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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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Aktivitetskalendern

 8 okt 18.00 Skördegudstjänst i kyrkan.
 13 okt 19.00 Byakväll i Svensköpsgården
    Musikquiz
 14 okt 10.00 - 14.00 Skördelörda Lina & Evas Lanthandel
 22 okt 10.00 Gudstjänst EFS. David Castor
 29 okt 11.00 Gudstjänst i kyrkan
 4 nov 17.00 Minnesgudstjänst.
 9 nov 19.00 Församlingsafton. Diakon Siv Larsson
 12 nov 10.00 Gudstjänst EFS. Rikard Holst 
 17  nov 19.00 Byakväll i Svensköpsgården
    Countrykväll, prova på linedance
 25 nov 10.00 - 15.00 Svensköps Julmarknad
 25 nov 11.30 - 18.00   Julbuffé, Svensköpsgården
    Förbokning: Tel: 0415 - 70 100
 3 dec 10.00 Gudstjänst EFS. Jonas Hallabro
 13 dec 18.30  Luciafirande, Svensköpsgården

 Barnvagnscafé varje tisdag 08.00 - 11.00 i Svensköps församlingshem.
 Mitt emot Lanthandeln
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Svensköps julmarknad 
Lördag 25 november kl. 10-15 

 

Hantverk, mat, lotterier & tävlingar hela dagen på 
skolan i Killhult i hjärtat av Svensköpbygden! 

 
Öppet i Lina & Evas lanthandel och NP Möllers Fynd 
och utställning i Svensköps kyrka & församlingshem. 

 
Nillas Catering och Lina & Evas lanthandel serverar 

jullunchbuffé i Svensköpsgården kl. 11.30-18.00.  
Förboka i lanthandeln! 

 

Missa inte! 
12.00 Årets Företagare, Årets Ambassadör och Årets …? 

koras i skolans idrottshall. 
 

14.30 Tomten kommer med en överraskning till alla barn 
på skolgården.  

 

Varmt välkommen! 
Arrangör: Svensköps Byförening 

www.svenskop.com 
Kontakt: Eva Andersson 0709-661364 / eva@svenskop.com 
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Julbuffé 
 i Svensköpsgården   

lördag 25 november 

 
 

Avnjut en välsmakande julbuffé i samband                               
med ditt besök på Svensköps julmarknad.  

 

 

    

www.nillascatering.se  www.linaocheva.se 

I julbuffén ingår: 
 

Ägg & tant Nillas inlagda sillar 
Julskinka & hemlagad senap 

Köttbullar, prinskorv, brunkål 
Janssons frestelse  
Hembakat bröd 
Ris à la Malta 

Kaffe & pepparkaka 
1 dryck  

(lättöl, julmust, mineralvatten) 
 

Nillas delikatesser finns                     
även att köpa i lanthandeln                

som har öppet till 15.00. 

Vuxna: 195 kr.  
Barn upp till 12 år: 95 kr.  
Barn under 3 år: gratis. 

 

Vi erbjuder 6 sittningar:          
11.30-13.00  
12.30-14.00 
13.30-15.00 
14.30-16.00 
15.30-17.00 
16.30-18.00 

 

Förbokning: 0415-70100              
eller info@linaocheva.se  
Drop-in i mån av plats. 

Välkomna! 

Lina & Evas lanthandel 
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Svensköp Äspinge  LFR på väg ut i det blå…

… med Sven Svensson, Ringsjö buss och taxi, vid ratten i den lagom 
stora busen.
Nästan så kändes det när Svensköp Äspinge LRF-avdelning gav sig 
ut på den årliga sommarutflykten. Första målet var känt, en nybyggd 
mölla, liksom lunchen,  resten var okänt…  Men det visade sig att Martin 
Nilsson och Roland Arvidsson gjort en mycket god planering.

Första stoppet var Reslövs  Olstorps 
nybyggda vindmölla.  Det går 
inte komma ifrån att en nybyggd 
vindmölla bär respekt med sig 
på nära håll. Vi gick från blåsten 
in i den tjärdoftande möllan, där 
förmiddagsfika väntade, mackabulle 
och kaffe. På alla borden kunde man 
med hjälp av foton följa bygget av 
möllan från början till dags dato.
 Efter fikat berättade Ulf Järger om 
hur han köpt gården och fått veta 
att det funnits en vindmölla, som 
var nerplockad.  Det visade sig att 
det mesta var i så dåligt skick att 
det inte gick att använda. Så den 
nya möllan har han med hjälp av 
ett par vänner själv byggt upp efter 
det gamla originalet.  T ex . rephiss, 
kugghjul kvarnsten mm är byggda 
för egen hand, som orginalet, om det 

inte är orginalet självt. Vi fick klättra upp våning för våning och höra vad 
man använde dem till och vad Ulf planerar. Bl a att mala mjöl, öppna 
litet bageri och café. Möllan är sju våningar hög och redan på andra 
våningens kringbyggda terrass blåser det ordentligt. Utsikten högst 
uppifrån är magnifik.

