
 



                   

       Aktivitetskalendern  

 5 FEBR 17.00 Messy church i församlingshemmet. Alla välkomna till 
   LITE MAT OCH EN STUNDS GEMENSKAP  
 13 FEBR 19.00 FÖRSAMLINGSAFTON  
 16 FEBR 10.00 GUDSTJÄNST EFS. LISA O SIMON FREDLUND  
 23 FEBR 14.00 MÄSSA I KYRKAN  
 26 Febr 18.00 SMYGPREMIÄR FÖR LANTHANDELNS GRILLKVÄLLAR 

  27 FEBR  14.00 KAFFESTUND. EFS  
  28 FEBR 19.00 FREDAGSMYS I SVENSKÖPSGÅRDEN 

 1 MARS 10.00 GUDSTJÄNST EFS. MAJKEN WHAHLSTRÖM  
 4 MARS 17.00 MESSY CHURCH I FÖRSAMLINGSHEMMET 

  9 MARS 19.00 SIFS ÅRSMÖTE I SVENSKÖPSGÅRDEN 

11 MARS 19.00 SIF ÖPPET MÖTE OM SVENSKÖPSBYGDEN,   
SVENSKÖPSGÅRDEN         

 12 MARS 19.00 FÖRSAMLINGSAFTON  
 15 MARS 10.00 GUDSTJÄNST EFS. ANNA SKÖLD 
 26 MARS 14.00 KAFFESTUND EFS  
 28 MARS 19.00 GUDSTJÄNST EFS. EVALOTTA KJELLBERG  
 29 MARS 11.00 MÄSSA I KYRKAN  
 1 APRIL 17.00 MESSY CHURCH I FÖRSAMLINGSHEMMET  
 8 APRIL 19.00 ÅRSMÖTE SVENSKÖPS BYFÖRENING I 
SVENSKÖPSGÅRDEN 

  10-12 APRIL PÅSKMÄSSA I SVENSKÖPSGÅRDEN 
 12 APRIL 10.00 GUDSTJÄNST EFS. MAJKEN WAHLSTRÖM  
 25 APRIL 19.00 GUDSTJÄNST EFS. EVALOTTA KJELLBERG  
 30 APRIL 20.00 VALBORGSFIRANDE I PERS HAGE 
 6 MAJ 17.00 MESSY CHURCH I FÖRSAMLINGSHEMMET  
 19 MAJ 19.00 GUDSTJÄNST EFS. MICHAEL RASTAS  
 10 MAJ 19.00 VÅRKONSERT I KYRKAN  
 14 MAJ 19.00 FÖRSAMLINGSAFTON  

 



   Byanytt ges ut av Svensköps byförening 

Kontaktpersoner email: 

Sara Johnsson sara_johnsson@hotmail.se 

Mona Johnsson mona@svenskop.se 

Linda Holmgren lindasbilder@live.se 

 Jag är med i Svensköps Byförening! Är du? 

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. 

            

                  Manusstopp och utgivningar 2020 

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 
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              *Allt inom däck och fälg * Hjulinställning * Däckförvaring 

                                        Bilrekonditionering 

Last, Lantbruk, Entreprenad m.m 

        www.dackhornan.se 

 

                    Musikmys med Roy Wilsons Quintet 

 Fredagen den 24 januari fick vi fint besök i Svensköpsgården. 

Den hörbybaserade kvintetten med namn efter basisten i gänget, Roy Wilson, bjöd på 

en helkväll med härlig musik!Byföreningen serverade fika i pausen och stämningen var 

väldigt gemytlig.Ett femtiotal personer tog plats vid borden och njöt av några timmars 

blandad musikkompott, evergreens från fyrtiotalet och framåt, ballader, rock’n’roll och –

på begäran –ett flertal goa’ beatleslåtar! Orkesterns vokalist, Anita Larsson, gör ingen 

besviken med sin fina stämma och trivsamt småprat mellan låtarna. 

      
     Tack till musikanter och besökare för 

  att ni kom och förgyllde den  
  mörka  januarikvällen 

 

  För Svensköps ByföreningRolle & Ingela 

http://www.dackhornan.se/


       Föreningsstämma 2020 

  Svensköps Byförening kallar till föreningsstämma i     

Svensköpsgården onsdagen den 8 april klockan 19.00 

  Stadgeenliga ärenden, kallelse sker endast i Byanytt 

  Eventuella avsägelser sker till valberedningens sammankallande,  

  Eva Andersson, på telefon 0709 661364 senast den 25 mars. 

