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Manusstopp och utgivningar 2017

Byanytt utges av Svensköps Byförening
Kontaktpersoner: E-mail:

Sara Johnsson: sara_johnsson@hotmail.se
Mona Johnsson: mona@svenskop.se
Jerker Rudmark: jerker@rudmark.eu

Eva-Lena Nilsson: evalenanilsson@outlook.com
Matz Nilsson: matz@janeomatz.se

Niklas Edvinsson: niklas.edvinsson@gmail.com

Är det något som du tycker ska synas i tidningen
är du välkommen att kontakta någon i redaktionen.

Annonspris: Helsida 500 kr Halvsida 250 kr

Jag är med i Svensköps Byförening! Är du?
Svensköps Byförening jobbar för hela Svensköpsbygden!

Byföreningen anordnar valborg, midsommar, luciafirande,
julmarknad, har Turistinformationen 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 kr/person eller 150 kr/familj.
Sätt in på bankgiro 5488-7179 och kom ihåg att skriva ditt/era namn

25 Januari               Mitten på 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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 18 febr 19.00 Gemenskapskväll EFS. Luthers liv i ord och bild.
 22 febr 18.00 - 20.00 Kick-Off, grillkväll, Lina & Evas Lanthandel
 4 mars 16.00 Bibeldag EFS. Gunnel Andersson
   19.00 Bibeldagen fortsätter
 7 mars 08.00 - 11.00 Barnvagnscafé i Församlingshemmet
 5 mars 11.00 Gudstjänst i kyrkan
 18 mars 19.00 Gudstjänst EFS. Mattias Haglund
 26 mars 09.00 Gudstjänst i kyrkan.
 28 mars 19.00 Årsmöte, Svensköps Byförening
 2 april 10.00 Gudstjänst EFS. Kurt Göteson
 4 april 08.00 - 11.00 Barnvagnscafé i Församlingshemmet
 13 april 19.30 Skärtorsdagsmässa. Kyrkan
 14-16 april  Påskmässa, Svensköpsgården
 17 april 10.00 Gudstjänst EFS. David Castor
 26 april 18.00 - 20.00 Grillkväll, Lina & Evas Lanthandel
 26 april 19.30 Musikandakt i kyrkan
 30 april 20.00 Valborgsfirande, i Pers hage vid Svensköpsgården
 2 maj 08.00 - 11.00 Barnvagnscafé i Församlingshemmet
 7 maj 11.00 Gudstjänst. Kyrkan
 13 maj 19.00 Gudstjänst EFS. Evalotta Kjellberg
 31 maj 18.00 - 20.00 Grillkväll, Lina & Evas Lanthandel
 31 maj 20.00 Vårkonsert i kyrkam med Svensköpskören

Aktivitetskalendern

Valborg
Den 30 april träffas vi som vanligt i Pers hage vid Svensköpsgården.

Majbålet tänds kl 20.00 av scouterna och det serveras
korv med bröd, kaffe och kaka.

Tillsammans med Svensköpskören sjunger vi in våren.
Har ni önskemål om vem som ska hålla årets vårtal, kontakta gärna

Roland Arvidsson 0709 286818 senast den 20 mars.
Hjärtligt välkomna!
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Vårkänslor i lanthandeln! 
 
Ett nytt år ligger framför oss och vi har faktiskt avgett ett ganska kaxigt 
nyårslöfte: utökad service! Vad menar vi med det då?! Det hoppas vi att 
du kommer märka  under årets gång, men några av förändringarna tänkte 
vi berätta om här.  
 
Utökade öppettider på helgen 
När vi blickar tillbaka på 2016 så var det ett år med mycket positiv      
utveckling. Vi delade ut en kundenkät i början på året och fick rejält med 
gensvar, stort tack till alla som deltog! Vi har tagit till oss av era åsikter 
och kommer göra vårt bästa för att bli ännu bättre på att serva er. Därför 
kommer vi i år göra ett experiment med våra öppettider: från och med 
påsken fram till sista helgen i augusti kommer vi ha öppet till kl. 15.00 
både lördagar och söndagar.  

 

 

 
Matkassen kommer till Hörby  
Med start i år kommer vår service även sträcka sig ut över sockengränsen. 
Du har väl inte missat att vi har färdigpackade matkassar i butiken med 
vårt eget koncept Middagskorgen? Från och med mars kommer vi även 
sälja Middagskorgen i Hörby (start vecka 10). Tipsa gärna dina vänner 
och bekanta i Hörby om vår matkasse som man kommer kunna hämta på 
måndagar kl 16-18 i Nillas Caterings butik på Råbygatan 2 (bredvid CH 
Blommor).  