Det har gått åt 30 000 spån att täcka möllan med. På bilden är inte 
själva vingarna monterade, men vingfästena som  syns är 9 meter! 
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Mycket mer finns att berätta om möllan och ett besök rekommenderas 
varmt.
Det visade sig att Ulf Järgren också har ett museum i ett av gårdens 
andra hus. På vår önskan öppnade han det. Så mycket att känna igen 
sig i allt från porslin och 
maskiner till vågar och 
leksaker. Alltsammans 
från flera olika decennier 
tillbaka.

Lunch intogs vid vackra 
Söderåsens nationalpark 
på Skäralids restaurang. 
Det blev buffé med många 
goda vackra rätter och 
sallader. Stor möjlighet 
att äta sig lite för mätt 
på allt det goda.  Efter att också fått lite tid att röra oss i de vackra 
omgivningarna åkte vi så vidare västerut.
Sista anhalten på vår utflykt var Fredriksdal i Helsingborg. Många 
tänker då  kanske på Nils Poppe, Eva Rydberg och Fredriksdalsteatern.  
Den här gången var inte teatern målet.  Vid entrén  möttes vi av en 
entusiastisk guide, som började med att berätta om Fredriksdals 
historia. Därefter gick vi genom lövtäckta pelargångar förbi en staty av 
nämnda Poppe till Fredriksdals stadskvarter. Gamla hus som flyttats 
från Helsingborg, för att visa hur det såg ut i staden förut. Vi tittade på 
smala gator och besökte  Hedström Diversehandel som tidigare låg på 
Norra Storgatan i centrala Helsingborg. Här kan man köpa karameller 
i strut, klassiska tvålar, korgar, nostalgikort, och mycket mer. Vid ett 
besök på gamla Apoteket Kronan fick vi bland gammeldags flaskor och 
tinkturer veta hur man för länge sedan tillredde mediciner och lukta på 
”Djävulens träck”. 

Guidningen avslutades vid en Ågård, kommen från Småland, se foto. 
Guiden plockade fram typisk kyrkbukett bestående av olika örter. 
Kyrkbuketter använde kvinnorna till att lukta på för att hålla sig vakna 
under gudstjänsten, möjligen också för att dölja eventuella lukter från 
grannen i bänken. 
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Vi fick veta vilka örter som kan användas för att skydda sig mot 
både löss, möss och otyg, liksom vilka man kan använda i starkare 
drycker. 
Besöket avslutades på Fredriksdalscaféet, inrymt i det som förr var stall 
för godsets körhästar. Där en enorm kardemummabulle med kaffe, 
te och vatten serverades. För den som ville fanns det sedan lite tid att 
promenera i Fredriksdals vackra trädgårdar och odlingar. Bl a finns en 
botanisk trädgård med bara Skånska växter.
Mycket nöjda både med utflyktens innehåll och trevliga reskamrater 
styrde vi kosan hemåt och blev tryggt hemkörda och avsläppta av 
busschauffören  Sven i Äspinge och Killhult.
Tack Roland och Martin

Marta Engström Nilsson
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Lina & Evas lanthandel 
 

Varmt välkommen in till oss på  

Svensköps julmarknad  

den 25 november kl. 10-15! 
 

Vi har öppet i butiken hela julmarknadsdagen och 
bjuder på glögg och pepparkakor. Missa inte   

finfina tävlingar och extrapriser just denna dag!   

 

 

 

 
 

P.S. Du har väl inte missat att vi numera har öppet till kl. 15.00 
varje lördag och söndag? Gensvaret har varit fantastiskt              
i sommar så därför fortsätter vi med utökade öppettider! 

