


Aktivitetskalendern

12 dec 19.00 Församlingsafton 
21 dec 18.00 Scouternas julfest 
26 dec 11.00 Mässa i kyrkan 
06 jan 15.00 Betlehemsstjärnans fest. Helene och Anders Olsson 
09 jan 19.00 Församlingsafton
19 jan 10.00 Gudstjänst EFS. Michael Rastas 
30 jan 14.00 Kaffestund EFS 
2 febr 09.00 Gudstjänst med kyrkfrukost 
13 febr 19.00 Församlingsafton 
16 febr 10.00 Gudstjänst EFS. Lisa o Simon Fredlund 

Manusstopp och utgivningar 2019Manusstopp 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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Team Rynkeby kommer till Svensköpsgården

Onsdagen den 5 februari kl 19 kommer cyklister 
från Team Rynkeby och berättar om sommarens
långväga cykeltur till Paris till förmån för Barn-
cancerföreningen.

Byföreningen bjuder på fika, välkomna!



Byanytt ges ut av Svensköps byföreningByanytt ges ut av Svensköps byförening

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,julmarknad 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





”Så milt lyser stjärnan…”

Nog kan ni som bor i Svensköpsbygden se stjärnan som lyser? Kanske önskar du dig 
någonting när du ser den. Det sägs ju att allt man önskar kan man få. Vad är viktigast? 
Under min tid som präst hos er har ni gett mig många guldkorn. A-M KÄLL hjälper mig 
att formulera mitt tack till er alla: 

”Ibland lägger livet guldkorn i min hand.
Då känns det som att vandra barfota utmed en solvarm strand.

Någon ger ett vänligt ord,
Och plötsligt blir vandringen så lätt här på vår jord.
En kram, lite ömhet, någon som lyssnar och förstår,
Ja tänk så mycket lättare allting går.
Så tacksam jag samlar kornen inom mig,
Och jag hoppas att några jag också gett till dig.”
(”Livets guldkorn”)
Nu vill jag till slut ge er ett sist guldkorn:
”Så milt lyser stjärnan, fast natten är kall. Den lyser på krubban i Betlehems stall.
Se, där vilar Jesus på bädden av strå.
Hans glädje ska alla i 

julkvällen få.”

En välsignad Juletid 

önskar jag er alla
Ann-Kristin Roos Åkerberg



Din lokala färghandlare i Svensköp

Jonas Nilsson



BILREPARATIONER - DÄCKSERVICE - FÖRVARING AV DÄCK

CHRISTIAN 072-742 00 59

Ilnestorpsvägen  458

www.cvbilteknik.se

Filmen om bombplanet 1944

Som ni minns hade vi hjälp av Mats och Daniel Björklund från 
MittSkåne Videoproduktion häromåret, när de filmade vår julmarknad 
bland annat. Mats Björklund bestämde sig för att ta reda på mer om 
bombplanet och gör en film om händelsen.

Filmen finns att se på Svensköps Byförenings youtubekanal från mitten 
av december. Kunniga berättare ger oss en intressant historielektion 
om en riktigt otäck natt för drygt 75 år sedan. 

Mats Björklund är intresserad av att komma i kontakt med företag eller 
privatpersoner som vill stödja filmprojektets produktionskostnader 
ekonomiskt. För en billig peng får man med sin logga eller sitt namn 
(som då läggs till i början av filmen). Vänligen ta kontakt med Mats via 
mail, info@mittskanevideoproduktion.nu eller telefon 0727 058 777.

För byföreningen, Ingela Brickling



Årskrönika 2019 
Hejsan alla Svensköpsbor 2019 går mot sitt slut och ännu ett fantastiskt år i byns historia. 

Året började lite i moll vi fick inte längre använda församlingshemmets lägenhet till vår turistinifo 
och glasskiosk, efter en viss vånda kom vi fram till en bra lösning Lina och Evas lanthandel tog över 
driften med bravur tackar. 

Årsmötet i april gick som en dans tyvärr avgick Maggan, en sann bykämpe. Mötet avslutades med att 
Team Rynkeby från Kristianstad berättade om sin kommande ”cykeltur” till Paris och deras 
insamling av pengar till cancerforskningen.  

Året härefter har rullat på som vanligt, Valborgfirandet hölls som vanligt i Pers hage och talet till vår 
hölls av Kristin. Det var som vanligt bra med folk och hyfsat väder.  
Midsommar firades i församlingshemmets trädgård, Sara höll i lekarna och byföreningen bjöd på 
fika.  