  Efter stämman visar vi filmen om bombplanet som kraschade i Svensköp  

  1944, en film av MittSkåne Videoproduktion 

  Passa på att betala medlemsavgiften för 2020 på plats denna kväll,  

  50 kronor per person eller 150 kronor per familj.  

  Vi bjuder på fika 

  Kontakt: styrelsens ordförande Roland Arvidsson, 0709 286818 

    Välkommen! 

      Vuxentävling – 60-talet 

1. 1966 klär han av sig i Hylands hörna och orsakar tittarstorm. Vem? 

2. 1963 har den första James Bond filmen Sverigepremiär. Vad heter filmen? 

3. Detta år invigs högertrafiken i Sverige. Vilket är året? 

4. Sveriges första obemannade rymdraket skjuts upp 1961. Namnet? 

Svaren lämnas i Linas och Evas Lanthandel senast den 

25/4 

   Stort grattis till förra numrets vinnare             

   Kerstin Adolfsson I Maa, vinst hämtas ut 

   I Linas och Evas Lanthandel 

     

 

      

 



                    



  

  

  

Din lokala färghandlare i Svensköp 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Jonas Nil sson 

  



BILREPARATIONER -  DÄCKSERVICE - FÖRVARING AV DÄCK 

CHRISTIAN 072-742 00 59 

Ilnestorpsvägen  458 

 

 

www.cvbilteknik.se 

  

Påskmässan är tillbaka för åttonde året! 
Boka in Svensköpsgården fre-sön 10-12 april. 

Vi hälsar lokala konsthantverkare, konstnärer, kreativa 

förmågor och företag varmt välkomna att medverka. 

Lotterier, grillad korv och fika 

precis som vanligt! Mer info? 

Hör av dig till Ingela på tel 0702 

570171 

Arrangör: Svensköps byförening  

och SIF i samarbete med Hörby  

Konst-&hantverksrunda 

http://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 

 



Luciafirandet i vår kära by 

Det var en bra uppslutning i Svensköpsgården på luciakvällen. 

Luciatåget bildades av några från Kilhults skolas luciatåg. De bjöd oss 

alla på en stämningsfull stund med skönsång och ljus.  

När lucian med sitt följe 

hade sjungit klart blev det 

gofika med lussebullar och 

pepparkakor, samt lotteri i 

vanlig ordning. 

Många barn passade på att 

leka med alla sina 

kompisar där. En trevlig 

mötesplats för både vuxna 

och barn. 

Stort tack till barnen som deltog i luciatåget, Therese Svensson, lärare 

på Kilhults skola som ställer upp med att leda sina elever under detta 

event och sist men inte minst Svensköps IF som håller i detta trevliga 

och mysiga event. 

 

Stort TACK till er alla! //Sara Johnsson. 



 



     Tro det eller ej men vi går mot våren även om den känns långt 

och vad passar bättre än ett par nya tofflor 

Vi har laddat hörnan med trä o mjuktofflor för både dam 
barn och herr 

Ljus och servetter är väl aldrig fel och till våra priser kan det 
bara bli rätt 

För dej som gillar blått har vi herrbyxa eller stickad tröja av 
hög kvalite´ 

men som vanligt är priset lågt  49:- / plagg 

Mixa ihop 5 plagg för 200:- 

Kakel o klinkers för dej som fixar hemma 

Valborgsmässoafton 

firar vi som vanligt i Pers hage 
intill Svensköpsgården 

torsdagen den 30 april 2020 

med början klockan 20.00 

Tal till våren, grillad korv och fika 

 



                välkomna!SvensköpsByförening 

 

Vi levererar kött och korv från gårdar runt 

Hörby. Själv bor vi i Äspinge där vi har 

lammproduktion på gården Brotorp. Hos 

oss hittar ni lamm, häst, gris och i vår även 

kanin. Vi kommer även i år odla lite, där vi 

säljer överskottet. Bl.a. squash, grönkål, 

sockerärtor mm.  