 

Killhult 6208 | 242 95 Hörby | www.linaocheva.se | 0415-70100 | info@linaocheva.se 
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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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Björnligans förskola
Björnligans inriktning är miljö & hälsa och vi arbetar miljömedvetet 
med hjälp av Grön Flagg sedan många år tillbaka. 
Vi erbjuder pedagogiska aktiviteter både ute och inne, och följande 
terminers stora utvecklingsområde är att utveckla arbetet med 
utomhuspedagogik. Syftet med arbetet är att vi vill erbjuda lustfyllt 
lärande i olika lärmiljöer, och på grund av våra förutsättningar med 
små lokaler inomhus men en härlig natur inpå knuten, är det naturligt 
för oss att satsa extra på våra utemiljöer. 
Utomhuspedagogik innebär att man som pedagog är aktivt deltagande 
i barnens aktiviteter och nyfiken på deras nya upptäckter som man 
sedan väljer att fördjupa sig i.

Våra tre avdelningar Idet, Berget & Grottan arbetar alla med samma 
utvecklingsområde och utmanar barnens intresse och lärande utifrån 
den åldersgrupp man arbetar med. På bilderna ser ni ett axplock 
från olika aktiviteter som vi kopplar ihop med utomhuspedagogiken. 
Våra yngsta barn på Idet har varit på en skogspromenad och hittat 
olika spännande material och djur att undersöka lite närmare, 
på mellanavdelningen Berget har man varit i skogen och funnit 
lite hösttecken och plockat med sig rönnbär hem som man sedan 
gör tavlor med och på äldsta avdelningen Grottan följer man 
förmultningsprocessen genom att undersöka vad som har hänt med 
nedgrävt material efter en tid. Det är en oerhörd tillgång att ha en 
sådan härlig natur inpå knuten som vi kan använda som en naturlig 
lärandemiljö tillsammans med våra barn

Höstliga hälsningar från stora och små på Björnligan
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Intervjustafetten

Det är ännu en av de många gråmulna dagarna i september när jag får nöjet att 
knacka på hos familjen Härstedt i Killhult. Regnet må strila ner utomhus, men 
redan i tamburen känner jag en hemtrevlig värme. Här bor Lars-Jörgen, Kusuma, 
Lalin och Liam. 

Familjen Härstedt bodde tidigare i Tollarp och flyttade hit 
sommaren 2016. Lars-Jörgen har rötterna i Skåne, medan 
Kusuma är född i Thailand. Som vanligt när Amor har ett 
finger med i spelet så vet man aldrig när ens livs kärlek ska 
dyka upp. Ungdomarna träffades 2012 när Kusuma befann sig 
hos sin syster utanför Landskrona, och efter en tids dejtande 
bestämde de sig för att satsa på förhållandet på allvar. 
Regelverket krävde då att Kusuma reste till Thailand och 
sökte visum till Sverige från hemlandet. Sju långa månaders 
väntan och längtan senare fick hon uppehållstillstånd och 
kunde återförenas med Lars-Jörgen. Nu är familjen berikad 
med Lalin, två och ett halvt år, och Liam som är tre månader. 
Härligt med alla småttingar i byn, tänker jag förnöjt.

Jag undrar varför de valde att flytta till Killhult?
Lars-Jörgen och Kusuma förklarar att de letade efter hus och tittade bland annat 
på en villa vid Ekeröd. De tyckte den var för liten, och mäklaren tipsade då om 
huset i Killhult som var till salu. Så kom det sig att de så småningom bestämde 
sig för att slå ner bopålarna här. Läget intill skolan är jättebra, nära för barnen. 
Stort och välskött hus med en lagom stor trädgård. – Jag har bott i Bangkok, 
säger Kusuma, och det är inte en miljö jag längtar tillbaka till. Här är det lugnt 
och skönt att bo och bra för barnen. Just nu är Kusuma mammaledig och 
hemma med barnen, men när Liam blir större planerar familjen att söka plats på 
Björnligans förskola för båda barnen. Lars-Jörgen är anställd av Försvarsmakten 
och arbetar som skyddsvakt med placering i Hästveda. Dessförinnan jobbade han 
på P7 några år. Tjänsten som säkerhetssoldat innebär dygnsjobb och ibland flera 
dagars krävande tjänstgöring. -Å andra sidan kan jag ibland vara ledig ett flertal 
dagar i sträck, så det kompenserar, tycker Lars-Jörgen. Pendlingen är okej, det är 
viktigt att familjen bor på en bra plats.

Vi har haft en trevlig pratstund över en kopp kaffe, och jag tackar Lars-Jörgen och 
Kusuma. Det är ett nöje att konstatera att bygden är attraktiv för nyinflyttande 
ungdomar. Uppfylld av dessa tankar hastar jag tillbaka till bilen för att 
undkomma regnet. Låt det regna, för hos oss skiner solen!

