
 



                  Aktivitetskalendern   

  16/8  kl 10-11    Tour de Svensköp 

  Svenska Kyrkan och EFS – Se kyrkorapporterna och 
lokaltidningen 

        Byanytt ges ut av Svensköps byförening 

Kontaktpersoner email: 

Sara Johnsson sara_johnsson@hotmail.se 

Mona Johnsson mona@svenskop.se 

Linda Holmgren lindasbilder@live.se 

Paula Silva  petterssonpaulasilva@gmail.com 

          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: 100:- per person eller 300:-/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 

       

 

mailto:sara_johnsson@hotmail.se
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      *Allt inom däck och fälg * Hjulinställning * Däckförvaring 

                                        Bilrekonditionering 

Last, Lantbruk, Entreprenad m.m 

        www.dackhornan.se 

 

                    

http://www.dackhornan.se/


                    



  

  

  

Din lokala färghandlare i Svensköp 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Jonas Nil sson 

  



BILREPARATIONER -  DÄCKSERVICE - FÖRVARING AV DÄCK 

CHRISTIAN 072-742 00 59 

Ilnestorpsvägen  458 

 

 

www.cvbilteknik.se 

 



          



 



  



  



  



Sommaren lider mot sitt slut. 

Skolstart och slut på semester. 

Men ännu har vi många härliga dagar och kvällar kvar att njuta av. 

Promenader i våra billiga tofflor i hela byn och även till trädgårdsjobb. 

Mysiga skymningskvällar i välansade trädgårdar lyser du upp med våra billiga 
ljus 

Med eller utan doft - alla brinner lika bra 

Gör ett besök lördag-söndag mellan 11 o 15 

Eller ring 0705-570 140 om det är något speciellt så kanske vi kan öppna upp på 
andra tider 

som passar bättre - ingenting är omöjligt 



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: 

      * Styckdetaljer från häst, lamm, kanin 

      * Vår populära rökta hästkorv 

      * Frysta hästhamburgare 

      * Vår fina lammkorv 

        Välj mellan grönpeppar och rosmarin 

                                                             * Klassiskt kallrökt hästhamburgerkött    

 

                         Våra produkter finns även att köpa i Lina och Evas Lanthandel 

För mer info kika på vår hemsida 

www.aspingekott.se 
 

 

  

http://www.aspingekott.se/


 



   



Midsommarfirande i församlingshemmets trädgård  
 
Midsommarafton samlades vi i församlingshemmets trädgård och hjälptes åt 
att klä majstången med gröna blad och blommor. Vi var något färre deltagare i 
år än vi brukar vara, förmodligen är det Coronavirusets förtjänst. Även om det 
inte är någon trängsel i trädgården, så ska man ju vara rädd om sig och hålla 

avstånd. Från byföreningens sida är 
vi angelägna om att försöka hålla liv 
i traditionen, midsommar har en 
speciell plats i hjärtat.  
 
Det blev dans kring majstången, 
skratt och trivsel! Kaffe och nybakta 
bullar smakade lika gott som vanligt 
och vädret var härligt. Stort tack till 
Hörby församling som upplåter 
trädgården för detta ändamål, det 
är en fin plats att vara på.  
 
För byföreningen, Ingela Brickling 

 

 

Tävlingsbidrag lämnas till Lina och Evas lanthandel senast den 25/11 

Vuxentävling 

Kasta om bokstäverna i ”orden”. Vilka yrken letar vi efter? 

 

1. utörafachfix 

 

2. nokome 

 

3. dremsärgåtstädar 

 

4. kinesare 

 

5. läderknata 

 



   Förstudie om Svensköpsgården  
 

Styrelsen för Svensköps IF har fått beviljat, 30.000 kronor från MittSkåne Utveckling 

till en förstudie om utvecklingen av marken runt Svensköpsgården. Som ni vet finns 

det en stor, grön yta där förrådsbyggnaden ligger. Vad vill vi göra med den? Hur kan 

den användas? Vi har också tittat på den asfalterade bollplanen intill idrottshallen. 

Skulle det vara bättre att bygga om den till en mångfunktionell arena som både 

skolbarn och bybor får använda? Vi har varit i kontakt med fritidschef Marcus Kulle 

som i sin tur haft en dialog med skolan och de är positiva till en förnyelse och 

förbättring av bollplanen. Vad tycker skolbarnen? Det får vi ta reda på när skolan 

börjar igen.  

 

Styrelsen tar hjälp av Anders Nilsson 

från Tomelilla (se fotot) för att göra 

förstudien. Han har varit motorn när 

Tomelilla IF byggde om sin 

idrottsplats och vi har varit där och 

tittat. En imponerande och attraktiv 

träningsplats. När Anders så 

småningom har gjort en första skiss 

så tar vi kontakt med SIF:s 

medlemmar och bybor för att jobba 

vidare med förstudien.  

