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Till minne av Jens Andreasson, Elmhult 
 
Jag lärde känna Jens när vi började jobba tillsammans i 
Svensköps Företagarförening för närmare tio år sedan. 
Jens var eminent kassör i föreningen. Han var otroligt 
snabbtänkt, rolig och kvick i vändningarna, kunnig inom 
många områden med en utbildning till civilingenjör i baga-
get. Jens hade ett genuint intresse för företagarfrågorna, 

och bidrog med många av de idéer som förverkligades genom åren. När vi 
skulle bjuda in författaren Bodil Jönsson visade det sig att Jens haft henne 
som lärare i Lund, och Bodil tackade genast ja till att komma till Svensköps-
gården när Jens mailade frågan till henne. Musik och matlagning var intressen 
som fick stort utrymme i hans liv, och jag minns gärna körframträdanden och 
luciatåg ackompanjerade av Jens.  
 
Med stor sorg emottog vi i februari månad beskedet att Jens tvingats ge upp 
kampen mot cancertumören, och lämnade detta jordelivet i blott sitt fyrtion-
ionde levnadsår.  
En värmande kram till Karna och pågarna. 
 
Ingela Brickling 



Sommarhälsningar från Svensköps IF 
Välkommen till våra hemmamatcher på Killevallen och hjälp oss heja på 
Svensköp! Se aktivitetskalendern här i Byanytt för datum och tider. Vår     
kiosk är öppen med försäljning av grillad korv, kaffe, kakor och godis.  
Du vet väl att du kan hyra Svensköpsgården om du ska ha fest, möte eller 
något annat evenemang? Hör av dig till Leif på 70308 för att boka.  
Bli stödmedlem i Svensköps IF! Du kan gynna föreningens olika aktiviteter, 
såsom knattefotboll, gympa, seniorfotboll samt Svensköpsgårdens under-
håll och skötsel. Betala in 100 kronor på bankgiro 5829-2566 och hjälp oss 
hålla bygden levande för både stora och små! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Några av de glada spelarna i SIF:s knattefotbollslag! 

Foto från vårkonserten i Svensköps kyrka Fotograf: Göran Nilsson 



Påskens konst‐ & hantverksmässa i Svensköpsgården 
 
I påskhelgen visade e  otal lokala utställare upp sina alster för nyfikna konst-
rundebesökare i Svensköpsgården. För arrangemanget stod lokala företagare 
inom olika verksamhetsområden i samarbete med Linderödsåsens Turism, och 
det var andra året Svensköpsgården fanns med. E  underbart väder gjorde oss 
alla upprymda och glada. 
Många olika material och tekniker var representerade vid påskmässan: söm-
nad, lappteknik, lammskinn, smycken, borstbinderi, luffarslöjd, träsnideri, mål-
ning, fotografi, måleri på skor, keramik, kortmakeri och det fanns oerhört myck-
et tjusigt a  a på. Många passade på a  ta en fika och prata en stund med 
vänner och bekanta eller ll och med köpa en grillad korv av Svensköps IF och 
njuta av den i solen. Utomhus kunde man dessutom beskåda motorsågsskulp-
turer – en hä ig nyhet för i år! Totalt kom det ungefär 320 besökare ll mässan, 
en siffra vi är jä enöjda med. Vi vill passa på a  tacka er alla som kom och häl-
sade på oss och önskar er välkomna åter nästa år. Du kanske rentav själv funde-
rar på a  ställa ut nästa år? Vi ser fram emot a  välkomna dig som utställare! 

Fotograf: 
Sara Johnsson 



Valborgfirandet i Pers hage! 
 
Denna vårkväll visade vädret sig från sin bästa sida. Vinden hade lugnat 
ner sig och träden hade redan fått en härlig grönska. Folk började 
vandra till Pers Hage och grillen var redan förberedd för korvgrillning. Kl. 
20 började programmet med att byns scouter satte fyr på bålet, de ställ-
de sig i en cirkel runt bålet med varsin fackla och tillsammans tände de 
på. Delar av Svensköpskören sjöng några sånger för oss. Bengt Rydh 
hälsade alla välkomna och speciellt välkomna var årets talare Daniel Löv-
gren och Pernilla Jarl, som är nyinflyttade. De presenterade sig och be-
rättade hur de hade hamnat i vår by.  De avslutade med att läsa ett 
stycke av Strindberg. Som avslutning sjöng kören  åter igen för alla de 
ca 150 personerna som hade samlats. Tack vare det fina vädret stan-
nade många kvar och njöt av elden och trevlig samvaro. Det såldes 
många grillade korvar och även kaffet och kanelbullarna hade en stry-
kande åtgång. När det började skymma skingrades folket och många 
konstaterade nog att det blev en lyckad kväll. 
 