 
JUST NU HAR VI HEMMA: 
* FÄRSKA STYCKDETALJER FRÅN HÄST 
* VÅR POPULÄRA RÖKTA HÄSTKORV 
* FRYSTA HÄSTHAMBURGARE 
* VÅR FINA LAMMKORV 
 VÄLJ MELLAN GRÖNPEPPAR OCH ROSMARIN 
* FRYSTA STYCKDETALJER AV LAMM 
* FRYSTA STYCKDETALJER AV UTEGRIS 
Det går även att boka lamm inför påsken, halv gris med leverans i maj och hästlådor. 

För mer info kika på vår hemsida                    

www.aspingekott.se 
  

http://www.aspingekott.se/


 



  



  Kilhults skola och fritidshem.  

I slutet av höstterminen hade vi på fritids en julpysselkväll tillsammans med Björnligans Förskola 

där våra barn med sina familjer var bjudna. Glöggmingel, ljusvandring, träffa tomten, pyssel och 

förtäring av kvällsmat/fika var kvällens punkter. Skolbarnen hade sista skolveckan en 

jultemadag där det också pysslades en hel del. Sista veckan hade vi ett pyjamasparty på fritids 

för att avsluta terminen på ett festligt sätt. Skolavslutningen var också festlig då hela skolan 

dansade tillsammans runt en julgran i idrottshallen och avslutande skoldagen traditionellt med 

en trevlig stund i Svensköps kyrka. Under jullovet har jag och Robin som arbetar på fritids gått 

igenom skåp och rensat, samt ändrat om avdelningen och fixat fram nya leksaker och dylikt. Vi 

hoppas att det kommer påverka barnen på ett positivt sätt. 

 

Vårterminen har vi kickat igång bra. Vi 

på fritids fortsätter att arbeta vidare 

med att fokusera extra mycket på 

värdegrunden. I slutet av höstterminen 

pratade vi mycket om empati och hade 

en ”snällkalender” inför julen. Denna 

termin har vi börjat med att fokusera på 

självkänslan och självförtroende. Vi pratar om att våga olika 

saker, som t.ex. att våga säga stopp, säga hej, säga nej och 

fråga. Vi arbetar med våra barns välbefinnande över lag. Vi har 

mycket rörelse med barnen, men samtidigt har vi stunder där 

de får tid till att varva ner. Vi vill hjälpa barnen att hitta en 

balans mellan rörelse och vila. Skolan arbetar också med 

rörelse och har t.ex. FYA (fysisk aktivitet) varje dag.  

 



Det finns mycket forskning och studier kring 

barns fysiska hälsa och hur vi tillsammans kan arbeta för att få barn att röra på sig mer. Det sägs 

att barn fokuserar och presterar bättre efter fysisk aktivitet. I Lgr11 skrivs det bl.a. att fysiska 

aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande.  

Vi ser framemot en spännande och lärorik vårtermin med våra elever och vårdnadshavare! 

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

   



 



 



 



                                            Årets vinterläger för scouterna 

2009 började vi i Svensköps EFS scoutkår att åka till ett vinterläger i Göransborg 

utanför Höör sista helgen i januari. Traditionen har nu hållit i 11 år och vi har inga 

tankar på att sluta åka dit. Ett mycket trevligt läger som egentligen är uppdelat i två 

delar. Wintervaken för tonåringarna och Wintercampen för de yngre. Lägret för 

tonåringarna börjar redan på fredag kväll, samtidigt som de yngre kommer på lördag 

morgon. Lägret för samtliga slutar alltid med korv och bröd som lunch innan hemfärd 

på söndagen.  

Lägret är uppbyggt i en kamp om en stor flagga som är ett vandringspris. Dessutom 

får plats 1-3 olika priser varje år. 

Många tävlingar handlar om att 

kunna samarbeta så bra som 

möjligt i patrullerna. I år hade vi 

delat upp de yngre i två 

patruller. Vi är så stolta över våra 

scouter! Som de kämpade hela 

lördagen i de olika aktiviteterna, 

och det resulterade till en 1:a 

och 3:e plats vid prisutdelningen 

ute runt lägerelden på 

lördagskvällen! Riktigt roligt att 

vi fick tillbaka flaggan till vår kår 

igen.  



 

Kampen om flaggan är så klart inte hela lägret, 

leka, sjunga, umgås, träffa nytt folk, äta gott och 

utmana sig på olika aktiviteter m.m. finns med 

som en naturlig del varje år. 

