


                     Aktivitetskalendern 

13 okt 18.30 Skördegudstjänst. Camilla Hansson, flöjt.  

 LRF bjuder på   kaffe i församlingshemmet efter.   

 19 okt 10-15 Skördelördag i Killhult 

 19 okt 16.00 Bibelhelg EFS. Leif Gunnevik    19.00Bibelhelgen   fortsätter  

 27 okt 18.00 Bibelstudie, EFS  

 31 okt 14.00 Kaffestund, EFS  

 1 nov 14.00 Andakt i församlingshemmet. Lindberg  

 3 nov 10.00 Gudstjänst EFS. Anna Sköld  

 6 nov 17.00 Messy Church i församlingshemmet  

 10 nov 18.00 Bibelstudie, EFS  

 14 nov 19.00 Församlingsafton  

 17 nov 10.00 Gudstjänst EFS. Kurt Göteson  

 23 nov 10-15 Svensköpsbygdens julmarknad 

 28 nov 14.00 Kaffestund, EFS  

 1 dec 10.00 Gudstjänst EFS. Richard Svensson  

 4 dec 17.00 Messy Church i församlingshemmet  

 8 dec 19.00 Julkonsert i kyrkan  

 12 dec 19.00 Församlingsafton  

 13 dec kl 18:30 Luciafirande i Svensköpsgården 

       MManusstopp och utgivningar 2019 

25 Januari                              Mitten av Februari  

25 April   Mitten på Maj 

25 Juli   Mitten på Augusti 

25 September  Mitten på Oktober 

25 November  Mitten på December 



Kontaktpersoner email:

Sara Johnsson sara_johnsson@hotmail.se

Mona Johnsson mona@svenskop.se

Linda Holmgren lindasbilder@live.se

Svensköps Byförening jobbar för hela Svensköpsbygden! Byföreningen anordnar 
valborg, midsommar, luciafirande, julmarknad, har turistföreningen 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:- per person eller 150:-/familj. Sätt in på Bankgiro 5488-
7179 glöm ej skriva ditt/era namn.

*Allt inom däck och fälg * Hjulinställning * Däckförvaring

Bilrekonditionering

Last, Lantbruk, Entreprenad m.m

www.dackhornan.se



Svensköps Byförening har nöjet att inbjuda alla till konsert med 

Roy Wilsons Qvintet 
fredagen den 24/1 kl 1900 i Svenköps gården inträde 150 kr 

vi bjuder på fika varmt välkomna.



Din lokala färghandlare i Svensköp

Jonas Nilsson



Foto: Lola Nilsson Skånesport

Stort grattis till killarna i Svensköps IF som bärgade sin 
andra serieseger på 4 år. Nästa år blir det spel i div.6

Bilreparationer - Däckservice - Förvaring av däck

Christian 072-742 00 59

Ilnestorpsvägen 458

www.cvbilteknik.se



Bröderna Persson
Gräv och schakt AB

Vi har en maskinpark speciellt 
anpassad för torvmossar och 

andra blötmarker

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



" 

Tack för en härlig sommar med besök av många trevliga människor.

Toffelförsäljningen har blomstrat och grillkvällarna exploderat. Nu 

börjar höstmörkret och vad blir vi då sugna på …..levande ljus
- både ute o inne. Vi har ett stort parti ljus i olika färger o storlekar -

priset.....kom in o kolla. Lyktor i olika färger finns det o mycket

mera.....Skynda att Fynda och glöm sen inte att boka in 23

november i kalendern JULMARKNAD I HELA BYN"







Den tionde jubileumsupplagan av Tour de Svensköp
ägde rum söndagen den 12 augusti, en härlig dag med huvudsakligen 
uppehållsväder. Från arrangörernas sida var vi lite frågande till om vi skulle 

lyckas öka antalet deltagare i år - det blir ju så mycket roligare när många 

kommer! 

Vi testade en ny variant där vi la till en löprunda på ungefär en mil. Man 

kunde också välja att promenera eller varför inte plogga, plocka skräp längs 
vägen. Det blev en mycket lyckad dag och totalt deltog 57 vuxna varav 5 
promenerade valfri sträcka och en person sprang löprundan, 51 cyklade. 21 

barn varav 2 promenerade, 19 på cykel. Tipsfrågevinnare Daniel Nilsson och 

Simone Isaksson. Grattis! 

Foto: Grattis också till Karl Gustav Andersson som cyklat alla tio gångerna, 

en vital senior från Harphult! 

Stort tack för i år, välkommen igen 2020! 

För Svensköps IF: Bosse, Roland och Ingela.