Tack för att vi får fira denna hyllning till våren i Pers Hage.  
 
Mona J 

Countrystyle at the countryside 
Janes Linedance 

 
Gillar du countrymusik? A  dansa och ha kul llsammans  

med glada och trevliga människor? 
Nu är det dags för linedance i Svensköpsgården 

Vi kör igång med en nybörjarkurs i linedance 
Alla söndagar i juni månad mellan klockan 18.00 och 20.00  

Kostnaden för alla fem gångerna är 250 kronor,  
betalas vid första kurs llfället 

 
Varmt välkomna! 

Har du några frågor? Mejla ll jane@janeomatz.se 



Ak vitetskalendern   

28 maj 18-20 Grillkväll vid Lina och Evas Lanthandel 

28 maj 19.00 Hemmamatch SIF-Tjörnaps BoIF 

29  maj 09.00 Göko a i kyrkoruinen 

 1 juni 14.00 Skåningsboda. Bri Marie Kaldeus Gustavsson 

 1 juni 18-20 Start på Linedance i Svensköpsgården, 5 söndagar 

13 juni 19.00 Hemmamatch SIF-Harlösa IF 

14 juni 12.00 Glassfest - Turis nforma onen öppnar för säsongen 

14 juni 18.00 Föreningsmöte EFS 

15 juni 11.00 Mässa i kyrkan 

20 juni 13.30 Midsommarfiande vid turis nforma onen 

25 juni 18-20 Grillkväll vid Lina och Evas Lanthandel 

25 juni 19.00 Hemmamatch SIF-Hurva IF 

 7 juli 19.00 LRF:s sommaträff i satserup  

 3 aug 09.00 Mässa i kyrkan 

17 aug 10.00 Gudstjänst EFS 

27  aug 18-20 Grillkväll vid Lina och Evas Lanthandel 

31 aug kl. 10 Tour de Svensköp 

31 aug 19.00 Gemenskapskväll EFS. Olof Sandström 

Tältmöte 

2 -  5 juli  kl.  19.30 Mats Gunnarsson och Dan-Inge Olsson 

6  juli  kl. 11.00 Mats Gunnarsson och Dan-Inge Olsson 

9 -  12 juli  kl. 19.30 Leif Gunnervik 

13  juli kl. 11.00 Leif Gunnervik 



 

 
 

 
Tour de Svensköp 

Söndagen den 31 augusti 2014 
Femårsjubileum! 

 
Succén återkommer för femte året! 

Välkommen att uppleva den vackra vildmarken 
på toppen av Linderödsåsen på två hjul! 

 
Öppen start mellan klockan 10-12 – ingen föranmälan. 

Start och mål vid Svensköpsgården. 
Startavgift: 20:- för alla från 15 år, 10:- för barn. 

 
Grillad korv till försäljning.  

Utlottning av priser bland deltagare som bär hjälm.  
 
 

Arrangör: Svensköps IF, cykelsektionen 
 



Rapport från fibergruppen – snabbare bredband  ll Svensköpsbygden 
 
E er Byföreningens årsmöte den 24 mars hade vi en stunds informa on och dis-
kussion om fiber ll Svensköpsbygden, Mötet var välbesökt, totalt kom ca 70 per-
soner för a  höra vad som hänt sedan sist vi sågs. Tack ll alla som medverkade 
på mötet och gav oss sina synpunkter. 
  
Nu fortsä er vi i arbetsgruppen a  a vidare på både Teleservice Sjöbo och C4 
Stadsnät i Kris anstad, i enlighet med de direk v byborna gav oss på mötet. Vi 
har en del frågor a  ställa ll båda och vi återkommer när det blir aktuellt med 
mer informa on om fiber (vi satsar på a  få ll en träff ll innan sommaren). Tills 
dess kan du hjälpa oss genom a  prata med dina grannar om fiber och övertala 
dem a  lämna in sin intresseanmälan också - ju fler vi är, desto bä re! Det finns 
blanke er i Lina & Evas lanthandel och man kan även skicka in sin anmälan ll 
den här mailadressen (fiber@svenskop.com). Har du frågor, idéer eller syn-
punkter så bara hör av dig ll oss på den här adressen.  
  