 
 
 

 

Lina & Evas lanthandel | Killhult 6208 | 242 95 Hörby | 0415-70100 | info@linaocheva.se | www.linaocheva.se 
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Bittan trappar ner… Nilla trappar upp! 
Januari blev sista månaden då du kunde köpa hembakat från Bittans 
Bagestua i lanthandeln. Vi säger ett stort och varmt tack till Bittan 
som troget har levererat kvalitetsvaror till oss de senaste 5 åren. Nu har 
Nillas Catering tagit över stafettpinnen som leverantör av bröd, flätor 
och mjuka kakor. Missa inte Nillas specialsemlor varje fredag i februari 
— håll utkik i butiken för mer info.  

 

 
 

Utökad service: dagens lunch 7 dagar i veckan! 
Vi är stolta över att numera kunna erbjuda dagens lunch 7 dagar i 
veckan, i samarbete med Nillas Catering. Nilla levererar lite lyxigare 
helgmat till lördag och söndag och vårt duktiga köksteam i huset, 
Emma, Carolina och Bodil, står för den butikslagade maten måndag 
till fredag. Veckans lunchmeny hittar du både i butiken och på 
vår Facebook-sida. Vi skickar även ut vår meny via e-post. Hör av dig 
så lägger vi till dig också på lunchmaillistan (kostnadsfritt såklart!). 
 

 
 

Fortsatt företagsutveckling med ALMI 
Under 2016 hade vi förmånen att få vara med i ALMI:s Tillväxt-
program för Unga Företag. Varje månad har vi träffat vår coach och 
gjort en djupdykning i företaget och identifierat styrkor, svagheter,      
utvecklingsmöjligheter med mera. Det har varit och är oerhört nyttigt 
att sätta sig ner och analysera och prata om både stort och smått och 
staka ut vägen framåt. ALMI har gett oss handfasta verktyg och stärkt 
oss i rollen som egenföretagare. Nu är vi med i nästa utvecklings-
program, ”Mentor”, där vi tillsammans med en erfaren företagarcoach 
fortsätter utvecklas och inspireras. Men, icke att förglömma er, våra 
kära kunder! Ni är det viktigaste utvecklingsverktyget vi har, så fortsätt 
dela era idéer, tankar och önskemål med oss. Tack för förtroendet och 
varmt välkommen till ett nytt, spännande år i lanthandeln! 

 

Lina & Eva  

Lina & Evas lanthandel | Killhult 6208 | 242 95 Hörby | 0415-70100 | info@linaocheva.se | www.linaocheva.se 
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Detta händer i lanthandeln i vår: 
 

Barnvagnscafé 
första tisdagen i månaden kl 8-11 i församlingshemmet 

 
Vi hälsar varmt välkomna till  alla nyblivna föräldrar som vill träffas en 

gång i månaden i församlingshemmet och umgås, prata och fika.        
Svenska Kyrkan i Hörby är med och arrangerar och kommer även ha        

aktiviteter, t.ex. sångstund, om så önskas.  

 
Kick-off för grillkvällarna 
onsdagen den 22 februari kl 18-20 

 
Förra årets mysigaste grillkväll i repris! Vi smygstartar grillkvällssäsongen 

med en liten kick-off på sportlovet. Konceptet är detsamma som alltid men 
du får kanske pälsa på dig lite mer än vanligt på en grillkväll... 

 
 

Årets första grillkväll 
onsdagen den 26 april kl 18-20 

 
Ä-N-T-L-I-G-E-N är årets premiär här!  Vi säljer grillad korv, hamburgare, 
dryck, kaffe och kaka och givetvis är butiken också öppen hela kvällen. 
Grillkvällarna är alltid sista onsdagen i månaden från april till augusti.      

Vi avslöjar mer om årets nyheter längre fram, men vi kan redan nu           
berätta att det blir ännu mer närproducerat än innan...  

 

Varmt välkommen till oss! 
 

Lina & Evas lanthandel | Killhult 6208 | 242 95 Hörby | 0415-70100 | info@linaocheva.se | www.linaocheva.se 
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Påskmässan är tillbaka för femte året!
Boka in Svensköpsgården fre-sön 14-16 april,
Vi hälsar lokala konsthantverkare, konstnärer, 

kreativa förmågor och företag  varmt välkomna att delta.
 

Mer info? Hör av dig till Ingela på tel 0702 570171.

Arrangör: Svensköps Byförenings Företagssektion
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Din lokala byggfirma när du vill
ha det rätt gjort, till rätt pris!

Henrik Johnsson 0708-50 22 31
henrik@lahultsbygg.se     lahultsbygg.se
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Föreningsstämma 2017
Svensköps Byförening kallar till årsmöte på Svensköpsgården tisdagen 
den 28 mars klockan 19.00. Stadgeenliga ärenden. Kallelse sker endast i 
Byanytt. Eventuella avsägelser sker till valberedningen Bengt Jönsson 

senast den 1 mars.

Stämman inleds med ett besök av 

Arnold ”Äventyraren” Wernersson
Arnold från grannbyn Önneköp kommer förbi och visar bilder samt 

berättar om några av sina många äventyr. Med sig har han även sin bok 
”Arnolds äventyr - minnen från vår förtrollande planet”, passa på att få 

den signerad!

