
 



                           Aktivitetskalendern  
    17 febr 10.00 Gudstjänst EFS. Richard Holst  

 23 febr 19.00 Gemenskapskväll EFS. ”En resa i det heliga landet” 

 3 mars 11.00 Mässa i kyrkan 

            4      mars          19:00       SIF´s årsmöte i Svensköpsgården 

 6 mars 17.00 Messy Church i församlingshemmet 

 9 mars 19.00 Gemenskapskväll med sång. Torgny, Sandra och Ros-Mari. 

 14 mars 19.00 Församlingsafton. ”En resa i det heliga landet” 

 24 mars 10.00 Gudstjänst EFS. Anna Sköld 

 6 april 19.00 Gudstjänst EFS. Kurt Göteson 

           9       april          19:00       Föreningsstämma Svensköps Byförening i Svensköpsgården 

 11 april 19.00 Församlingsafton. Carina Olsson 

          14      april                            SIF-Harrie FF, Killevallen 

 18 april 19.30 Skärtorsdagsmässa i kyrkan 

 19 april 10.00 Långfredagsgudstjänst EFS. Kurt Göteson 

 28 april 09.00 Gudstjänst i kyrkan 

 4 maj 19.00 Gudstjänst EFS. Mikael Rastas  

         25  maj 19.00 Gemenskapskväll med Paul Persson 

 Är det något du tycker ska synas i tidningen? 

Kontakta redaktionen. 

Annonspris: helsida 500:- halvsida 250:- 

Bild första sidan: Sara Johnsson 



Manusstopp och utgivningar 2019 

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 

Byanytt ges ut av Svensköps byaförening 

Kontaktpersoner email: 

Sara Johnsson  sara_johnsson@hotmail.se 

Mona Johnsson mona@svenskop.se 

Niklas Edvinsson niklas.edvinsson@gmail.com 

Linda Holmgren lindasbilder@live.se 

Jag är med i Svensköps Byförening! Är du? 

Svensköps Byförening jobbar för hela Svensköpsbygden! Byföreningen anordnar valborg, 
midsommar, luciafirande, julmarknad, har turistföreningen 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:- per person eller 150:-/familj. Sätt in på Bankgiro 5488-7179 glöm ej skriva 
ditt/era namn. 

Nytt sen 2018! 
Familjesida, skicka in om nyfödda, födeledagshälsningar, uppvaktning/uppvaktning 

undanbedes, en sista hälsning.  

Annonspris (70x75 mm) 50:- 

Kontakt: Linda Holmgren lindasbilder@live.se 



                                Välkommen till Byakvällarna! 

 

Fredagar ca en gång i månaden träffas vi på Svensköpsgården för att 
prata, skratta, koppla av, spela musik, pingis, fotbollsspel, grilla, 

brännboll eller vad byfolket efterfrågar! 

Vi startar året den 22/2 från kl19.00 och fram tills folk vill gå hem och 
lägga sig! 

Kom gärna och var med i gemenskapen! 

Kaffe, kaka, snacks, dricka finns att köpa. 

Välkommen! /Byakvällsgänget.  
 

 

 

Påskmässan är tillbaka för sjunde året! 

Boka in Svensköpsgården fre-sön 19-21 april, 

Vi hälsar lokala konsthantverkare, konstnärer,  
kreativa förmågor och företag  varmt välkomna att medverka. 

 
Lotterier, grillad korv och fika precis som vanligt! 

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

 
Arrangör: Svensköps byförening  

i samarbete med Svensköps IF 
 

 



INTERVJUSTAFETTEN 
 
En ljummen septemberdag kör jag mot Huaröd och svänger vänster vid den 
gula skylten som förkunnar att här går vägen till Elmhultsskog. Längs den 
slingriga grusvägen ligger att antal hus och gårdar som förr rymde många 
familjer, barn och djur. Den stenrika terrängen berättar att här har det krävts 
mycket hårt arbete för att bruka jorden och skaffa försörjning till familjerna.  
 
Jag ska besöka Inger Ivarsson och Lars-Göran Nilsson som bott vid ”Emmas 
kurvor” sedan 1985. Emma hette följaktligen den förra ägarinnan till 
fastigheten och längs den kurviga grusvägen förbi hennes hus har många 
rallybilar rusat fram. 
 
Inger är född i Ilnestorp. Hennes farfar och far drev gården som i dagligt tal 
brukar benämnas ”Fagerströms”. Nu har gården nya ägare som kommer från 
Eslöv. Lars-Göran är uppvuxen i Huaröd och hans pappa hade charkuteriaffär 
i byn fram till 1969. På den tiden fanns det fem bensinstationer och ett 
halvdussin butiker av olika slag i Huaröd. Allt man behövde (nåja, nästan i alla 
fall) fanns på hemorten! Lars-Göran började sin jobbkarriär som springpojke 
åt pappa. 