Efter sex långa år har vi äntligen påbörjat fiberinstallationen i byn, hittills (24/11) har Harphult och 
delar av Elmhult fått fiber installerat. Arbetet rullar på och förhoppningsvis har alla fiber fram emot 
sommaren. Entreprenören Network Solutions har hittills gjort ett mycket bra jobb.  

Nu kan vi lägga ännu en julmarknad till handlingarna lite tråkigt väder men en bra stämning, massor 
av fina utställare och en byförening på topp, tack till alla som ställde upp och hjälpte till. 

Grillkvällarna har åter slagit alla rekord sista kvällen var magisk och helt otrolig. 

Ett stort grattis Svensköps IF som vann sin serie i utklassningsstil. 

God Jul och Gott Nytt År alla fantastiska Svensköpsbor och ett stort tack till mina styrelsekamrater 
för gott samarbete under året.  

Roland Arvidsson ordf i Svensköps Byförening 

  Rätta svar och vinnare från förra numret: 

  Vuxentävlingen: 1. Axel  2. Knut  3. Björn  4. Bror  5. Bo  6. Stig 

  Vinnare: Kerstin Adolfsson i Maa 

  Barntävlingen: 1. Malmö  2. Göteborg  3. Stockholm 

  Vinnare: Rebecca i Killhult 

  Stort grattis till er, vinsterna hämtas i Lina och Evas Lanthandel 



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



Julen kommer o julen går

Snart så blir det vår

Julklappar ska fixas

o till nyår ska det trixas

År 2020 ska vi sedan skriva

medan vi skottar en snödriva

Men N.P Möller´s finns kvar

som vanligt med FYND i många dar

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vuxentävling Barntävling (upp till 12)

Tomten glömde stänga

grinden till renarna så

alla rymde!!

kan du räkna hur många

som har gömt sig i 

tidningen?

Svaren lämnas till Lina och Evas lanthandel senast den 25/1 2020



Björnligans förskola
Miljöarbetet fortsätter…

Den 11 november är det Grön flagg dagen och det uppmärksammas på olika 
sätt på olika förskolor. Vi på Björnligan valde att ordna en skräpplockardag ute 
i vår vackra omgivning. Hela förskolan deltog och varje avdelning gick en egen 
runda innan vi träffades för fruktstund och sopsortering. Barnen var engagerade 

och uppmärksammade snabbt vilka saker 
som inte "hörde till" skogen. Vi pratade 
om vad skräp är och varför det inte ska 
ligga på marken och i skogen. 
Tillbaka på förskolan, vid lunchen, 
pratade vi om vad vi hade varit med om. 
"Vasst" sa något barn, ja, djuren kan 
skada sig.
Vi fick en härlig dag ute i naturen och i 
gemenskap med alla på förskolan.

Här sorterar barnen skräpet de har plockat i rätt 
lådor, för att sedan gå till återvinningsstationen 
och sortera det i rätt container.
Barnens reflektioner kring skräpplockningen:
• Det får inte vara skräp i naturen
• Djuren dör om de äter skräp
• Polisen kommer och tar en om man kastar
skräp
• Man måste sortera
• Plast, papper, metall, glas

Alla avdelningarna drog sitt strå 
till stacken, Grottan tog 
mejerirundan, Berget tog 
Grävlingskogen och Idet tog 
blåbärsstigen, barnen var väldigt 
uppmärksamma och deltog med liv 
o lust.

// Jessica Svensson Rektor









Svensköpsbygdens Julmarknad 25 år ung 
Ännu ett innehållsrikt år är snart till ända, och det blev dags för byföreningens största 
evenemang, julmarknaden. Byföreningens styrelse går på höstkanten igenom den 
långa att-göra-listan och bestämmer vem som fixar vad. Utställarna anmäler sig och 
förbereder sin försäljning. Lanthandeln och NP Möllers Fynd gör sin planering, Bertil 
Stridh funderar på vad han vill visa i församlingshemmet och Hörby församling 
diskuterar möjligheten att visa någon utställning i kyrkan. Nilla börjar sina 
förberedelser med den läckra julbuffén i Svensköpsgården. Alla är på tå för att 
besökarna ska få uppleva en riktigt trevlig dag! 

Annonsering, facebookande, lotteri, högtalare, skylten på Torstens åker, låna bord och 
stolar till idrottshallen, affischering och vem öppnar till utställarna? Gran ska huggas, 
Årets Företagare och Ambassadör ska utses, kommer Tomten som vanligt och vem 

packar gottepåsarna? Allt möjligt, 
smått och stort, ska fixas och 
förberedas. Många flitiga händer som 
hjälper till - det brukar bli bra,eller 
hur?

I år är det 25 år sedan
julmarknaden i Killhult såg dagens 
ljus.