Vid tangenterna, Ingela Brickling
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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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Fixardag på skolan

Efter att barnen på skolan fått sammanställa en lisa på önskemål, samlades
lördagen den 13 maj ett gäng föräldrar på skolgården för fixardag. Med
material och maskiner från sponsorer som TJ Byggnadsplåt, JI Bygg, J.N.
Måleriservice och Hörby Lantmän skred de till verket och började beta av
listan. Vädret var med de så det mesta på listan fixades. Några exempel på
saker som gjordes och ”beställaren” ser ni nedan. Stort tack till alla
föräldrar och sponsorer som gjorde detta möjligt.

Åk 1-2
Pallkragar, jord och fröer så barnen 
kan plantera.(bild tagen senare i
sommar)
Städa upp i rabatterna samt plantera 
något i dem.

Åk 3-4
Måla King-Out rutor och sopa bort 
sand och grus vid dessa. (se bild)
Laga nät till fotbollsmålen

Åk 5-6
Ta bort lösa stenar som ligger vid 
asfaltskanten runt backen.
En hinderbana för att leka häst
Pumpa alla bollar

Föräldrarna
Byggdes en röd trätraktor och sattes på plats.(se bild)
Sattes plåt på bollplanket så det håller några år extra.
Byggdes en arbetsbänk där förskolan kan arbeta.
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BYAKVÄLL 
MED MUSIK 

QUIZ! 
FREDAG 13/10 drop in från kl19! 

Musikquizen börjar kl21.00. 

Snacks, dryck, kaffe och lättare mat 
som toast och korv finns att köpa! 

Välkommen! 
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Grillkvällen 30/8
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Nu när höstkylan närmar sig har vi värmande strumpor 
till värmande priser !

Dina uteväxter behöver kanske också lite värmande omslag :
Jutesäckar 20:- / st eller 6 st för 100:-

Piasavakvast för barn - 
passar även till trapp/balkongkvast : 3 st för 100:-

Kika gärna in i nya hörnan med ”Annas kläder” 
finns nytt och begagnat till både baby och barn
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. 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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Tour de Svensköp

Årets Tour de Svensköp gick av stapeln 13 Augusti, en dag då solen sken!!
Ett 60-tal cyklister mötte upp för att ta sig till årets destination som
var Fjällmossen.
Som vanligt var det några kluriga frågor som skulle besvaras på vägen.För att 
göra det hela lite äventyrligare placerade 2 frågor ut ifågeltornet.
Valet var att lämna cykeln vid grinden till mossen och använda
apostlahästarna eller lyfta över den och trampa de 1400m ut till tornet.
Det verkade som de flesta valde det senare alternativet.

Som extra krydda placerades det ut ett tjog kvigor och en 1200 kilos tjur
som bekvämt låg och bevakade grinden vid fågeltornet.
Men vi är ju på landet så de flesta lät sig inte avskräckas av detta lilla hinder.

Vägen tillbaka gick ner mot Huaröd för att sedan vända tillbaka till Killhult.
Då bansträckningen var tämligen platt så hade arrangören lagt en skön
motvind den sista biten som en extra bonus.
Väl tillbaka vid målet, som i år låg vi turistinformationen, såg deltagarna till 
att korven inte hann bli kall och glassen inte hann smälta.
På det hela en bra dag för friluftsliv!

Tack för i år!
För SIF
Bosse Nordmark    Foton: Sara Johnsson
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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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JOBBET HUARÖD AB

Ring Krister när det gäller jobb i skogen

0709-647 127
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GÅTAN
Nya barngåtan:
Vad blir större och större ju mera du tar bort?
Svar.............................. Namn............................................................
Telefon........................

Nya vuxengåtan:
Den väger ingenting, men trots det förmår inte ens den starkaste 
mannen att hålla den speciellt länge.
Svar............................. Namn...............................................................
Telefon.........................

Svar inlämnas till Lina & Evas lanthandel senast 25 november.

Rätt svar på barngåtan förra numret: Svampen
Rätt svar inlämnat av: Ida Persson 

Rätt svar vuxengåtan förra numret: En gåta
Rätt svar inlämnat av: Elisabeth Hansson

Pris hämtas hos Lina & Evas lanthandel
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Lina & Evas lanthandel 
 
 

 

Hjärtligt välkommen på  
 

BARNVAGNSCAFÉ 
 

i Svensköps församlingshem 
mittemot lanthandeln 

varje tisdag kl. 8.00-11.00.  
 

