm.
Grillad korv och dryck till försäljning.
VÄLKOMNA!
Arrangör: Svensköps IF, cykelsektionen

SKRÄDDARENS SORTIMENT
Skräddarens Special
Originalet. Riktig grillsmak. Passar även perfekt att servera som ”knake ” Grilla, koka,
steka, skiva och fritera som snacks eller varför inte på grillspettet! Ca: 100 gram/st.
Skräddarens Thai-Style
Värmer efter en stund som en monsunvind.Med smak av Asien. Lite het
men inte stark. Har blivit damernas favorit många gånger. Ca: 100 gram/st.
Skräddarens Bratwurst med ost
En storsäljare som passar till t.ex. dillstuvad sommarpotatis eller i ett gott korvbröd.Härlig
god att både grilla och steka med mild lagrad ost från Skånemejerier. Ca: 150 gram/st.
Skräddarens Hot Sremska
Detta är för dig som gillar det lilla extra! En underbar, lite större korv till grillen.En het
och mycket smakrik korv från distriktet Srem i det forna Jugoslavien. Ca: 160 gram/st.
Skräddarens Äkta Wienerkorv
En gammaldags äkta smal wienerkorv med hög
kötthalt som väcker minnen. Ca: 70 gram/st.
Skräddarens Smala Cabanossy
En smal smakrik korv som passar de flestas smaklökar. Ca: 70 gram/st.
Skräddarens Prinskorv
Som prinskorv smakade förr. En njutning för dina smaklökar.
Ca:1 kg/ förpackning
Skräddarens Chicken Italiano
En grovmalen korv med kyckling från Fridshills och Raskarums Kyckling & Kronfågel.
Soltorkade tomater och Italienska kryddor. Ca: 150 gram/st.
Givetvis kan du beställa valfritt kg och blanda sorterna efter din egen smak.
Skicka oss ett mail till skraddarens@me.com och märk ”Klart som korvspad”
så får du ett mail veckan innan när vi har färsk korv för avhämtning eller leverans.
Slå gärna en signal eller skicka ett mail om du undrar över något eller önskar beställa.
Skräddarens, när kvalitet och smak får avgöra!
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Midsommarfirande i Byn

Vi firar tillsammans i trädgården invid
Turistinformationen på
midsommarafton klockan 13.30.
Ta med blommor till midsommarstången.
Byföreningen bjuder på kaffe, saft och bulle.
Hjärtligt Välkomna!

Nu är skolan snart slut och vi kilar ut.
Till Hörby vi far, med fordon vi tar.
Vi började som tio pers, i 6-an får vi ingen vers :(
I trean vi på Blå planeten var, men denna gången vi till Liseberg far.
Åt olika håll vi går, och nya kompisar vi får.
Vi kunskap fått, och mål vi nått.
Med betyg i vår hand och ros i band.
A göken fröken!! :)
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 G R I L L K VÄ L L A R 2 0 1 8 
Varmt välkommen på våra grillkvällar sista onsdagen i månaden aprilaugusti kl. 18-20. Vi grillar närproducerad korv och hamburgare och bjuder
in en ny charkleverantör varje gång för att variera menyn. Dessutom blir
det olika specialare varje gång, håll utkik i butiken för mer info.

Sommarens specialare
30 maj: Kyckling från Fridshills
27 juni: Helgrillad gris från Degeberga
25 juli: Kött från Snapphanechark
29 augusti: Kött från Strömbecks
Eftersom vi firar 5 år som Lina & Evas lanthandel (2013-2018)
säljer vi kaffe för endast 5 kr/koppen varje grillkväll!

Varmt välkommen till vår åttonde grillsäsong!
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.

• HJULBYTE
• LAGNING AV DÄCK
• DÄCKFÖRSÄLJNING
• ROSTLAGNING
• KROCKSKADOR
• LÄTTARE SERVICE
ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR MEKONOMEN