Foto: Sara Johnsson









En hälsning från Kilhults skola

Nu har snart två månader gått på det nya läsåret på Kilhults skola.

Jag kan gladeligen meddela att vi till detta läsår har ökat till 60 barn på skolan, 
och 41 är inskriva på fritids. Under detta läsår kommer vi i skolan och på 
fritidshemmet fortsätta satsa på mycket rörelse i våra verksamheter. 

Mycket forskning visar att fysiska aktiviteter är bra för både kroppen och 
knoppen. Vi vill att våra barn ska må fysiskt och psykiskt bra, samt kunna 
koncentrera sig och prestera bra på lektionerna.     

Skolklasserna har hunnit vara iväg på många olika trevliga aktiviteter, som 
t.ex. har förskoleklassen varit på teater i Malmö, åk. 3 har varit och simmat på
Lågedammsbadet i Hörby, åk. 4 har varit på besök i Hörby museum, åk. 3-4
har varit på Wanås, åk. 4-6 har
haft klasskamp på Hörby IP och
åk. 1-6 har varit på studiebesök
på Glimmingehus där det blev
guidad tur, prova på medeltida
idrotter och lekar samt gå
tipsrunda. Förskoleklass till åk. 4
har varit på teater som handlade
om sopsortering inne i Hörby.



Hela skolan har haft ”Skoljoggen” och samlat ihop pengar till Clowner utan 
gränser. Snart börjas det väl med att träna lucialåtar, tiden går fort! Läsåret 
började även traditionellt med en ”Kulkväll” där skolbarnen med familjer är 
inbjudna till en trevlig kväll på skolgården tillsammans med personalen på 
skolan. Där tipsrunda, lek, brännboll och grillning står på schemat. Självklart 
har vi också hunnit med vanliga lektioner!    

Fritidshemmet har börjat med ett projekt där vi vill göra vår 
skolgård/utemiljö mer inbjudande och attraktiv. Snälla föräldrar har skänkt 
perenna blommor vi ska/har redan plantera/planerat i våra rabatter och så 
ska vi flytta växter och grus m.m. Även vår kära vaktmästare Christian är en 
bra hjälpande hand i detta projekt. Tack till alla som hjälper oss i vårt projekt! 
Rabatter har blivit rensade och några blommor blivit nergrävda, men vi har 
bara börjat. Det ska bli roligt och spännande att se hur resultatet blir!    

Vi i personalen på Kilhults skola ser framemot ett lärorik och roligt läsår 
tillsammans med våra härliga skol-och fritidshemsbarn!

// Sara Johnsson, lärare och fritidspedagog på Kilhults skola. 



Hantverksdagen hos Ola Ols 2019

Den åttonde september var det åter dags att 
uppmärksamma Kulturarvsdagen, som firas 
i hela Sverige. I Frosta Härads 
Hembygdsförening förberedde vi oss på att 
ha en hantverksdag i Killhult eller Svensköp,
i Ola Ols museum. 

Bertil Stridh äger ett omfattande 
hembygdsmuseum och ett lantbruksmuseum och 
samverkar med Frosta Härads 
Hembygdsförening. Under året har vi tillsammans 
byggt handikapptoa, pentry och iordningställt en 
del av huset till en samlingslokal som 
hembygdsföreningen kan disponera. Det som är 
mest fascinerande med Ola Ols museum är att 
Bertil samlat föremålen  och de flesta kommer 
från Svensköpstrakten. Till i stort sett allaobjekt 
har Bertil en historia att berätta. Vem som ägt 
dem, hur Bertil fått tag dem och hur sakerna 
använts. 



Hantverksdagen kom att innehålla många delar. Vi gjorde dagen i samarbete med 
Svensköps byförening och med scouterna i Svensköp. Och vi hade en enorm tur med 
vädret. Just när dansen var avslutad började det regna, då var det bra att vi fått låna 
tält av Östra Ströö byförening så där kunde man söka skydd

Guidning:

Bertil i sin visningskostym guidade
och berättade om sitt
museum och en del av prylarna. 



Och så var det 
Hantverkarna : 

Närmaste grannen till Bertil är  
Mona Johnsson. Hon visade lapptäcken och allt som tillhör denna slöjd. Alstren hon 
visade upp gjorde sig bra mot Bertils ”bålevägg” och i den nya ”spisen”. 

Inga-Lill Knutsson visade silver. Hon hade många olika smycken, 
placeringskorthållare, och servietthållare av gamla silverbestick. Hon hade också 
hemstöpta ljus.

Ängla-smycken av pärlor osv hade  Terese Nilsson.  Hon var dagen till ära placerad 
under ett foto av sin anfader, Ola Ols. 