Passa även på att betala medlemsavgiften för 2017 på plats till 
en kostnad av 50:- per person eller 150.- per familj.

Vi bjuder på fika. 
Välkommen! 

Svensköps Byförening 
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Fiber till Svensköpsbygden – vad händer?
Den 15 mars är det dags för Länsstyrelsen att fatta beslut om 117 miljoner 
kronor i bredbandsstöd. Närmare 50 ansökningar ligger och väntar, och dessa 
omsluter drygt 800 miljoner kronor. 
Återigen är stödbeloppet kraftigt översökt alltså.

En av ansökningarna gäller vår bygd, och Teleservice Sjöbo jobbar för att 
komplettera med så många intressenter som möjligt – ju fler desto bättre. 
Man behöver inte skicka in någon formell beställning, endast lämna sin icke 
bindande intresseanmälan. Viktigt att få med så många fastighetsägare som 
möjligt alltså. Ni som redan har tecknat ett bindande avtal med Teleservice 
behöver inte skicka in en ny intresseanmälan. Sista datum för att skicka in 
intresseanmälan är den 8 februari.

OBSERVERA! 
Teleservice har höjt priset till 25.000 kronor per anslutning 
(inkl moms). Vid kontakt med VD Claes Andersson bekräftar han att han höjt 
priset. Fibergruppen har förklarat att vi har bindande avtal med Teleservice som 
säger 17.900 kronor, och detta säger sig nu Claes fundera över. Fibergruppen 
har inte fått någon förhandsinformation om att priset skulle höjas, en drastisk 
höjning med 40 %.

Fibergruppen sitter inte stilla i båten. Vi håller oss à jour med vad som händer 
runtomkring, och undersöker vilka möjligheter andra tänkbara fiberleverantö-
rer har att hjälpa oss. Vi lämnar fortlöpande information via mail. Har du frågor 
eller tips till oss är de alltid välkomna till fiber@svenskop.com.

Bästa hälsningar från fibergruppen; Eva-Lena, Eva, Emma, Niklas och Ingela
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Bröderna Persson
Gräv och schakt

Vi har en maskinpark speciellt anpassad för
torvmossar och andra blötmarker.

Egon 070-555 81 06
Kjell 070-565 57 90
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I decembernumret av Byanytt 
berättade Egon Persson lite om sig själv 
och skickade stafettpinnen vidare till 
Aviva Suskin Holmqvist i Svensköp. 
Aviva och Bo Holmqvist bor på gården 
i Svensköp, men äger också Blå Huset 
mittemot kyrkan i Killhult. 
Aviva föddes i Sydafrika i mitten 
på femtiotalet. Mamma arbetade 
som socionom och pappa var 
kemiingenjör. Landet plågades av 
apartheid, den rasåtskillnadspolitik 
och det samhällssystem som rådde i 
Sydafrika från 1948 till 1994. Avivas 
föräldrar tog därför, i likhet med 
många andra sionister vid denna 
tid, beslutet att 1962 flytta till Israel. 
Aviva och hennes syskon kom alltså 
att tillbringa uppväxttiden i Israel.                      

Sedan klev Ödet in på arenan  och 
förändrade hennes tillvaro ganska 
rejält. Vid en semesterresa till 
Sinaikusten träffade Aviva sin blivande 
make, Bo Holmqvist från Skåne 
i Sverige. När Amor skjuter sina 
kärlekspilar finns det inga skyddsvästar 
som står emot. Aviva och Bo blev ett 
par och efter några års långpendlande 
flyttade Aviva till Sverige 1983. De 
nygifta bodde då i Malmö, men 
längtade ut till landet. Aviva pluggade 
till psykolog och fick sin legitimation 
1986, Bo är doktor i neurobiologi och 
båda arbetar som egna företagare inom 
respektive bransch. 1987 gick flytten 
till Timan, naturskön miljö och lugnt 
landsbygdsliv. Aviva berättar hur fint 
de blev välkomnade av grannarna 

Intervjustafetten
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Emmy och Tage, Erik och Alice, 
Birgitta och Lars  liksom dagmamma 
Ann-Marie, hennes man Kurt och 
barnen. Varma, generösa människor 
som fick familjen Holmqvist att trivas 
i byn. Julen 1993 gick flyttlasset till 
gården i Svensköp, inte så långt alltså, 
men nu fick Aviva, Bo och de tre 
barnen Carolin, Josefin och Per bli 
lantisar på riktigt. Markerna ska brukas 
och hållas öppna, djurbesättningen 
har växt med ett flertal lantraser. Här 
finns bland annat äkta Linderödssvin. 
Jag vet att Aviva är en lokalpatriot 
som värnar om skola, affär och lokala 
hantverkare. – ”Vi bidrar med det vi 
kan, förklarar Aviva. Kilhults skola har 
alltid haft gott renommé, lanthandeln 
håller brett sortiment och hög service, 
hantverkarna är skickliga och i längden 
skulle det dessutom bli väsentligt 
dyrare om vi tvingas köra flera mil för 
alla inköp.” 
Jag är nyfiken på Avivas arbete som 
psykolog. Vad gör en sådan? Läser 
på nätet att psykologi är ”läran om 
människans beteende och psykiska 
funktioner”. – ”Det är ett mycket 
intressant och stimulerande jobb, säger 
Aviva. Jag har flera sorters uppdrag; 
mottagning av klienter, handledning 
och utbildning av personer som 
arbetar inom exempelvis sjukvården 
och socialtjänsten. Den inriktning 
inom psykologin som jag arbetar med 
kallas lösningsfokuserad korttidsterapi. 
Man kan säga att det är en speciell 
arbetsmodell som tar fasta på att man, 
trots ofta mycket svåra bekymmer 