Caféet öppnar kl. 8.00 och fikan dukas fram kl. 9.00 
(självkostnadspris), men det är drop-in hela förmiddagen, 
välkommen när du vill! Personal från Hörby församling 

medverkar varje vecka.  
Arr: Lina & Evas lanthandel  

i samarbete med Svenska Kyrkan Hörby Församling  
 

 

 

 

 

 

 
 

Killhult 6208 | 242 95 Hörby | www.linaocheva.se | 0415-70100 | info@linaocheva.se 
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Rivstarta hösten, 
träna loss med oss! 

TA B ATA
MÅNDAGAR kl. 19.00 
i skolans idrottshall  

Q I G O N G
TORSDAGAR kl. 17.30 

i Svensköpsgården 

G Y M PA
TORSDAGAR kl. 19.00 
i skolans idrottshall 

PROVA GRATIS FÖRSTA GÅNGEN! 
NYBÖRJARE SOM PROFFS - ALLA VÄLKOMNA! 

¨ 
Frågor? Kontakta respektive ledare: Karin qigong (0733-764899), 

Ingela gympa (0702-570171), Sara tabata (0701-415040) 
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Rapport från Samarbetsgruppen Rädda Landsbygdsskolorna

I Byanytt nr 2/2017 infördes det ”Upprop till kommunfullmäktiges 
ledamöter i Hörby kommun” som samarbetsgruppen skickat. Vårt 
främsta krav till politikerna var att alla beslut om landsbygdsskolornas 
framtid skjuts upp till efter valet 2018. Samarbetsgruppen kommer 
att ta initiativ till en utfrågning av samtliga politiska partier i Hörby 
kommun före valet så att alla invånare ska kunna bilda sig en 
uppfattning om hur respektive parti ställer sig i frågan. 

Samarbetsgruppen jobbade intensivt med skolfrågan under våren och 
intervjuades i tidningsartiklar, publicerade insändare, facebookinlägg 
och startade en namninsamling. Med sitt namn skrev man under att 
”Vi vill att skolorna i Västerstad, Östraby, Långaröd och Kilhult ska 
utvecklas och inte avvecklas!” Under resans gång förstod vi att det finns 
ett starkt politiskt stöd för att behålla och satsa på landsbygdsskolorna. 
Samtidigt är det naturligtvis en ekonomisk fråga, hur ska pengarna 
fördelas och räcka? De krav som lagar och regler ställer på såväl 
lärarkompetens som arbetsmiljö och annat är minst sagt utmanande, 
inte bara på lokal nivå utan i hela landet. Namninsamlingen 
resulterade i att hela 4790 personer skrev sitt namn på listorna! En 
imponerande siffra, minst sagt. Samarbetsgruppen överlämnade 
namnlistorna till kommunstyrelsens ordförande, Susanne Meijer, 
den 7 juni strax innan kommunstyrelsen skulle sammanträda. Ks 
beslutade att medborgardialoger skulle genomföras under hösten och 
en styrgrupp tillsattes för att planera dessa. 

Under sommaren har man dock kommit fram till en annan hållning, 
och den 14 augusti beslöt ks bland annat följande (utdrag ur 
protokollet):
”Kommunstyrelsen beslutar: -Medborgardialog i skolstrukturärendet 
inte ska genomföras. Ärendebeskrivning: Kommunstyrelsen 
ordförande Susanne Meijer (S) informerar om styrgruppsmöte som 
skett gällande medborgardialogsprocessen mellan tjänstemän och 
politiker. Då flera politiska ställningstagande gjorts angående framtida 
skolstruktur för Hörby kommun, anser styrgruppens politiker att 
det saknas en gemensam politisk vilja att genomföra förändringar i 
nuvarande skolstruktur före nästa val. 
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Det innebär att syftet med att genomföra en seriös medborgadialog 
inte finns kvar i nuvarande läge.”

Frågan är alltså tillfälligt på ”paus”, men ingalunda insomnad. 
Samarbetsgruppen fortsätter hålla kontakt och återkommer alltså 
frampå vårkanten. Skulle något dyka upp under tiden som vi behöver 
fördjupa oss i så kommer vi givetvis att göra det. ”Byaråd” med 
ks’ ordförande och byföreningarna återupptas under hösten. Från 
samarbetsgruppen riktar vi ett stort TACK till alla som på olika sätt 
hjälpt och stöttat i denna oerhört viktiga fråga!