VÄLKOMMEN ATT BOKA TID
JOCKE

En scouthälsning

Fredagen den 13e april var ingen otursdag för oss scouter i alla fall. Vi fick
äran att inviga fyra nya goa scouter till vår fina scoutkår här i byn. Vi är 23
inskrivda scouter och 6 ledare till det, så nästan 30 scouter har vi här i denna
lilla by, häftigt!
På invigningen körde vi lite tävlingar, men innan dess gick våra
tonårsscouter upp på scenen och berättade vad som var bäst med scouterna.
Det kom upp lite olika grejer, men ett av grejerna som jag tror nästan alla
var inne på, var den goda gemenskapen. Och jag kan bara hålla med om att
gemenskapen är fantastisk! Vi är som en andra familj, som jag brukar säga
och som en av tonåringarna också sa den fredagen uppe på scenen. När
ungdomarna gick upp på scenen
sköljdes en våg av stolthet
över mig. Jag är så stolt över
våra fina scouter! Och så roligt
att de hänger kvar även upp i
högstadiet där tyvärr många
brukar gå ur scouterna och flera
av dem ska börja gymnasiet
till hösten. Men scouterna har
blivit en plats där man hänger i
byn med sina vänner och svårt
att komma på en bättre plats att
hänga på tänker jag. Och vilka förebilder ni är för de yngre scouterna! När
de steg upp på scenen insåg jag att det är nästan hälften av scouterna som är
tonåringar, häftigt. Jag har följt er i många år nu, 6 år sen när den första av er
började scouterna och vill fortsätta med att följa er länge till.
Vill säga välkomna igen till de nya scouterna även om den kvällen inte var er
första på scouterna. Roligt att ni ville börja och hoppas att ni också kommer att
stanna i många år. Själv har man hängt där i 13 år. Vill hälsa alla våra scouter
att ni alla är så otroligt värdefulla och jag är glad för att ni vill hänga med oss i
Missionshuset om fredagskvällarna.
För er som läser detta och är sugen att börja på scouterna eller känner någon
som vill så är ni hjärtligt välkomna! 9år och uppåt ses 19.00-20.30 och 13år och
uppåt kan hänga kvar i Missionshuset till 22.30. Missionshuset i Killhult håller
vi till mestadels, annars går vi ut med annan info. Välkomna att hälsa på!
Mvh Sara, EFS Svensköp Scoutkår.

Vårkonsert med Svensköpskören
Miriam Nilsson, sång, Jörgen Tånnander, standup komedy,
nej förlåt tvärflöjt och Mia Kinell, piano
Under ledning av: Annika Ahlberg.
Snacka om efterrätt! Efter säsongens första grillkväll slog vi
oss ner i kyrkobänkarna för att lyssna på vår egen byakör.
I år var temat Svenska Klassiker Taube, Abba, Monica Z
med flera.
Miriam gjorde om Monicas Stockholm till sitt egna Yngsjö
och precis som Jörgen sa: kören har aldrig Sjungit bättre!
Linda Holmgren

•Allt inom däck & fälg •Hjulinställning •Förvaring av däck
•Bilrekonditionering
•Last, Lantbruk, Entreprenad m.m

www.dackhornan.se

Den lilla byn med det stora hjärtat.
Ni vet den där känslan som får axlarna att lossna från öronen och den
lugna andningenatt träda in och välbefinnandet som sprider sig ner i tårna.
Känns det igen? De flesta strävar efter
det men vägen dit är olika för alla.
För mig är det att komma hem, hem
till den lilla lilla byn med det stora
stora hjärtat. Precis som ett riktigt
hjärta kräver vener och ådror för att
kunna pumpa och fungera kräver en
by sina invånare, affär, skola och dagis.
Kilhults skola har ca 60 elever i årsklass 0-6 där går mina
barn.
Många av lärarna bor själva i byn och deras barn har själva
gått eller
går på skolan.Precis som överallt annars vill politikerna
lägga ner byskolorna då stora skolor inne i städerna är mer
ekonomiskt.
I årtionden har byn kämpat för sin skola, sin gympahall och
fortlevnad.
Än idag kämpas det, av bybor vars barn för länge sedan lämnat skolåren
bakom sig. För så är det i vår by, eldsjälarna som strider, strider inte bara för
sig själva utan för VÅR by.
Alla vet att affären är beroende av skolan, skolan behöver barnen, barnen
behöver skolan och dagis och vi alla vill ha vår skola, vårt dagis och vår affär.
På somrarna öppnar byaföreningens glasskiosk som byns ungdomar
får sommarjobba i, deras löner sponsras av lokala företag och privatpersoner.
Detta är min sexåriga sons karriärdröm, att få jobba i byns glasskiosk.
Byaföreningen anordnar även vår julmarknad som går av stapeln i slutet av
november varje år. På julmarknaden 2016
konstaterades det att det hade fötts 13 barn i byn under
året och fler var på jäsning, det bådar gott för byn, nya
generationer byinvånare.
Vår underbara affär driven av två minst sagt drivna
kvinnor. Sista onsdagen i varje sommarmånad