och livssituationer, kan lyckas leva sitt 
liv och hitta lösningar som fungerar. 
Med det som utgångspunkt behöver 
man inte lägga så mycket krut på att 
fråga varför problemet har uppstått.” 
Det låter förnuftigt och jag tänker 
att här har vi den klassiska bilden av 
stor framruta och liten backspegel. 
Jag frågar vad skillnaden är gentemot 
KBT, kognitiv beteendeterapi, som 
man kanske oftare hör talas om? – 
”Inom KBT utgår man istället ifrån 
själva problemet som klienten har. 
Vilka sätt och resurser har klienten för 
att förhindra ett upprepat beteende 
som skapar problem”, förklarar Aviva. 
Jag vet att Aviva är en uppskattad 
auktoritet inom sitt gebit, och det är 
intressant att lyssna till henne. Vår 
stund tillsammans går mot sitt slut och 
jag tackar Aviva för en fin pratstund.  
Vem önskar Aviva ge stafettpinnen 
till? –”Jag vill gärna skicka den vidare 
till Ann-Marie Nilsson i Killhult som 
var vår mycket omtyckta dagmamma 
på åttio- och nittiotalet. Vad var det 
som fick henne att välja det yrket, och 
hur har hennes liv gestaltat sig”, säger 
Aviva.
Trevligt, då får vi höra lite mer om allas 
vår ”Ammi ” framåt sommaren!
/Ingela Brickling



14

. Allt inom däck & fälg   . Hjulinställning   . Förvaring av däck
. Bilrekonditionering

. Last, Lantbruk, Entreprenad m.m

www.dackhornan.se

Jonny Isaksson
Årets företagare 2015
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Din lokala färghandlare
i Svensköp.

Jonas Nilsson
0709-84 07 02
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Nästa nummer av Byanytt
Manusstopp är den 25 november

Är det något som du tycker ska synas i tidningen
är du välkommen att kontakta någon i redaktionen nedan.

Annonspris: Helsida 500 kr Halvsida 250 kr

Byanytt utges av Byföreningen i Svensköp
Kontaktpersoner: E-mail:

Sara Johnsson: sara_johnsson@hotmail.se
Mona Johnsson: mona@svenskop.se
Jerker Rudmark: jerker@rudmark.eu

Eva-Lena Nilsson: evalenanilsson@outlook.com
Matz Nilsson: matz@janeomatz.se

Niklas Edvinsson: niklas.edvinsson@gmail.com

. HJULBYTE

. LAGNING AV DÄCK

. DÄCKFÖRSÄLJNING

. ROSTLAGNING

. KROCKSKADOR

. LÄTTARE SERVICE
ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR MEKONOMEN

VÄLKOMMEN ATT BOKA TID
JOCKE

Rätt svar på förra numrets vuxentävling
Foto nr 1: Brydestugan
Foto nr 2: Anslagstavlan

Foto nr 3: Gamla länsgränsen
Foto nr 4: Kyrkoruinen

Rätt svar på vuxentävlingen har Rose-Marie Persson lämnat
Välkommen att hämta din vinst i Lina & Evas Lanthandel

Rätt svar på förra numrets barntävling
Foto nr 1: Lönn
Foto nr 2: Hassel
Foto nr 3: Syrén

Foto nr 4: Ek
Rätt svar på barntävlingen har Liam o Isabell lämnat

Välkommen att hämta din vinst i Lina & Evas Lanthandel
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Nu är vi igång med vår nya bank. Genom att förena det bästa från Sparbanken 1826, 
Färs & Frosta Sparbank samt delar av Sparbanken Öresund kan vi göra större nytta 
för människorna, näringslivet och samhället där du bor. Vi finns nära dig med smarta 
tjänster och kloka lösningar för allt som rör din privatekonomi och ditt företags affärer.

Välkommen in och upptäck hela Skånes sparbank.