Svensköp i september 2017
Ingela Brickling, sammankallande i samarbetsgruppen

Luciafirande 
i Svensköpsgården 

onsdag 13/12 kl. 18.30 
Lussetåg och fika till självkostnadspris.  

Varmt välkomna! 
önskar Svensköps IF 
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Skymningsgudstjänst

Söndagen den 3 september samlandes ca.30 personer i Svensköps 
kyrkoruin för Skymningsgudstjänst som leddes av Ann-Kristin Roos 
Åkerberg. Vi tände ett ljus för Åke (”i skaven”) Nilsson. Vi lyssna 
även på fin musik av Camilla Hansson på flöjt och mös till många 
facklor och fotogenlyktor som prydde både kyrkan och gången upp till 
kyrkan. Efter gudstjänsten fanns det korv med bröd, kaffe och kaka 
till försäljning av scouterna. En riktigt härlig kväll, som blev den sista 
sommarkvällen för i år.

Vid pennan och foton.. Sara Johnsson.
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FAMILJESIDA

Från och med nästa år tänkte vi ha en familjesida här i Byanytt.
Här kan man skicka in om nyfödda, födelsedagshälsningar, 

uppvakting/uppvakting undanbdes och en sista 
hälsning (minnesord) till dem som gått bort.

Varje annons kommer att kosta 50:-
70 x 75 mm

Detta utrymme är 70 x 75 mm
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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 i varje nummer av Byanytt tipsar 
vi om läckra rätter med recept från våra matkassar. 
Recepten är enkla att följa, rätterna lätta att laga och vi 
försöker packa ner så mycket närproducerade och 
svenska råvaror som möjligt, t.ex. är färsen alltid från 
Strömbecks Gårdsslakt. Gott för både magen och miljön! 

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  
 

Fräsch fisksoppa med varmt bröd 

 

Nyfiken på att testa Middagskorgen? 
Vår matkasse innehåller recept och råvaror  
till 5 måltider som räcker till 4 personer.  

Första gången du provar får du 100 kr rabatt. 
Fråga gärna i lanthandeln om du vill veta mer! 

 
 
 

 

Nu säljer vi Middagskorgen i Hörby också!  
Hämta matkassen hos Lina & Eva i Killhult  

eller hos Nillas Catering på Råbygatan 2 i Hörby.  
Avhämtning i Killhult: 595 kr 
Avhämtning i Hörby: 645 kr 

1 frp baguetter (2 stora eller 4 små) 
 
Fräsch fisksoppa: 
1 lime 
1 vitlöksklyfta 
50 g färsk ingefära 
1 msk olivolja 
1 msk koncentrerad skaldjursfond 
8 dl vatten 
2 dl vispgrädde 
3 hg morötter 
1 hg palsternacka 
1 frp tinade laxfiléer 500g   
Salt & svartpeppar  
 
Tillbehör: 
½ gurka 
½ citron, rivet skal (spara citronen till recept C & E ) 
1 krm salt 
1 krm svartpeppar 
 

 
 

O K T O B E R S P E C I A L !  
Beställ 2 matkassar från Middagskorgen under 

oktober månad så får du 100 kr rabatt på 
den andra kassen! Gäller för alla kunder i både 

Killhult och Hörby under vecka 40-44.  
 

Gör så här: 
 
Grädda baguetterna enligt anvisningar på förpackningen. 
 
Skölj och riv det yttersta gröna av skalet på en lime och 
pressa ur saften. Skala och finhacka vitlök. Skala och riv 
färsk ingefära. Fräs limeskal, limesaft, vitlök och ingefära i 
olja i en kastrull. Häll på skaldjursfond, vatten och 
vispgrädde och låt koka ca 5 min. 
  
Skala och skär morötter och palsternacka i tunna fina 
strimlor. Skär den tinade laxen i ca 2 x 2 cm stora bitar.  
 
Lägg ner morots- och palsternacksstrimlor och fiskbitar i 
den kokande buljongen och lägg på locket. Låt koka i 
ytterligare 5  min. Smaka av med salt och svartpeppar. 
 
Skala och skär gurkan i små tärningar, ca 1 x 1 cm.  
Skölj och riv det yttersta gula av skalet på ½ citron. 
Blanda gurkbitar och citronskal och tillsätt salt och 
svartpeppar. 
 
Lägg gurk- och citronblandningen i soppan strax före 
servering. 
 
Servera Gräddig fisksoppa med varmt bröd, gärna med 
din favoritost. 