Soliga hälsningar från fibergruppen, 
Eva-Lena, Emma, Eva, Niklas och Ingela 
 

 HJULBYTE 
 LAGNING AV DÄCK 
 DÄCKFÖRSÄLJNING 
 ROSTLAGNING 
 KROCKSKADOR 
 LÄTTARE SERVICE 

ÅTERFÖRSÄLJARE 
FÖR MEKONOMEN 

VÄLKOMMEN ATT BOKA TID 
JOCKE 



Det våras för lanthandeln! 
 

Det har sannerligen varit en spännande vår hos oss i Lina & Evas lanthandel! Vi in-
ledde året med en rejäl upprustning av köket – Jonny, Jonas och deras team gjorde 
e  kanonjobb och vi blev supernöjda. Nu säljer vi fler luncher än någonsin digare, 
vilket är jä eroligt!  
 

I februari fick vi veta a  vi var nominerade  ll Årets Handlar’n‐bu k 2013. Av de 
totalt 230 bu kerna i hela Handlar’n-kedjan var tre bu ker nominerade. Det var 
förstås en oerhört stor ära och vi var chockade, glada och hedrade – allt på en 
gång! Kort däre er hälsade Företagarna i Hörby på oss för a  berä a a  vi var no‐
minerade  ll Årets Företagare i Hörby för 2013. Vi trodde knappt våra öron! Det 
kändes extra roligt a  Företagarna ville sä a fokus på e  litet företag på landsbyg-
den. 
 

I mars nylanserade vi färdigpackade matkassar i samarbete med Middagskorgen. 
Än så länge har vi ha  matkassar varannan vecka men från och med juni kommer 
vi köra varje vecka istället och tack vare det kan vi sänka priset med en hundralapp. 
Mars bjöd också på vårens ”Närproducerat‐dag” med lokala leverantörer på plats i 
bu ken. Dessutom fick vi denna månad e  härligt llsko   i personalen i form av 
Therese som ni kanske redan träffat på. 
 

April innebär grillkvällspremiär och den 23/4 tog vi fram grillen från dess vinter-
dvala. Den 24/4 bar det iväg ll Ringsjöstrand och Företagarna i Hörbys galakväll. 
JM Entreprenad utsågs ll Årets Företagare och vi hade en jä etrevlig kväll. 
Samma helg for vi upp ll Göteborg för årets mässa med Handlar’n  och e  
fullspäckat program med seminarier, inköpsmässa och galamiddag på kvällen. Ty-
värr blev vi inte utsedda ll Årets Handlar’n-bu k, men vi hade en härlig upple-
velse ändå med mycket stjärnglans och inspira on. 
 

Nu står sommaren för dörren med mycket spännande på gång. I slutet av maj får vi 
våra nya maskiner för mjukglass och slush ice – håll utkik i bu ken!  
 

Till sist vill vi passa på a  rikta e  stort och innerligt TACK ll alla er: våra kunder, 
leverantörer, familjer och vår personal. Tack för a  ni ser ll a  vi all d har roligt 
på jobbet och för a  ni ständigt hjälper oss a  bli bä re! 
 

Vi önskar er alla en rik gt glad sommar! 



Protokoll från Föreningsstämma med Svensköps Byförening 
Måndagen den 24 mars 2014 i Svensköpsgården  
 
Det kom ungefär 60 personer på stämman och Ingela hälsade alla välkomna. 
1. Till ordförande för kvällen valdes Ingela Brickling. 
2. Till vice ordförande vid stämman valdes Kjell-Åke Espersson och sekreterare Eva 

Andersson. 
3. Till att justera stämmoprotokollet valdes Daniel Nilsson och Pelle Bertilsson. 
4. Inbjudan till föreningsstämman hade utlysts i Byanytts februarinummer, och stäm-

man var därmed behörigen utlyst. 
5. Stämman beslutade fastställa dagordningen. 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 lästes upp och godkändes. Stämman 

skickade även med en hälsning till ordinarie sekreterare Mona Johnsson som precis 
opererats och tyvärr inte kunde närvara på årsmötet.  
Balans- och resultaträkning för 2013 lästes också upp godkändes. Tack vare en 
framgångsrik sommar i turistinformationen och en lyckad hemvändardag har före-
ningen gjort ett överskott på 15 487 kronor. 