Scrapbooking, som fina brev, presenter osv presenterade  Jeanette Persson

Leif Persson Blossehus visade hur man hanterar en ässja och visade hur man smider . 

Bengt Nihlgård hade med sig skärmar där han visade honungstillverkning. 

Klas-Göran Lindblad visade upp sin gamla A-Ford från 1931. Och det var många som 
beundrade det nyputsade åket. Beundransvärt var också att ägaren och hans hustru 
var tidstypiskt klädda. 

Barnen kunde underhålla sig med att kasta ringar på en figur. Eller kunde man gå på 
styltor, vilket också vuxna kunde roa sig med. Därefter kanske träna en tur på 
tremannaskidor 

Det fanns en tipsrunda. Där gällde det att klura ut vad det var för pryl och kanske vad 
den använts till. 



Filmvisning: Filmen Hörby och järnvägen, som sammanställts och producerats av bl.a 
Göran Persson visades hela dagen. 

En tur i skogen: Ingvar Malmborg körde en liten tur med traktor och vagn i skogen och 
runt grannens lilla sjö. För dagen var ekipaget vackert utskrudat. Många hörsammade 
erbjudandet och åkte med. 

Framåt eftermiddagen underhöll Linderöds folkdanslag. Det var ett glatt sällskap i 
vackra folkdräkter som underhöll med flera olika danser. Avslutningsvis bjöds 
publiken upp till en polonäs där många dansglada kunde delta

Kronan på verket var att Linderöds folkdansare har levande musik och dagen till ära 
hade dom en fyramannaorkester med sig. Det var så mysigt att se alla besökare strosa 
runt och småprata och titta på allt. Kanske äta grillad korv som scouterna sålde. Och 
till efterrätt kunde man ta sig en kaffe och kaka, vilket Byföreningen i Svensköp 
sålde. 

Det var fullt med besökare. Vi räknade 
med att det sannolikt kommit mellan 200 
och 250 besökare. 

Dagen blev en fin presentation av Frosta 
Härads Hembygdsförening och 
samarbetet med Bertil Stridh. 

Vi är mycket glada att vi får möjlighet att ha aktiviteter i Svensköp hos Ola Ols och 
med Bertil. Och samarrangemang är alltid mycket givande. Hembygdsföreningen 
är också mycket glada för samarbetet med ”Linas och Evas lanthandel”. 

Vi avslutade dagen, tackade varandra och var överens om att detta ville vi 
upprepa nästa år. 

/ Ellna Fride Andersson



Vinnare	i	vuxentävlingen:	Ann-Marie	Nilsson

Vinnare	i	Barntävlingen:	
Herman	Edvinsson

Stort Grattis!!
Välkomna	att	hämta	era	priser	i	Lanthandeln

Ny Tävling!!! 
Svaren lämnas till Lina och 
Evas Lanthandel senast den 25/11

Rätta	svar	från	föregående	nummer



Musik i sommarkväll 
Sommarens sista grillkväll gick av stapeln den 28 augusti, med vad jag tror måste ha varit 
publikrekord. Med nöd och näppe lyckades jag hitta en parkeringsplats till min lilla bil. 

Jag vet inte om ni har tänkt på det, men mig slår det mig alltid på grillkvällarna i Killhult, att byn 
känns som hämtad ur ett avsnitt av Morden i Midsummer. Inte för att det sker några tråkigheter, 
utan för myllret av människor av alla de slag. På dessa grillkvällar kan man vara säker på att se en 
mc knutte full av tatueringar, sida vid sida med en kär tant med rullator. Alla slags människor 
minglar med varandra och det är en fantastisk stämning. Precis som det brukar vara i den 
påhittade delen av England i tv deckaren. Men i Killhult händer det verkligen på riktigt.

Ur ett kristet perspektiv är detta myller också härligt. Gud har skapat oss i alla möjliga olika former, 
och vill att vi ska få vara precis som vi är. Och detta tillåts vi att vara i Killhult. 

Det verkar inte heller 
finnas någon som 
dömer någon annan, 
utan vi kan myllra på 
och vara oss själva 
och hälsa på alla vi 
möter och vara säkra 
på att vi får leenden 
tillbaka.

Kort sagt en 
underbart vacker bild 
av exakt hur det ska 
vara i ett kristet 
perspektiv.

Från kyrkans håll bjöd vi på musik i sommarkväll, med de fantastiska Duo Z. De äkta makarna 
Joakim och Johanna Zetterqvist bjöd på programmet ”Trollflöjt och fiolmusik”, och rätt många 
hittade in i kyrkan, där vi ringde in till gudstjänst samtidigt som grillkvällen slog igen portarna. De 
bjöd på ett fint program med allt från klassiska pärlor ur till exempel Mozarts Trollflöjten till 
folkmusik, och lite allt där emellan. Dessutom presenterades musiken på ett trevligt sätt.