Hela Skånes 
sparbank

sparbankenskane.se • 0771-12 20 00
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Senaste nytt från Svensköps IF 
 

 

Går du (eller ditt barn) på box, fotboll, gympa eller tabata?          
Då är du hjärtligt välkommen på  

ÅRSMÖTE! 
Alla medlemmar kallas härmed till Svensköps IF:s årsmöte 

ONSDAGEN DEN 1 MARS KL. 19.00 I SVENSKÖPSGÅRDEN 

Vi bjuder på mat från Nillas Catering efter årsmötet.  

Anmäl dig till Eva på 0709-661364 senast den 22/2 om du vill äta. 
Vill du bara delta på mötet krävs ingen föranmälan.   

 

Vi behöver förstärkning i styrelsen! 
Vill du engagera dig för bygden? Vi söker nya krafter som vill avsätta 
ett par timmar per månad för att bidra till ett rikt aktivitetsutbud 

för stora som små. Ett givande uppdrag i en styrelse med god 
gemenskap och ett bra sätt att lära känna nya människor i byn.     

Är du nyfiken och vill veta mer om vad det innebär att vara 
styrelsemedlem i SIF? Slå en pling till Egon på tel 0705-558106. 

 

Försäljning av plantjord 
SIF:s seniortrupp kommer även i år köra runt i Svensköpsbygden och 
sälja plantjord. Datum är inte satt än men håll utkik efter mer info. 
Vill du beställa en större mängd jord, ring Egon på tel 0705-558106.   

 

Knattefotboll på onsdagar 
Onsdagar kl. 18.00-18.45 är det fotboll för 5-7-åringar i skolans 

idrottshall. Vi har plats till fler barn med spring i benen, kom gärna 
och testa eller ring Jonna på 0709-601946 om du vill veta mer.    
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Senaste nytt från Svensköps IF 
 

 

Festlokal uthyres! 
Du vet väl att du kan hyra Svensköpsgården till fest, möte eller andra 

evenemang? Hör av dig till Leif på 0415-70308 för att boka. 

 

Det händer i seniortruppen 
Ytterligare några veckor har passerat sen sist. Då var vi i början av 
frimånaden och målet var att få in ett par nya spelare för att vässa 

till ett redan bra lag. Vår tränare Tobbe har gjort ett mycket bra jobb 
och lyckats värva 6 spelare till kommande säsong. Sary Karanouh och 
Reza Mosawe började träna med oss redan hösten 2016. Båda har 

sedan dess tränat flitigt och kommit in bra i laget. Från Marieholm 
hämtades nyförvärv 3 och 4. Gilbert Peine och Premtim Sylaj. 2 

riktigt bra spelare som vi kommer ha stor nytta av. 5:e nyförvärvet 
Sebastian Nilsson återvänder till SIF efter en säsong i Önneköps IF. 
Nyförvärv nr 6 heter Mirsad Dacic, en riktig vinnarskalle som 2016 

var med och spelade upp Hörby FF till division 3. Han kommer 
dessutom agera spelande assisterande tränare och stötta Tobbe både på 

och utanför plan. 

Försäsongen med träning och träningsmatcher drar igång den 9 
februari. Vi tränar tisdagar och torsdagar. Mer info om laget, 
träningstider och träningsmatcher hittar du på vår lagsida 
laget.se/sifunited eller på vår Facebooksida Svensköps IF. 

 

Ditt bidrag gör skillnad! 
Bli stödmedlem i Svensköps IF! Du kan gynna föreningens olika 

aktiviteter, såsom knattefotboll, gympa, tabata, box, seniorfotboll, Tour 
de Svensköp, samt Svensköpsgårdens underhåll och skötsel. Betala in 

100 kronor på bankgiro 5829-2566 och hjälp oss hålla bygden levande! 
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TRÄNA PÅ HEMMAPLAN! 
TABATA 
MÅNDAGAR kl. 19.00  
i skolans idrottshall  

Q IGONG 
TORSDAGAR kl. 18.00  

i Svensköpsgården 
 

BOX 
ONSDAGAR kl. 19.00  
i skolans idrottshall 
 

GYMPA 
TORSDAGAR kl. 19.00  

i skolans idrottshall 
 

PROVA GRATIS FÖRSTA GÅNGEN! 

NYBÖRJARE SOM PROFFS - ALLA VÄLKOMNA! 
Frågor? Kontakta Karin om qigong (0733-764899), Ingela om gympa (0702-570171)  

eller Sara om tabata/box (0701-415040). 
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Barntävling:
I familjen Olsson finns det 4 systrar.
Alla systrar har en bror.
Hur många barn finns det i familjen Olsson?

Lämna ditt svar hos Lina & Evas Lanthandel senast 25 april 
Namn:.............................................................................................
Telefon:...........................................................................................
Svar:................................................................................................

Vuxentävling:
Vilket nummer har parkeringsplatsen där bilen står parkerad?