7. Revisionsberättelsen för 2013 lästes upp och lades till handlingarna. 
8. Stämman beslutade bevilja styrelsen för Svensköps Byförening ansvarsfrihet för år 

2013. 
9. Verksamheten 2014 kommer bl.a. bestå av våra vanliga aktiviteter som valborgsfi-

rande, turistinformationen, midsommarfirande och julmarknad. 
10. Stämman beslutade att medlemsavgiften för 2015 kommer att vara oförändrad, dvs. 

50:- per person och 150:- per familj. 
11. Antalet ideella föreningar och ungdomssektioner för 2014 kommer att vara följande, 
 och stämman väljer samtliga personer för ett år: 
 

Föreningar/Organisationer: 
1. Bokcirkeln – Bertil Stridh omval 
2. EFS Missionsförening – Kerstin Almgren nyval 
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 – Allan Jönsson omval 
8. Svensköps IF – Karin Jonsson omval 
9. Svensköps IF ungdomssektion – Gustav Arvidsson nyval 
 

Övriga ledamöter: 
10. Jonna Isaksson omval 
11. Sigvard Andersson nyval 
12. Egon Persson nyval 
13. Sara Johnsson nyval 
14. Ingvar Malmborg omval 
15. Bengt Rydh omval 
16. Meir Levin omval 
17. Mona Johnsson omval 
18. Leif Johnsson omval 



12. Revisorer: Yvonne Isaksson och Ingela Brickling nyval 
 Revisorsuppleanter: Kenneth Andersson omval och Per Isaksson nyval 
13. Redaktionsråd för Byanytt: Linda Gustafsson, Göran Nilsson, Sigvard Andersson, 
       Jerker Rudmark och Mona Johnsson omval av samtliga personer. 
14. Valberedning: Roland Arvidsson (sammankallande) omval, Stina Ottosson omval 
 och Bengt Jönsson omval. 
15. Övrigt: det informerades om att man kunde betala medlemsavgiften för Byförening-
en samma kväll som stämman, vilket några också gjorde. Avgiften kan betalas in direkt 
på föreningens bankgiro eller i Lina & Evas lanthandel. 
 
Valberedningens ordförande tackade avgående funktionärer; Birgitta Nilsson, Lina Hult-
gren, Göran Nilsson, Ingemar Olofsson, Eva Andersson, Carina Jönsson, Titti Holst och 
Ingela Brickling.    
Ingela tackade alla för trevliga år som ordförande i byföreningen, och tillönskade den 
nya styrelsen framgång i sitt arbete. Föreningsstämman avslutades.  
 
Efter stämman serverades fika och arbetsgruppen för Fiber till Svensköpsbygden läm-
nade information om sitt arbete och aktuella frågeställningar i samband med det. 
 
Sekreterare 
 
Eva Andersson 



Midsommarfirande i Svensköp 
 

Vi firar tillsammans i trädgården invid  
Turistinformationen på midsommarafton  

klockan 13.30.  
 

Ta med blommor och blad till majstången.  
 

Byföreningen bjuder på kaffe, saft och bulle. 
 

Hjärtligt Välkomna! 

VÅRDIKT 
VINDEN SUSAR GENOM TRÄDEN, 
BONDEN BÖRJAR STRÖ UT SÄDEN. 
JAG SITTER HÄR PÅ MIN BÄNK, 
TÄNKER PÅ NÄSTA PROV, KOM IGEN 
SIMON TÄNK. 
BARNEN LEKER UT I SKOGEN, 

Vårdikt! 
Vaknar upp till fågelns sång, 
Springer ut till vårens sång. 

Känner riktigt skön grej, 
Ser en riktigt vacker tjej. 

Rusar in äter macka, 
Joggar ut hämtar jacka. 

                                   /Måns 

SOL 

Varm och stor 

Lyser, värmer och är punktlig 

Lyser upp jorden glatt, 

En stjärna 

/Jonathan 

Lamborghini  
Den är snygg & låg 
Kör snabbt & låter mycket 
Jag blir exalterad, spänd, glad & avundsjuk   
/Alexander 

Dikter av klass 5 på Kilhults skola 



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 



Vårkonsert i Svensköps kyrka 
 

Söndagen den 27 april var det vårkonsert i Svensköps kyrka, med Svensköpskö-
ren, under ledning av emine´nta körledaren Annika Ahlberg. Konserten inne-
höll e  flertal kända och okända sånger och visor. Kören hade förstärkning av 
Jörgen Tånnander med tvärflöjt, och Magdalena Ber lsson solosång ll gitarr. 
De a fina sångprogram uppska ades mycket av den närvarande, tyvärr något 
glesa åhörarskaran. Komminister Ann-Kris n Roos Åkerberg avslutade med en 
andakt, och tackade de medverkande för fint program. 
 