Det är härligt att kunna få bjuda på så fantastisk musik av professionella musiker helt utan kostnad, 
och jag hoppas verkligen att fler och fler hittar in till oss nästa år.

Natasja Wallin, präst Hörby församling

Foto: Sara Johnsson



Björnligans 
förskola

På Idet arbetar vi en del med tecken i 
olika vardagliga situationer som 
exempelvis vid matbordet eller i hallen. 
De yngsta barnen som ännu inte har det 
talade språket har lättare för att bli 
förstådda då de kan visa vad de menar 
med tecken. Vi lär oss också nya tecken 
för olika saker som intresserar barnen för tillfället, nu handlar det om 
insekter, och ofta är det nyckelpigor på gården som fångar vårt intresse. 
Vi använder också tecken för och i våra sånger. Vi i personalen kan lite 
tecken men det mesta lär vi oss tillsammans med barnen. 

Vi på Berget har införskaffat ett ljusbord, några plastspeglar som vi fäst 
på ett bord och även olika sensoriska regnbågsglas och sensoriska 
tidglas med bubblor i olika färger. Sinnesburkarna får barnen att stanna 
upp och fokusera på bubblorna som kommer i olika hastigheter. Via 
sinnesburkarna tränar barnen på färgerna, de får syn på olika 
hastigheter och storlekar och jämför även med varandra.  

Spegelbordet är ett sätt för att få andra dimensioner när man ställer saker på speglarna. Speglarna är 
både normal storlek men även förstorat vilket gör att det blir olika reflektioner på sakerna. Barnen 
har redan börjat utforska de olika sensoriska behållarna både på ljusbordet och spegelbordet. Vi 
hoppas på att kunna utveckla vidare detta sinnesrum under terminens gång genom att ordna nya 
artefakter (material) som passar till miljön 

De äldsta barnen på Grottan satt i samlingen och pratade om vilken mat som var nyttig och bra för, 
barnen hade många bra förslag: Kött, pytt i panna, ägg, mackskal, morötter, köttfärssås och 
spaghetti, köttbullar, äpple, majskolvar, paprika, flingor och macka med mjölk. Onyttig mat var lite 
klurigare men vi kom fram att glass, godis och saft inte var så bra för oss. Tandtrollen kommer, sa 
någon. 

Sen hade vi förberett med lite olika matreklam. Barnen fick leta upp mat som var nyttig och klistra på 
ett papper och på ett annat papper mat som onyttig. Lite klurigt för vissa som tyckte att glass var 
visst nyttigt men efter lite diskussion så kom de fram till att det var gott men onyttigt.

Vi på Björnligan önskar er alla en härlig Höst



Det kom ett E-post med en fråga om jag kunde skriva något om 

“JOY”Festen 31 augusti 2019?

Vill börja med att tacka alla dessa underbara funktionärer, sponsorer! Ja alla 
som gjorde även denna fest att bli omtalad att göra skillnad på Liv och Död!

TACK.
Några saker som har fastnat mycket starkt hos mig. Ostkakebaket!
Ostkakorna tillverkades efter godkänd kyllinje. Barn 64:an i Lund kunde 
använda det till de barnen som inte ville äta. Detta är stort. Jonas gjorde 
potatismos av 75 kg potatis med en tvåhandsborrmaskin, den

kryddades efter ”Piledahl`s 
receptet”! Några tyckte inte det 
var klokt att använda dessa 
kryddor. Micke Polisen tog jag 
som smakråd tillsammans med 
Stefan och Mia Esperssons 
svärson. 



Alla till och med dem som tände till angående kryddningen, gav högsta poäng 
angående moset. ( Ibland har mina barn sagt till mig varför är du inte kock? 
Pappa)  

Har sagt detta tidigare, när jag var mindre lärde pappa mig att kasta smörgås 
på en spegelblank vattenyta, varje gång smörgåsen=(flat liten sten)träffade 
vattenytan bildades det en vattenring, hade man tur kunde ”Smörgåsen” träffa 
vattenytan 7-9 gånger, efter ett tag gick vatten ringarna ihop som Olympiad 
ringar. Detta är stort!  

Festerna började 29 maj 1994 med Anna min dotters andra hem,
Barncanceravdelningen Barn 91: i Lund.  

Efter denna festen är ringen sluten! Det var endast Lund med på denna festen. 