Lämna ditt svar hos Lina & Evas Lanthandel senast 25 april 
Namn:.............................................................................................
Telefon:...........................................................................................
Svar:................................................................................................
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Här kommer svaret på kluringen från förra numret :-) 
 

Kungen har fått in skatt från 10 av sina landskap i form av guldmynt. Varje 
landskap betalar in 1000 guld mynt i skatt. På något sätt har kungen fått 
reda på att ett av landskapen knipsat bort lite guld från varje mynt och 

gjutit om mynten utblandade med koppar för att tjäna sig en liten hacka.  
Det enda sättet att skilja mynten åt är deras vikt. Originalmynten väger 20 

gram medans de utblandade väger 19,5 gram. 
 

För att se vilket landskap som fuskat hyr kungen in en super våg från 
koalalumpor (*suck* spelar roll vartifrån den kommer.) Hyrpriset beror på 

hur många gånger vågen ska väga någonting så kungen vill väga 
mynten i så fåomgångar som möjligt. 

Hur många vägningar krävs för att kungen ska få reda på 
vilket landskap som fuskat?

Svar: 
Det räcker med en enda vägning.

Lösningen är att kungen lägger 55 mynt samtidigt på vågen. 1 mynt från
landskap 1, 2 mynt från landskap 2 osv. Från landskap 10 lägger han alltså

10 mynt. 
Om ingen landskap hade skattefuskat så skulle vågen visa 1100 gram (55 * 20

gram). 
Men det gör den inte. När kungen ser vad vågen visar så vet han genast

vilket landskap som har fuskat.
Exempel: Om vågen visar 1097 gram så fattas det 3 gram. Eftersom fuskmynten

väger 0,5 gram för lite så betyder 3 gram att 6 av mynten väger för lite.
Och då är det landskap 6 som har skattefuskat.

Inga svar inlämnade.

Rätt svar på barntävlingen från förra numret
8st talgoxar

Inga rätta svar inlämnade
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Nytt år, nya tag
Kom in och kika en dag.

Våra låga priser är alltid desamma

Missa inte!!!
Påskhelgens konst(iga)runda!!

Äggstra öppet
Fredag, lördag & söndag

10 - 16

Påskmässa i Svensköpsgården 2016
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Wintervaken 2017
Wintervaken är ett läger för unga 
scouter där man kommer ut i naturen 
och lär känna nya människor. Det är 
samtidigt som Wintercampen som är 
för lite yngre scouter. Vi var 27 scouter 

ifrån Svensköp och allt som allt var vi 
ca. 70 scouter på Göransborg, Höör, 
den helgen.

2017 har varit ett fantastiskt 
Wintervaken med 20 personer på plats. 
Det började på fredagskvällen med att 

alla vakarna kom och hälsa och lärde 
känna varandra genom olika lekar. Vi 
blev, liksom de små var, indelade i 3 
patruller.

Ena patrullen fixa med kvällsfika till 
alla andra. Efter det hade vi andakt där 
vi sjöng lovsång och prata med och om 
gud innan vi gick och la oss.
Vill man inte sova efter andakten fick 
man lov att sitta uppe i matsalen och 
spela spel med de som var uppe. 

Lördag morgon startade med att en 
patrull fixa med frukost. Efter det var 
det dags att hissa flaggan i det kalla 
morgon vädret.
De yngre scouterna kom när vi höll på 
att hissa flaggan. 
Medan de lade in sin packning och 
kolla runt i huset, så gick vi äldre på en 
tipsrunda i skogen som alla skulle gå. 

Resten av dagen var man utomhus 
och gjorde olika stationer som man 
fick poäng för. Dessa poängen blev 
sen räknade ihop och den patrullen av 
camparna som hade flest poäng vann 
hem flaggan, det är den alla vill ha.

Vakarna hade också, förutom 
stationerna, egna uppgifter de kunde 
göra som en patrull för att få poäng, bla. 
rita mustasch på en av ledarna. Det var 
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riktig kul att göra dessa.

Om kvällen blev det dags för lägerbål 

för både vakarna och camparna. På 
lägerbål sjunger vi olika sånger och de 
olika patrullerna höll i olika aktiviteter 
såsom lekar och ramsor. Det gick från 
lägerbålet till andakt.

Efter det så var det dags för 
prisutdelning för camparna. Det 
hålls utomhus vid en eld och många 
eldfacklor brann fint i mörkret.
Ingen av Svensköps patruller vann 
flaggan men en kom på en snygg 
andraplats.

På Söndagen packade vi vår packning 
och hade en andakt. Tillslut var det 
dags för det som de flesta längtar efter 
när man kommer på Wintercampen/
vaken, Catch the flag. Då är alla 
campare och vakare med och leker. Det 
var det laget med ett rött snöre runt 
armen (mitt lag) som vann. 

Vakarna hade en prisutdelning för oss 
själva efteråt. Då vann mitt lag tyvärr 
inte, men det var kul i vilket fall. Efter 
det fick vi korv och sen åkte man hem.