Sigvard 



 
 
 

Nu blir det glassfest i Svensköp! 
 

Lördagen den 14 juni klockan 12.00 slår vi upp luckorna till  
Turistinformationen och hälsar sommaren välkommen! 

 
Denna dag är såväl glassen som kaffet alldeles gratis! 

 

 
  

 bjuder på det härliga kalaset,  
och vi tackar banken för fantastisk generositet! 

 
Samling vid affären klockan 12!  

 
Då avtackar vi även de avgående  

styrelseledamöterna i Byföreningen. 
 

Varmt välkomna! 
 

 Svensköps Byförening 
Styrelsen 

                     



 

Din lokala färghandlare 
i Svensköp. 

 
Jonas Nilsson 
0709-84 07 02 

 

0709-840702  



Vuxentävling 
 
Det var en vinterkväll i en liten ort några mil från Södertälje. Martin satt på sitt 
hotellrum och skrev in order på sin laptop, när det plötsligt knackade på och 
en ung man med keps nedtryckt över huvudet ryckte upp dörren och förvånat 
stannade i dörröppningen. 
- Oh förlåt, jag har gått fel, jag trodde det var mitt rum, mumlade han och  
försvann lika snabbt som han kommit. 
Martin satt orörlig ett tag och stirrade efter honom, men sen ringde han till 
portieren och sa: 
- Jag tror ni har en tjuv här på hotellet! 
Varför trodde han den unge mannen var en tjuv? 
 
Svar: 
 
 
Namn:          Telefon: 
 
Lämna ditt svar i Lina och Evas Lanthandel senast den 30 juni. 

Barntävling 
 
Vad är det som blir större och större ju mer man tar bort? 
 
Svar: 
 
Namn:          Telefon: 
 
Lämna ditt svar i Lina och Evas Lanthandel senast den 30 juni. 



 
 

 
 

 

Vi utför reparationer av 
motorsåg och trädgårdsmaskiner! 

Spelprogram för SIF:s A‐lag Div. 7 Mellersta  2014 
 
Dag  Tid Lag Arena  
25.5 15.00 Ö.Sönnarslöv - Svensköps IF              Ö.Sönnarslöv IP 
28.5 19.00 Svensköps IF - Tjörnarps BoIF        Killevallen 
4.6 19.30  Degeberga GoIF - Svensköps IF  Degeberga IP 
13.6 19.00 Svensköps IF - Harlösa IF Killevallen 
25.6 19.00 Svensköps IF - Hurva IF Killevallen 
15.8 18.30 Linderöds IF - Svensköps IF Linderöds IP 
23.8 14.00 Svensköps IF - MKSF Pelagonija Killevallen 
31.8 14.00 N Rörums GIF - Svensköps IF              N Rörums IP 
6.9 14.00 Svensköps IF - S Rörums Bygdeför. Killevallen 
14.9 16.00 Svensköps IF - Ö.Sönnarslöv IF Killevallen 
20.9 15.00 Tjörnarps BoIF - Svensköps IF             Tjörnarp 
28.9 16.00 Svensköps IF - Degeberga GoIF Killevallen  
4.10       15.00    Harlösa IF - Svensköps IF                     Harlösa IP     
 
 



Vårnytt från Björnligans förskola 
 
Vi vill passa på att tacka alla er som har bidragit till att vi så smått 
börjar närma oss vårt mål, att kunna köpa in två lådcyklar till försko-
lan. Det går fortfarande att sponsra till detta ändamål och om ni har 
tappat bort bankgironumret är det 434-1046 och ska märkas med 
Sponsring Björnligan samt ert namn eller företag. Hör gärna av er 
med frågor kring detta till Jessica Svensson på 0415-378363.  
Vårt miljötema fortsätter kring våra olika kretslopp Vattnets, matens 
och sopsorteringens, och rapporten skickas in till Håll Sverige Rent i 
slutet av Maj. Förhoppningsvis blir vi godkända och får fortsätta att 
hissa vår fina gröna flagga! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Här får barnen uppleva vatten i sin naturliga miljö, 
och de undersöker om olika naturmaterial  

flyter eller sjunker…… 
En sak som inte är lika rolig att ta upp, är att det har varit skadegö-
relse på vår uteplats. Vi har alltid gett tillåtelse till att få vara här un-
der kvällar och helger då förskolan är stängd, men från och med nu 
är detta endast tillåtet tillsammans med vårdnadshavare. Det känns 
extra tråkigt för oss att ta detta beslut, eftersom det även drabbar 
barn och ungdomar som inte har misskött sig. 