 

Multiarena, motorikbana, utegym, 

bastu…….. vilka idéer har du? Välkommen att kontakta SIF om du vill delta i 

kommande diskussioner! Skicka ett mail till ordförande Eva Andersson, 

eva.isabella.andersson@gmail.com.  

 

Styrelsen för Svensköps IF 



  



   Vuxentävlingen från förra numret rätta svar 

         Vilka år är det vi söker?  

1. Vilket år revs Berlinmuren?       

2. Vilket år kraschade ett flygplan in i World Trade Center?     1. 2001 

3. Vilket år kraschade det så kallade ”Bombplanet” i Svensköp?    2. 1944.  

4. Vilket år invigdes Svensköps kyrka i Killhult?      X. 1864.    

5. Vilket år öppnades Öresundsbron?      1. 2000.    

6. Vilket år vann ABBA Eurovision Song Contest m låten "Waterloo"?  1. 1974.    

Vi har pigga och vakna läsare! Vår vinnare skrev så här angående första frågan: OBS! 
Svarsalternativen (1987, 1991., 1995) är fel. Berlinmurens fall var 1989, muren revs fullständigt 
1990. Alltså Inget alternativ är rätt 

Stort grattis till: Kerstin Adolfsson i Maa! 
 Barntävlingen  facit från förra numret 

  Vem hör ihop? Dra streck i mellan. 

  Lilla sjöjungfrun    =   Sebastian         Batman   =   Robin 

  Bamse   =   Lille Skutt Musse Pigg    =   Långben    

  Timon   =   Pumba             Ior     =     Nalle Puh              

Stort grattis till vinnaren: Rebecca i Killhult !!!  

 

 

 

 

 



Skymningsgudstjänst  i Svensköps kyrkoruin söndagen den 6/9 

kl.19.00. Byns scouter grillar korv.  Försäljning av korv och fika. Tänk på att 

medtaga egen stol. Välkomna!  

    Bilder från förra årets 
skymningsgudstjänst. 

 
Hälsning från EFS i Killhult 

”Blott en dag ett ögonblick i sänder…..”Dessa rader kommer ifrån psalm 
249 i psalmboken. 

De senaste månaderna har det blivit ett sätt att leva för många av oss. 
Vi måste gilla läget och göra det bästa av situationen. 

EFS i Killhult har satt verksamheten på paus. Ännu vet vi inte när vi kan 
öppna upp för samlingar och gudstjänster. 

Vi avvaktar med besked från Folkhälsomyndigheten. 
När det är ok att mötas för alla som är 70+ så startar vi igen. 

Till dess får du läsa eller sjunga psalm 249 lite då och då. 
Var rädd om dig och varandra! 

EFS i Killhult 
 

Scoutverksamheten har just nu sommaruppehåll men startar 
höstterminen den4 September 



 

Barntävling 

I Sverige har vi något som heter allemansrätten. 

Känner du till den? 

 

1. Får du gå var du vill när du är ute på landet?  

1. Nej, jag får bara gå på vägar och stigar.  

X. Nej, jag får inte gå över någons tomt, alltså det område som ligger närmast huset där någon 

bor och inte heller över åkrar eller andra ställen som det odlats på.  

2. Ja, jag får gå överallt, även över någons trädgård om jag vill det. 

 

2. Vad gör du av soppåsen om soptunnan vid rastplatsen i skogen är full?  

1. Det går bra att gräva ner påsen eller gömma skräpet, bara det inte syns.  

X. Jag kan ställa soppåsen bredvid den fulla soptunnan om jag knyter ihop den.  

2. Glas, burkar och kapsyler kan skada djur och människor. Jag måste ta med mig skräpet hem 

eller tills jag hittar en soptunna som inte är full.  

 

3. Får du gå igenom en hage om det finns kor eller hästar i hagen?  

1. Jag får gå igenom hagen försiktigt om jag inte stör djuren och stänger grinden efter mig.  

X. Jag måste gå runt hela hagen för att inte störa djuren.  

2. Jag måste först fråga den som äger djuren om jag får gå igenom hagen. 

 

4. Är det okej att ta grenar och bark från träd och buskar för att bygga en koja?  

1. Bara jättetunna grenar och bara om jag bryter försiktigt.  

X. Nej, jag får inte bryta av grenar och kvistar i skogen. Jag får ta sådana som ligger på 

marken.  

2. Det går bra om det är ett träd som är jättevanligt. 

 

5. Vad betyder att en blomma är fridlyst?  

1. Att man absolut inte får plocka den för det finns inte så många sådana blommor och man är 

rädd att de ska ta slut.  

X. Att den lyser i mörkret.  

2. Att det är en mycket vanlig blomma. 

 

Frågor ifrån Håll Sverige Rent 

 

Tävlingsbidrag lämnas till Lina och Evas lanthandel senast den 25/11 
 



 



  



 



Musik i sommarkväll – Svensköps kyrka Sista onsdagen i juli 

kändes nästan som sista i oktober. Blåst och rusk ute, men inne i Svensköps 

kyrka var det varmt av ljus och gemenskap. Vi samlades ett tjugotal för att 

lyssna på ljuv musik av Trio Österlen med temat ”Djur i musikens värld”. 