 

På årets läger var vi sammanlagt runt 65 

personer. Vi delade helgen med scouter från 

Hörvik och Ängelholm. Även om lägret var 

snöfattigt detta året, hade vi tur med vädret. 

Helgen blev superlyckad! 

 

 

 



                    //Sara Johnsson, ledare på Svensköps EFS scoutkår i Killhult. 

 

  



 



 
Björnligans förskola 

På förskolan arbetar vi med olika 

teman under året, då barnen ges 

möjlighet att träna sina 

färdigheter och att utvecklas 

utifrån sina egna förutsättningar.  

På Idet går våra yngsta barn och 

vi har under en längre tid jobbat 

med olika färger, eftersom vi sett 

ett intresse hos några av barnen 

kring detta 

 En dag fick barnen testa sina kunskaper om färg på 

samlingen. 

Vi hade samlat ihop lite olika material i olika färger, 

som barnen skulle placera vid rätt färg på färgkartan. 

När de plockade en sak ur påsen, fick de säga vad det 

var för färg och/eller sätta den på rätt färg. Vi tränar 

på att se samhörighet, vad färgerna heter samt hur 

Takk-tecknen ser ut. Vi tränar också turtagning, när 

ett barn i taget får välja en sak att sätta på rätt plats, 

vi tränar på att vänta på sin tur, att lyssna på 

varandra och att hjälpa varandra. 

 

Vi använder oss även av gymnastiksalen där barnen 

kan träna sina motoriska färdigheter och även ett 

tillfälle för barnen att vara delaktiga i planeringen av 

verksamheten. Idag fick varje barn på Berget önska vad de ville skulle vara framme och vad de 

ville göra. Det önskades bollar, gunga, hopprep, rutschkana, berg och hinderbana. Allt 

plockades fram och med hjälp av allt material så byggde vi en hinderbana. Vid varje 

gymnastiktillfälle hittar vi sätt att utmana barnen vidare och barnen utmanar även sig själv. Att 

hitta sin teknik att ta sig runt hinderbanan är ingen enkel match. Klättra upp för plintarna, det 

kan vara klurigt. Vart ska jag placera foten? Hur gör jag sen? Vart ska händerna vara? Vissa av 

barnen tyckte det var lite svårt att komma upp, men med hjälp av pedagogernas vägledning var 

fötter och händer kan placeras och med hjälp av en stöttande hand så kämpade barnen sig upp 

på plintarna och runt hinderbanan. Rutschbanan upplevde vissa barn som lite läskig, och några 

ville att man skulle lägga en hand på dem vilket gav dem en känsla av trygghet, att vi var där och 

stöttade. 



 
Varje år får vi besök från kulturskolan som brukar visa/berätta en saga för oss, då vi kan vara 

delaktiga genom sånger vi har fått utskickat före besöken samt ibland spela på olika instrument 

under sagostunderna. Sagan på Grottan denna gång handlade om en igelkott och hans hem 

"lövhögen" som blev bortforslat av olika grävmaskiner och som även skulle såga ner alla träden 

i parken. Alla djurens protester hjälpte och parken blev kvar☺ Slutet gott… 

 

Barnen tycks uppskatta när det är 

andra vuxna som kommer och 

berättar en saga eller håller i en 

sångstund så vi uppskattar besöken 

från kulturskolan, ännu ett sätt att 

arbeta med den språkliga 

utvecklingen och att få komma i 

kontakt med lite andra instrument 

än de vi har på förskolan. 

    // Jessica Svensson Rektor 

 

                                             BARNTÄVLING 

  VAD HETER DJURENS UNGAR? 

1. GRISEN _____________________ 

2. KON  _____________________ 

3. HÄSTEN _____________________ 

4. GETEN  _____________________ 

 

SVAREN LÄMNAS SENAST DEN 24/4 TILL LINA OCH 

EVAS LANTHANDEL. 

 
STORT GRATTIS TILL FÖRRA NUMRETS VINNARE REBECCA MED VÄNNER.  

RÄTT SVAR: FEM RENAR GÖMDE SIG I TIDNINGEN 

VINST HÄMTAS I LINAS OCH EVAS LANTHANDEL. 



 



 