Hälsningar från personalen på Björnligans förskola 



”När Änglarna log” 
 
Den 15 april 07.45 körde vi in med 1 bil och 2 motorcyklar på DFDS i Karlshamn och tog emot 
våra vänner från tonårshemmet ”With love for kids”. 
Vi som var på DFDS var lite ”piggeda” i skinnet, äntligen kommer gänget ll Sverige. 
Vilken Glädje! 
 
Den 15 april på kvällen skulle de berä a i Svensköps kyrka om si  arbete bland barnhemsbarn 
i Vitryssland och Barncancerläkaren Olga från Minsk Barncancersjukhus med 190 barn skulle 
berä a om si  arbete. 
Oskar Arvidsson, Harphult en förort ll Svensköp tolkade precis som om Harphult var 2 språ-
kigt i svenska och engelska. 
Kyrkan var nästa fullsa , där var besökare ända från Skurup i söder och Kris anstad i norr. På 
slutet nedkallade Ann- Chris n Åkerberg Välsignelsen över de som ville ta emot den, sedan 
började ”mingelfikan” i kyrksalen. 
Olga, barncancerläkaren, sa i slutet av sin appell. - Det som är det allra vik gaste vid all cancer 
behandling var a  kunna få fram den ”inre glädjen hos pa enten” då verkar medicinerna på 
e  helt annat sä . 
Alla log och pratade och skra ade vid ”mingelfikan”. 
Tack Hörby församling och ll alla som gjorde kvällen så glädjefylld. 
 
På onsdagen åkte de ll Köpenhamn med Göran o Marianne Grahn, de hade önskat a  få 
komma ll Köpenhamn och se och uppleva vilken frihet vi har som kan åka fri  länder emel-
lan. 
 
Den 17 april kl.9:00 skulle vi köra in med 2 motorcyklar ll Lunds barncanceravdelning med 
Olga. Vendela Törngren skulle vara med om hon skulle behöva hjälpa ll a  tolka. 
Tyvärr var Vendela krasslig i halsen på morgonen, hon vågade inte följa med. 
Olga älskar a  åka motorcykel men hon var glad a  Vendela kände sig krasslig, vi körde bil 
istället ll Lund. Olga ville vara fin i håret för hon var den första från si  land som fick besöka 
en barncanceravdelning i Sverige. 
Vilken glädje. Tror inte det har varit så många barncancerläkare på avdelningen sam digt som 
när Olga kom dit. 
På e ermiddagen åkte vi ll Furuboda och Lena visade och berä ade om si  arbete. 
 
 Betel kyrkan i Höör väntade besök på Långfredagen av våra vänner från Minsk kl:10:00. 
Nisse o Majvi Ber lsson berä ade för mig a  det aldrig hade varit så mycket folk på en Lång-
fredags gudstjänst som det var då. Besökarna fick lägga en gåva ll arbetet på tonårshemmet. 
Det kom in nästan 9000:- kr. 
Vilken glädje! 
 



Åter ll Svensköp. 
Kl:18:00 lastades det 80 personer på 3 st halmade balvagnar och 2 st poliser från Kris anstad 
var på plats och körde eskort med alla gästerna. Gänget från Vitryssland var rent gripna över 
hur snälla poliserna var och de kunde fotograferas ihop med Micke och Börje . 
Skillnaden mellan KGB och poliserna i Sverige är som skillnaden mellan na  och dag. 
 
Under den vi åt visade vi lite film som Rysk stats TV gjorde 1991 från 2 svenska gårdar. Tolken 
Giedre översa e ll ”Skånska”. Vi såg lite från ”Grisfesten 2010” och från mc- resorna ll 
Vitryssland 2012 och 2013. Sara och Vendela avslutade filmvisningen med bilder från julklapps-
bilen Vitryssland 2012 och 2013. Då kom jag på namnet på Oskar, Sara och Vendela. ”DE TRE 
MUSKETÖRERNA”. Det började bli lite ruggigt i maskinhallen. Då drog Giedre i gång med Line-
dans. Värmen steg nog med minst 10-15 grader. När dansen var avslutad åt vi Småländsk Ost-
kaka med llbehör. Kvällen avslutades med dikten ”Fotspår i sanden” och sedan nedkallades 
Välsignelsen på svenska och ryska. 
Påskdagskvällen var vi och badade i Hörby, trodde aldrig a  de skulle lämna va net. 
 