//Mathea, Svensköps EFS scoutkår.
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Foton från Wintervaken: Sara Johnsson
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Vinterfoton från Hulta
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Svensköpskören är en projektkör som 
startade 2006 (tror) jag. Den drivs 
i kyrkans regi, då det är jag Annika 
Ahlberg kantor i Hörby församling, 
som är körledare.
När jag startade kören upptäckte jag att 
det fanns många duktiga sångare i just 
Svensköpstrakten. Vi blev snabbt en 
kör som lät jättebra. 
Vi övar i Svensköps församlingshem ca 
6-7 gånger innan våra konserter. 
Vi gör två konserter per år, en 
julkonsert och en vårkonsert båda i 
Svensköps kyrka. Då är det kören som 
medverkar tillsammans med några 
inhyrda musiker, av olika slag. Vi har 
haft trumpetare, sångare, sångerskor 
flöjtister.  Allt eftersom kören har vuxit 
fram och vuxit ihop har vi fått några  ” 
stammisar” på halsen……. Dvs  några 
inhyrda musiker som alltid finns med. 
Det är Jörgen Tånnander på tvärflöjt 
och Erik Källner som spelar piano till 
kören. Förutom att de två medverkar, 
kommer  det alltid några andra  
musiker  som spelar.
Just denna vårkonserten kommer vi att 
göra på en av grillkvällarna, nämligen 
den 31 maj. Då blir det konsert 
kl. 20.00 i Svensköps kyrka med 
Svensköpskören, Jörgen Tånnander 
Erik Källner och country sångerska 
Linda Lundqvist. 
p.s Om man vill vara med och sjunga 
i kören är det  bara att höra av sig till 
mig Annika Ahlberg ( 0709 213 816 )

En stämningsfull julkonsert i 
Svensköps kyrka december 2016

Svensköpskören

Jörgen Tånnander
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På Björnligans förskola är det full fart!
Avdelningen Berget: 
Vi arbetar med Grön Flagg och har 
gjort lite experiment och ska börja 
undersöka olika material som finns på 
förskolan, som plast, trä och metall. 
Sen jobbar vi med ett nytt guldkorn 
som handlar om robotar och särskilt 
om de robotarna som finns i barnse-
rien Labyrint som gått på svt. Vi håller 
även på med vårt arbete om empati 
och vänskap på olika sätt. Dessutom 
är det full fart i gympasal och ute, och 
såklart massor av lek. 

Avdelningen Grottan: 
På grottan har vi gjort roliga experi-
ment bl.a. Varför vi ska ha mössa på 
oss? Två flaskor fylldes med vatten, 
den ena flaskan fick en raggsocka plus 
mössa på sig, den andra flaskan blev 
bar... det var så roligt för den bara flas-
kan hade faktiskt dragit ihop sig precis 
som den frös...och flaskan med mössa 
den hade knappast fallit i temperatu-
ren. Ett annat pågående experiment är 
bakterier på händerna,  varför tvätta 
sig? Man blir ju smutsig igen...vi gned 
in äpple och en ostbit i tre omgångar, 
helt direkt med smutsig otvättade hän-
der, sedan med vatten och sedan med 
vatten och tvål...nu efter en vecka har 
barnen redan sett resultat!!!
På gymnastiken tränar vi antal, sin-
neslekar, koordination, smidighet och 
mycket annat. 
I skogen forskar o skriver vi om igel-
kottar, ekorrar, rävar och kaniner i vår 

Undersökande aktiviteter...

Experiment kring temperaturer...

naturbok...flera djur står på tur.
Pulkabacken o pulkåkningen är ty-
värr avstannad...av naturliga skäl.
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Fortsättning från Björnligan...
Avdelningen Idet håller på att inskola 
nya barn för fullt, det är så roligt att 
få lära känna alla nykomlingar och 
även gamlingarna (gamla familjer 
med nya småsyskon). Det är härligt 
att se att det strömmar till nya barn 
till vår förskola hela tiden. Vi jobbar 
för fullt med att skapa nya band och 
för att barnen ska känna sig trygga på 
förskolan.Våra ”före detta-minstingar”, 
har blivit större och provar för fullt på 
rollen ”att inte vara minst längre”. Det 
är också en spännande utveckling, när 
barnen börjar ta för sig lite mer, göra 
sin röst hörd och kan visa på att det här 
vill jag göra, det här är jag intresserad 
av. Att prova nya utmaningar, nya 
upplevelser och testa nya gränser så 
ser dagen ut på Idet. Just nu är det 

Alla stora och små på Björnligan önskar att alla hundägare plockar upp efter 
sina hundar så vi slipper trampa i det när vi är ute och rör på oss i vår härliga 
närmiljö... Detta är ett extra stort problem på Blåbärsstigen... 
Tack på förhand!