Vet inte riktigt vad som kommer att hända i framtiden. Fick ett Messenger 
samtal från Brasilien för något år sedan, Personen som ringde hade bott i 
Uppsala och jobbat på sjukhuset. Personen som ringde frågade när kommer du 
till Brasilien och startar ”JOY fester” i Brasilien? Våra cancersjuka familjer 
behöver detta!  

Framtidens fester i Sverige och utomlands ligger i Jesus kärleksfulla händer. 

Det har kommit in mycket tack från alla som var med på festen, Festen 
avslutades med Röda rosor, ryggsäckar.  

Men festen var inte avslutad efter det. Stefan tog sin kylbil och körde in 
tillsammans med flera stycken och delade ut Röda rosor, Ryggsäckar, rätt och 
slätt allt som blev över från festen, ett företag sponsrade med en åkbar traktor 
med vagn. Avdelningen som fick den var helt gripna, De hade haft en sådan 
men den gick i sönder, avdelningen hade inga pengar att köpa en ny åkbar 
traktor med vagn, och nu kom vi in med en sådan. Åter igen vill jag rikta ett 
tack till er alla sponsorer, funktionärer och alla som inte blir nämnda vid namn 
som har gjort festen genomför bar. 

TACK  // Bengt Nilsson



Jag avslutar denna skrivelse med en dikt av Nils Bolander. 

Trasiga redskap 
tar han i sin hand 
och arbetar med 
i sitt åkerland. 

Plogar som ingen
Vill plöja med 
Ställer han i ordning, 
Denne mästersmed. 

Spelar en låt 
På en sprucken violin 
Så att man aldrig
Glömmer melodin. 

Blåser en revelj 
I ett buckligt gammalt horn 
Som väcker dem som sover 
I Törnrosaslottets torn. 

Dem som människor 
inte förstod 
utvalde Gud 
i sin redskapsbod. 

Den som i världen 
Ingenting är 
Utväljer Gud 
I sin legohär. 

Tack Jesus för din stora kärlek! 

Foto: Sara Johnsson



Säsongsavslutning för grillkvällarna årgång 2019!

Sista grillkvällen för i år gäckade oss en aning, 
som vanligt: kommer det bli fint väder och god 
tillströmning av besökare eller kommer 
vädrets makter spela oss ett stort 
finalspratt?!

Det är inte utan att vi kan bli lite svettiga när 
vi följer väderprognosen noggrant dagarna 
innan en grillkväll, med tanke på hur mycket 
mat och dryck som beställts hem och står 
och väntar på att säljas... Men, det visade sig 
att vi kunde andas lugnt för med facit i hand 
lät vädergudarna oss njuta av en magnifik 
avslutningskväll: vädret var sådär stilla och 
sensommarmysigt, besökarna flödade in från 
alla fyra väderstrecken och countrymusiken 
strömmade ut över byn och satte 
stämningen som en smäck

. Inte nog med det, för dessutom gav Jane 
och alla hennes linedansare oss en härlig 
uppvisning i hur man förvandlar ett stillsamt 
vägkors till en sprakande dansbana. Tack till 
Janes Linedance & co samt Pether Nilsson 
Countrysinger för finfin underhållning! 

Med en slutnota på 767 hamburgare, 230 
helgrillad gris, 274 korv i bröd, 840 
läsk/vatten, 125 öl och 455 kulglass 
konstaterar vi även att alla tidigare rekord är 
slagna och besökarantalet den 28 augusti lär ha legat på en bit över 2000 
personer. Vissa gissar till och med på mer än så (!)… Helt otroligt roligt och 
hedrande att så många människor väljer att sätta sig bakom ratten eller styret 
och köra ut till oss. Tack till ER! Alla våra goa gäster som hittar ut till oss och 
hedrar oss med ett besök och rockar vårt lilla vägkors bortom igenkänning! 



I begynnelsen rodde vi runt en grillkväll på tre personer: Lina bemannade 
grillen, Eva tog betalt och en person hjälpte oss bemanna kassan inne i 
butiken (nix, inget skämt!). Riktigt så ser det inte ut längre: nuförtiden har vi 
ett team på närmare 30 personer som alla ställer upp helhjärtat före, under 
och efter och fixar och donar för att grillkvällarna ska bli så bra som möjligt för 
alla besökare. Vårt varmaste tack till vårt otroliga gäng anställda, 
funktionärer, grannar, leverantörer, samarbetspartners, vänner och 
familjemedlemmar som ställer upp till 100% - utan er blir det inga grillkvällar.  

Tack för en superhärlig säsong 2019, vi ses 2020! // Lina & Eva

Foto: Sara Johnsson