Trots det var kväll sken deras ansikte av glädje, man blev nästan lite solbränd. 
21 april börjades det packa ner allt de kunde ta med sig llbaka ll Vitryssland. Färs o Frosta 
sparbank har skänkt 29st SJ pallar med kläder, handdukar, tröjor o allt som har fel logga för den 
nybildade Sparbanken Skåne och Hörby Lantmän bjöd på all transport av pallarna ll Omsed. 
Det följde med 3 snickare och en elektriker med llbaka ll tonårshemmet. ”With love for kids” 
för a  bygga e  ny  kök som har blivit sponsrat. Tonårshemmet lagade mat ll 40-50 ungdo-
mar på en kokpla a. 
Sedan vill jag rikta e  tack ll alla som skänkt julklappar, konservburkar med mat, s ckade klä-
der, vantar, pengar och allt annat men framför allt för alla leende på läpparna. Hade ni inte 
funnits hade det aldrig gå  a  bygga upp denna kontakt. Därför vet jag a  ”Änglarna ler” 
 
B. Nilsson 



Återblickar från Klass 6 på Kilhults skola 

                   William, Finn, Emil, Hannes, Tobias, Anna, Alice och Oliver 
Tänk att nu är det vår tur att tänka tillbaka på åren tillsammans på  
Kilhults skola. Vi har många minnen ihop och vill berätta för er om  
några av dem.  
 
Faddrar 
I Förskoleklassen fick vi våra faddrar. Vissa var nervösa eller rädda för dem.  
Våra faddrar hjälpte oss om vi hade slagit oss eller hade problem.  De första 
dagarna med våra faddrar gjorde vi utelekar och stämplade tygpåsar med  fi-
gurer och djur.  Efter ett tag så lärde man känna dem och de blev kompisar  
som beskyddade en. Vi gjorde väldig mycket med våra faddrar. Vi gjorde 
namnskyltar. Varje år när man fick en fadder så ropades man upp och fick 
ställa sig framför sin fadder i idrottsalen och sen fick man kanelbullar för 
att man började skolan . 
 
Småstjärnorna  
2010 så hade vi ” småstjärnorna” . Det är som en talangjakt där man fick visa 
upp sin talang och vann fina priser. Det var många som deltog och 
sjöng ,dansade  och spelade instrument.  Vi i publiken fick sedan rösta på den 
vi tyckte var bäst. 
 Man fick rösta på en från 2:an och en från 6:an .  
Vinnaren i 2:an var Simon Erikson som dansade till Erik Saades låt Manboy.  
Vinnaren från klass 6 var Emmy Andersson som spelade på sin gitarr och 
sjöng en låt. 



Första gången att vara med i Lucia  
Första gången när man var med på Lucia och stod på scenen var det lite pirrigt 
och läskigt.  Då sjöng vi ”I ett hus i skogens slut” tillsammans med Kristina och vi 
var bara utklädda till tomtar. Efter åt fick vi alla applåder efter de stora hade 
gått sitt Luciatåg. Nu har de flesta varit med 6 år i Luciatåget. År 2013 gjorde 
killarna ett pojktåg.  Alla blev överraskade.  Alla föräldrar skrattade. Då var 
Emil Dyrby Lucia i pojktåget och de andra var tärnor. Efter deras rap kom det 
traditionella Luciatåget och då kom alla tjejer med Lucian Anna Rudmark . Sen 
sjöng vi våra sånger och gick ut och vi kom in och möttes av applåder och bus-
visslingar. 

Leksaksbygge 
Höstterminen 2012 skulle alla i skolan bygga 
leksaker av både nytt och återvunnet materi-
al. Efter det hade vi en Nobel-middag där alla 
fick titta på varandras grejer och åt mat. En 
rolig och annorlunda grej tycker jag! 
 
Experimentariet i Danmark 
Vårterminen 2012 åkte vi i 5-6 till Danmark 
för att åka till Experimentariet. På experi-
mentariet fanns det en massa olika experi-
ment och roliga saker. Då var även den förra 
6an med. 
Alla gick rundor i grupper och provade alla ro-
liga grejer där fanns. 
 Alla hade jätteroligt där! 
 