Ni som var med 
minns att det var 
dåvarande 
affärsidkarna i 
Svensköps Livs, 
Astrid och Ronny 
Erlandsson, som 
tillsammans med 
Kjell-Åke Espersson 
och hans personal på 
Lokalföreningen tog 
initiativ till den första 
julmarknaden den 26 
november 1994. 
Deras framsynthet 
och omtanke om bygden lade grunden till de framgångar vi skördar idag.



Lördagen den 23 november 2019 bjöd 
på lite råkallt och helgrått väder. Inte 
en skymt av solen på åsen denna dag, 
men inget regn heller tack och lov. 
Härlig stämning, gott om folk inomhus 
och utomhus, dofter av glögg, kaffe 
och grillad korv, värme och gemyt 
människor emellan.

Klockan 12 samlades vi i 
idrottshallen för att kora årets 
företagare, ambassadör och årets 
händelse! Vi fick hjälp av Annika 
Nilsson, tillförordnad 
näringslivschef vid Hörby 
kommun, som inledde med en 
hyllning till landsbygdens boende 
och företagare. Ni är oerhört 
viktiga och vi är stolta över er, 
intygade Annika.

Årets Företagare i Svensköpsbygden är Lina och Evas lanthandel. Lina Hultgren 
öppnade butiken tillsammans med Petra Lund den 5 november 2010. Eva Andersson 
tog över Petras roll när Petra flyttade norröver med familjen 2013. Med stor 
entusiasm och ihärdighet har dessa unga kvinnor på alla sätt skapat framgångar för 
lanthandeln men också medverkat till att sätta bygden på kartan och ge verkligt 
innehåll i orden ”levande landsbygd”. Byföreningens motivering till priset lyder: 

”2019 års vinnare av Årets Företagare är ett lysande exempel på hur man med 
framåtanda, glöd och målmedvetenhet skapar framgång. Med sitt företag har årets 

pristagare skapat en lysande 
stjärna som inspirerar hela 
bygden och som förflyttar synen 
på vad som är möjligt att 
åstadkomma med stort 
engagemang, kunnande och 
uthållighet. Framgångarna kan 
sammanfattas i orden "extra 
allt".

Diplom och blommor till 
välförtjänta pristagare! 



Årets Ambassadör för Svensköpsbygden är ännu en glädjespridare, Sara Johnsson: 

” En ung, fantastisk person som med genuint intresse och en stor portion kärlek är 
verksam i bygden och i föreningslivet i flera olika roller. Lärare, fotograf, scoutledare, 
idrottsledare, byföreningsaktiv; kort sagt en person med många järn i elden och ett 
helhjärtat engagemang i allt vad hon företar sig!” 

Sara fick Einar Anderssons specialhuggkubbe, ”Årets Ambassadör 2019”, och 
blomster. 

Nå, vad skulle nu byföreningen hitta på som Årets Överraskning? Ja, kanske de 
många besökarna i idrottshallen inte blev så förvånade när Annika Nilsson läste upp 
den här förklaringen: 

”Sist men inte minst har det blivit dags att uppmärksamma något som vi vill kalla 
Årets Händelse. Man skulle också kunna säga Årets Äntligen! I augusti månad 2013 
hölls det första stormötet under rubriken ”Fiber till Svensköpsbygden” i 
Svensköpsgården. De många deltagarna beslöt att bilda en arbetsgrupp som skulle 
jobba vidare med frågan och syftet var förstås att se till att vår metropol fick snabbare 
bredbandsanslutning via fiber. 

Ingen av oss trodde då att det skulle dröja sex år innan vi fick se de första 
grävmaskinerna i byn! Men så blev det, och nu är IP Onlys entreprenörer igång längs 
flera vägsträckningar. Personalen på Network Solutions får gott betyg av byborna och 
vi har förhoppningen att hela bygden ska ha fiberanslutning inom ett år.

Arbetsgruppen som förtjänstfullt arbetat med frågan genom alla åren består av Eva-
Lena Nilsson, Emma Kronblad, Eva Andersson, Niklas Edvinsson och Ingela 
Brickling.”



Jag säger som jag brukar, 
vi har mycket att vara glada 
och stolta över i vår lilla 
vrå av världen.

Ingen julmarknad utan vår 
egen Tomte, som vanligt på 
plats med den knirrande 
gamla skottkärran, säcken 
med godispåsar och de 
otympliga träskostövlarna 
vid halvtresnåret.

Tack till alla besökare, 
utställare, handlare och 
funktionärer! Tack Nilla 
med personal för utsökt 
buffé! Välkomna 
tillbaka om ett år! 

Foto: Sara Johnsson

God Jul och Gott Nytt År önskar alla vi i byföreningen, 

genom Ingela






