(april-aug) anordnar de en grillkväll som drar folk från när och fjärran,
gåendes, cyklandes, på veteranmopeder, i nedcabbade jänkebilar, i volvos från
varje årtionde, på motorcyklar med och utan sidovagnar.
Från att va ca 200 lite spridda invånare i byn exploderar det med folk i
korsningen i Killhult.
Som en liten påminnelse om vad som komma skall anordnade de en grillkväll
nu i februari som var, mitt i snöstorm och kaos men som vanligt när grillarna
kom upp kom det fina vädret, bitande kallt men
uppehåll i både storm och snö.
Två motorcyklar stod också parkerade, imponerande
minst sagt men är det grillkväll så är det.
Varje torsdag har de utkörning av varor och detta är
mycket uppskattat av framförallt de lite
äldre som tex Åke i skogen (som tyvärr har lämnat oss nu 90+).
Eva berättar om hur hon en torsdag hade en utkörning till just
Åke men när hon kom dit såg hon inte till honom men hoppade
till när en av vinbärsbuskarna sa hej!
Åke var känd för att vara en fena på
att hitta vatten med slagruta och har
hjälpt många med detta genom åren.
En egen matkasse har de och här kan
man köpa med sig hemlagad mat varje
dag, bara att stoppa i mikron.Sista
fredagen i månaden kan du beställa
hembakad pizza på kvällen, brygger
du ditt eget öl behöver du aldrig
lämna byn. Jättemycket av sortimentet
är närproducerat, känns tex Tollarps senap och Larssons chark i Tollarp
igen? Skördelörda är också ett uppskattat evenemang som affärstjejerna har
börjat med, ja ni hör ju, det här är ingen sömnig liten by, här sprudlar det av
handlingskraft, kreativitet och festligheter.
En period hade de babycafé på tisdagar vem vet blir det ny babyboom kan
det kanske komma igen. Här vet alla vad barnen heter och var de bor, det blir
svårt för dem att hitta på bus när de blir tonåringar och det är jag mycket nöjd
med.
Fortsättning nästa sida

När vi är på våra jobb i Malmö har vi en pigg och alert 87-årig granne
(som vägrar låta oss klippa hans gräs, han säger att han behöver motionen)
som släpper ut mina höns och ger dem mat och vatten, häromdan hade han
tom skottat en liten stig till dem i snön.
En annan granne röjer snön från vår
uppfart så vi kommer in med bilen,
samme granne är en av de eldsjälar som
klipper gräset i hagen för bilparkeringen
på grillkvällarna.
Det huggs i, folk gör det de kan och har
möjlighet till, för alla, för affären, för byn.
Om jag bara fick önska en sak så vore det att aldrig, aldrig ta detta för givet.
Tack till Matz och Sara och ni andra som tagit de fina bilderna.
Linda Holmgren

Påskmässan

Foto Sara Johnsson

Äntligen vår hos Björnligans förskola!
Vi är en Grön Flagg certifierad förskola och
arbetar varje år kring ett gemensamt tema
inom miljöområdet, och i år är det Tema
Hav och Vatten. Barnen hade redan innan
start visat att de uppskattar vattenlek i alla
former, därav valet av tema. Målen som vi
har gäller för hela förkolan och barnen i
alla åldrar. Vi hoppas kunna ge de minsta
barnen nya upplevelser och erfarenheter
kring vatten.

Avdelningen Idet har hittat vårtecken
på en utflykt i skogen, denna gång är det
en hel bukett med snödroppar

Några barn upptäcker att det rinner vatten från stupröret. de andra barnen
uppmärksammar att det händer något intressant där borta. Alla vill vara med,
titta, känna testa!

På avdelningen Grottan arbetar vi mycket med samarbete på olika sätt.
En dag satte vi på musik och la fram ett stort papper på golvet. Sen fick
barnen sätta sig runt pappret och måla tillsammans vad som föll dem in. Några
skapade eget och några samarbetade i skapandet. Resultatet blev en häftig bild
som vi delade och satte upp på väggen.
Tanken med övningen var att barnen
skulle öva sig att samsas och samarbeta
kring målningen, kunna dela med
sig av pappret och låta kompisarna
vara med och gemensamt bestämma.
Barnen visade hänsyn till varandra och
kunde samsas om den yta som skulle
målas. De pratade med varandra och
samarbetade på olika sätt.
På avdelningen Berget fortsätter arbetet kring vattentemat och inte nog med att
vi har snö ute....vi vill ha den inne också!
Det var jätteroligt att undersöka snön lite närmare med händer och fötter.
Burrr så kallt det blev om fötterna. Fyller på med lite blå färg och varmt vatten
så händer det grejer.... snön ändrar sig och blir genomskinlig och smälter.
Det skrattas och plaskas i isvattnet som blir och alla barn måste till sin glädje
byta kläder

Livet på landet .......
NYINKOMMET
Ljuslyktor i olika storlekar och utförande
Gammaldags regnmätare i plåt 129:Och som alltid trätofflor till bra pris
Storlek 20-47
Mjuktofflor 99:Storlek 35-40

VÄLKOMNA
JOBBET HUARÖD AB

Ring Krister när det gäller jobb i skogen
0709-647 127

Grillkvällen 25 april

Foto Matz Nilsson

Hela Skånes
sparbank
Nu är vi igång med vår nya bank. Genom att förena det bästa från Sparbanken 1826,
Färs & Frosta Sparbank samt delar av Sparbanken Öresund kan vi göra större nytta
för människorna, näringslivet och samhället där du bor. Vi finns nära dig med smarta
tjänster och kloka lösningar för allt som rör din privatekonomi och ditt företags affärer.
Välkommen in och upptäck hela Skånes sparbank.

sparbankenskane.se • 0771-12 20 00