Skånerundan 
När vi gick i klass 1-3  hade vi en utflykt i Skåne. Vi åkte till Glimmingehus och Ale 
stenar. Det var en jättespännande upplevelse! 
Vi fick ha pengar med och köpte glass i kiosken. 
 
Nobel-middag 

Höstterminen 2013 hade vi en Nobel-middag där vi låtsades ha en Nobel-middag på 
skolan. Man skulle sitta rakt och hålla besticken rätt. Vi hade också en trerätters 
meny med lite lyxigare mat. Alla tyckte det var jätteroligt 
 
Tittskåp 
I klass 5-6 på höstterminen 2013 gjorde vi tittskåp som Kerstin kommit på. Man skulle 
göra om en skokartong till en högtid eller en fest inom olika religioner. Sen skrev man 
ett faktablad om högtiden eller festen. Vi visade upp det för all andra klasser när vi 
hade en vernissage på skolan, där all gick runt och tittade på vad man hade gjort i sko-
lan. Jag tyckte det var en rolig sak att göra och så lärde man sig om olika högtider i 
världen. 

Kina-gunga 
I år 2014 fick vi en Kina-gunga. Vi önskade och tjatade om det och till slut fick vi en. 
Varje elevråd togs det upp och vår rektor Jan förde det vidare till kommunen och till 
slut sa de ja. Men det dåliga är att den blir klar nu när vi ska sluta på Killhult…..  
 
Äventyret  
2013 hittade vi ett guldäpple med en liten text som låg i vår fruktförsäljningskorg. Vi 
blev tränade till äventyren med övningar som var bra att kunna . 
När vi väl kom dit så möttes vi av en skogshuggare som tog emot vårt guldäpple.Sen 
fick vi göra en massa stationer. När vi hade kommit halvvägs fick vi en kod som var  
5372. Vid vissa tillfällen fick vi lägga oss ner på marken för att inte bli tagna av en 
läskig figur. 



Innebandy  
Den 6 mars 2014 åkte åk 5,6 till Georgshillssko-
lan för att tävla mot andra klasser i innebandy. I 
början gick det bra, men senare när vi var trötta 
gick det mindre bra. De första matcherna vann 
vi men de andra som följde förlorade vi eller det 
blev lika. Det slutade med att vi kom på fjärde 
plats. Annars var det ganska roligt! 
 
BästiFyran  
Vårteminen 2012 var vi i 4-5:an med på en  
fotbollsturnering i Hörby.  

Handdockor 
Det började med att vår textilslöjdlärare Ingrid hade bildlektioner med oss. Vi 
skulle designa våra egna handdockor. Efter att vi hade designat dem, skulle vi börja 
med att tova huvuden till dockorna. Sedan när vi sexor hade textilslöjd så sydde vi 
kroppen till dem. De blev riktigt bra! 
På engelsklektionerna  har vi gjort pjäser om dem som vi spelat in. Det blev jättebra! 

Tiden på Kilhults skola har varit väldigt kul och spännande! Vi har haft 
mycket kul och roligt dessa läsår. Under åren  har vi fått många vänner, 
vi har träffat nya personer och lärare som har lärt oss det mesta vi 
kan just nu. 
Denna skola är speciell på något vis för den liknar inte någon annan 
skola. Det är väldigt tråkigt att man nu måste lämna skolan och gå vi-
dare till nästa. Det vi mest kommer att sakna är nog alla snälla elever 
och all humor från barnen och såklart alla go´a skratt. Vi arbetar 
mycket tillsammans med de andra klasserna som gör allt speciellt. Det 
är sällan någon är ensam, för då finns det alltid någon  annan som gör en 
glad! 

Tack alla glada vänner på Kilhults skola! 
Nu drar vi vidare!   

Klass 6 Kilhults skola 



Besök från  
Vitryssland,  

”När änglarna log” 

Grillkvällar vid 
Lina och Evas 

lanthandel. 

Fotograf: Sara Johnsson 





 

Nyhet! 
MJUKGLASS & SLUSH ICE 

Premiär i slutet av maj! 
 

 

GRILLKVÄLLAR 
Sista onsdagen i månaden kl. 18-20 

28 maj | 25 juni | 30 juli | 27 augusti 

Varmt välkomna! 

Killhult 6208 | 242 95 Hörby | 0415-70100 | info@linaocheva.se | www.linaocheva.se 
Öppettider: mån-fre 9-18 | lör 9-13 | sön 10-13 

G L A D  S O M M A R !  
önskar 

Lina & Eva med personal 

Lina & Evas lanthandel 