Programmet var lekfullt och bestod av klassiska stycken, visor, opera, 

countryrock, dixieland jazz m.fl. Musiken framfördes på violin, piano och sång. 

Vi fick höra t.ex. ”Svanen” och ”Gräshoppan” instrumentalt. De sjöng och 

spelade bl.a. ”Sov lilla Totte” och ”Tiger Rag”. Trio Österlen består av; Pia 

Ewaldz, Mats Nilsson, Alissa Tomac och Jan Cederblad, men Jan Cederblad 

kunde tyvärr inte medverka denna kväll. Vi hade en paus i konserten i form av 

en andakt med samma tema som Ankie Stenbeck ledde.  

 

Tack alla inblandade för en 

trevlig kväll! // Sara 

Johnsson.  

 
 
 



Björnligans förskola  

Vi följer skiftningarna i våra fyra årstider, och använder 

oss av olika lärandemiljöer tillsammans med våra barn. Vi inspirerar och väcker deras nyfikenhet 

för nya utmaningar och följer barnens intresse och tidigare erfarenheter då vi planerar vår 

verksamhet. Våra tre avdelningar Idet, Berget och Grottan gör detta på olika sätt utifrån barnens 

ålder och förutsättningar och här kommer ett axplock kring det man gjorde tillsammans med 

barnen under vår/sommar. 

Idets "Guldkorn” (barnens intresse) detta läsår har varit insekter och småkryp. Ett spännande 

projekt som vi arbetat med till och från under hösten och våren. Vi har hunnit med allt från 

skogspromenader med spännande upptäckter till skapande och sång. 

Denna vecka var det dags för att avsluta vårt projekt och vi bestämde oss för att ta en tur till 

"Myrskogen" för att se om vi kunde hitta något spännande kryp. Vi började med att läsa en bok 

om insekter från Ugglo som vi visade på vår stora skärm. Vi har läst boken tidigare tillsammans 

med barnen och nu ville vi ta fram den för att sätta igång deras tankar om insekter innan vi gav 



oss ut på promenad. Vi pratade 

om vad myror tycker om och tog 

med kex och lite frukt för att se 

om de var sugna på det. Väl 

framme i skogen hoppade barnen 

av vagnarna och gav sig 

entusiastiskt in i skogen. Vi 

hittade flera myrstackar och 

MASSOR av myror!! Där kunde 

vi inte stanna länge förrän 

myrorna började krypa upp på 

benen, vilket äventyr! Vi 

lämnade maten vi tagit med till 

myrorna och såg hur de snabbt 

hittade fram till det söta och 

goda. Bergets Guldkorn som har 

handlat om bokstäver som vi har 

arbetat med under året har tagit sig 

olika former. Tidigare fick barnen ett 

meddelande från Alfa-Beta där de 

skulle bygga sin första bokstav i sitt 

namn och sedan ta foto på sin 

bokstav i duplo. Fotona sattes ihop 

till ett collage som laminerades. På 

collaget stor det "Till Alfa-Beta från 

barnen på avdelningen Berget, 

Björnligans förskola" som var ett 

brev som skulle postas till Alfa-Beta då det var ett önskemål att få se fotona på bokstäverna de 

byggt. Sedan fick barnen skriva sin första bokstav på brevet som en hälsning till Alfa-Beta. 

Denna gång kombinerade vi vårt guldkorn med GrönFlagg/återvinning som vi aktivt lärde oss 

om under vår skräpplockardag. Vi hittade konservburkar när vi letade skräp i skogen. Och 

istället för att lägga dem i metallåtervinningen så tog vi med dem till Berget och barnen fick 

göra varsin bra-att-ha-burk med sitt namn på. Namnet var förberett med stora bokstäver. Ett 

barn reagerade på det eftersom vi nästan uteslutet har använt oss av Stor bokstav som 

begynnelsebokstav och resten små. (gemener) - Det där är ett litet c, det är inte mitt. Jag har ett 

stort C i mitt namn. 

Grottan använder sig av våra fina lådcyklar då de tillsammans med barnen cyklar runt och hälsar 

på hemma hos barnen innan de ska sluta på Björnligan. Detta brukar vara uppskattat av barnen 

och de får samtidigt en inblick i och en känsla för miljön i vårt närområde. 

Ett stort tack till både barn och vårdnadshavare efter alla år hos oss på Björnligan, vi önskar er 

stort lycka till i förskoleklassen och i er fortsatta utbildningsresa! Vi är glada för att vi fick vara 

en del i denna och har förhoppningsvis skapat en bra grund för er att bygga vidare på. 

Somriga hälsningar från alla oss på Björnligans förskola 



 