Årets första tur med våra lådcyklar...

många som tycker det är spännande 
med pärlor, pärlplattor, halsband, 
armband och pärlor på piprensare 
träs. Bygga torn och billekar är också 
saker som intresserar för tillfället.
Snödagarna har varit få, men vi har då 
passat på att utforska snön både ute 
och inne. Inomhus är det lite lättare för 
barnen att utforska, då de inte fryser 
så snabbt. Några av de större barnen 
uppmärksammade att snön blev till 
vatten när vi var inne... konstigt! Några 
tyckte det var roligt att lägga snö mot 
olika kroppsdelar och några smakade 
på den. Vi börjar bli trötta på alla gråa 
dagar och längtar till vår, sol och lite 
varmare dagar, när vi kan vara ute lite 
mer i vår fina omgivning!
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Turistinformationen 2017

Lördagen den 10 juni slår vi upp fönsterluckorna

till turistinformationen för årets sommarsäsong.

Sommarjobb

Du som vill jobba i turistinformationen i sommar är välkommen med din ansökan. Det 
är önskvärt att du fyller minst 16 år under året. Det är ett jobb som kräver ansvar och att 
hålla god hygien på arbetsplatsen är viktigt. Sommarjobbet ska vara roligt, men också 
ge en realistisk inblick i yrkeslivet. Det är inte givet att alla som söker får jobb, även om 
vi från Byföreningens sida anser att det är eftersträvansvärt och ungdomar från bygden 
kommer att gynnas.                                                                                  

Skicka in din ansökan senast den 30 april till roland.granelund@svenskop.se – berätta 
om dig själv och vilka veckor du kan jobba. Turistinformationen kommer att vara 
öppen mellan den 10 juni och 20 augusti kl. 12.00-18.00. Frågor besvaras gärna av 
Roland Arvidsson, telefon 070 928 68 18.

Sponsorer

Liksom tidigare år hoppas vi att företag och privatpersoner vill sponsra lönerna till 
ungdomarna som jobbar i turistinformationen. Man kan betala en anställds lön en eller 
flera dagar, kostnaden per dag är 300 kronor. Det står på den anställdes namnbricka 
vem som sponsrar just den dagen, och man får företagsnamnet (eller sitt eget namn) 
uppsatt på skylten på husgaveln på sedvanligt sätt.

Svensköps Byförening
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Trött på att klura ut svaret på frågan ”Vad ska vi äta 
ikväll?”?! Låt oss hjälpa dig på traven! Lina & Eva i 
lanthandeln driver även Middagskorgen, vårt eget 
matkassekoncept, och framöver kommer du kunna njuta av 
läckra rätter från våra matkassar med recept här i Byanytt. 
Recepten är enkla att följa och rätterna lätta att laga. Dessa 
kycklingsticks kryddar du med nejlikor och med en fräsch 
apelsinsås och rostade rotfrukter till blir det en härlig 
kombination!  

Rostade rotfrukter: 
5 hg fast potatis  
2 hg morötter 
2 hg kålrot 
Olivolja 
Salt  
 
Kycklingsticks: 
1 frp tinade kycklingfiléer 700 g 
½ msk malda nejlikor 
2 msk olivolja 
1,5 msk råsocker 
1 tsk salt 
1 krm svartpeppar 
Smör 
 
Apelsinsås: 
1 apelsin, pressad saft och rivet skal  
2 dl vatten 
2 msk vitvinsvinäger 
1 hönsbuljongtärning 
3 hela stjärnanis 
2 dl crème fraiche 
 

Gör så här: 
 
Sätt ugnen på 250°C.  
 
Skala potatis, morötter och kålrot och skär dem i 
lillfingerstora stavar. Sprid ut rotfrukterna i en 
bakplåtspappersklädd långpanna och stänk lite olivolja 
över. Ugnsrosta i 20 min, ta ut efter halva tiden och skaka 
om och salta. 
 
Skär varje kycklingfilé i tre delar på längden. Blanda 
malda nejlikor, olivolja, råsocker, salt och svartpeppar.  
Lägg kycklingfiléerna i kryddblandningen och låt dem 
snabbmarineras under tiden du gör apelsinsåsen. 
 
Skölj och riv det yttersta orange av skalet på apelsinen 
och pressa ur apelsinsaften. Blanda apelsinskal och -saft i 
2 dl vatten i en kastrull och tillsätt vitvinsvinäger, 
hönsbuljongtärning, hela stjärnanis och låt koka upp. 
Låt såsen koka på låg temperatur i 5 min. Tillsätt crème 
fraiche och låt koka ytterligare 5 min. Ställ såsen åt sidan 
och håll varm. 
 
Ta upp kycklingfiléerna ur marinaden och stek dem i smör 
i en stekpanna 10-12 min.    
 
Servera Kycklingsticks med apelsinsås och rostade 
rotfrukter. Smaklig spis! 

R E C E P T T I P S  F R Å N  M I D D A G S K O R G E N  
 

Kycklingsticks med apelsinsås och rostade rotfrukter 

Matkassen kostar 595 kr för  
recept och ingredienser till 5 

måltider som räcker till 4 
personer. Första gången du 
provar får du 100 kr  rabatt. 

Fråga gärna oss i 
lanthandeln om du vill veta 

mer! 