 
 
Ni känner kanske igen dagens intervjupersoner; de är välkända ansikten i 
lanthandeln bland annat. 



- Vi handlar i stort sett allt vi behöver i lanthandeln, förklarar Inger och 
Lars-Göran. Affären är oerhört viktig för bygden och vi gör vad vi kan 
för att dra vårt strå till stacken. 

-  
Inger har jobbat i många år som undersköterska på CSK i Kristianstad. Hon 
har varit behjälplig på ett flertal olika avdelningar och har bred erfarenhet av 
sjukvård och omvårdnad. Nu har hon sin arbetsplats på intensiven och ingen 
dag är den andra lik. Både Inger och Lars-Göran intygar hur skönt det är att 
komma hem till landet, till skogen och tystnaden efter arbetets slut.  

- Vi har alltid trivts jättebra här och kan inte tänka oss att bo någon 
annanstans! 

-  
Med ett arbetsliv som anställd inom Posten har Lars-Göran fått se många 
olika miljöer. Han har varit stationerad i Kristianstad, Åhus, Broby och 
Degeberga bland annat. Omväxlande och roligt. 
 

- Nu skickar vi färre brev men fler paket, konstaterar Lars-Göran. 
Samhället förändras och vi får hänga med och gilla läget. E-handeln 
har kommit för att stanna. 

-  
Vilka andra intressen har då dessa glada landsbygdsbor? Jo, de tycker om att 
resa och så ägnar Lars-Göran sig åt uppfödning av travhästar. Just nu finns två 
vuxna djur och ett föl på bete. 
 
Jag tackar Inger och Lars-Göran för en trivsam stund med förmiddagsfika och 
undrar förstås vem som ska intervjuas nästa gång?  
 
– Vi skickar stafettpinnen vidare till Lisette och Robin Ljunggren i Älmhult, 
säger Inger. Vi är nyfikna på varför de valde att bosätta sig här? 
Härligt, då återkommer intervjupatrullen med nya berättelser! 
 
 
Ingela Brickling 
 
 
 



 

Vuxentävling 
                             Vilka yrken gömmer sig här? 

Använd alla bokstäver. 

 1. RÖRFIS        2. BANKSMORRA        3. ETOKERAPA            4. ARAMURKE  

 

 Barntävling  
 

 1. Hur länge levde väldens äldsta människa?     2. Vilken gubbe ser man aldrig på sommaren? 
 

                                              3. Vilket djur kan hoppa högre än ett hus? 
 
                                  4. I en familj finns det fyra systrar. Alla systrar har en bror. 
                                                  Hur många barn finns det i    familjen? 
 

 
   Svaren lämnas senast den 25 Mars 2019 i Lina och Evas Lanthandel 
  
Rätta svar och vinnare från förra numret är Karin Carlsson med det 
rätta svaret julaftonsmorgon. Stort grattis till dig! Tyvärr var där inga 
deltagare i barntävlingen denna gång. 
     



Scouternas Wintercamp 2019 

Vi sov i en stor scoutstuga i Göransborg lite utanför Höör. 

Vi var ungefär 50 stycken scouter sammanlagt, härifrån var vi 19 st. 

Vi hade olika stafetter och utmaningar, nere i källaren sjöng, dansade 
och uppträdde vi.  

När vi hade 
fritt lekte vi 
oftast på 
rummen och 
många åkte 

pulka, det 
snöade hela 
helgen. 



Svensköps två 
scoutpatruller kom 
på delad tredjeplats i 
Wintercampen. 

Innan vi åkte hem 
lekte vi en lek som 
heter Flaggan. 

//Text  Sara Holmgren och Bilder Sara Johnsson 



  Hälsningar från fritidshemmet på Kilhults skola. 

Det var inte så längesen senaste Byanytt kom ut, men det har hunnit hända 
en hel del här på fritids på Kilhultsskola! Under december månad så lyssnade 
vi på ”Siri och Ishavspiraterna”, en julkalender som gick på SR barnradio 
2012. Man lär sig mycket genom högläsning och det blev en mysig stund 
varje dag på fritids i den månaden. Tips till samtliga är att deras julkalendrar 
ligger ute för allmänheten och väntar på att folk ska lyssna på dem 

. 

Vi utnyttjar en hel del vår fina idrottshall, då fysisk aktivitet är viktigt både för 
hälsan samt inlärning. Sen har man en annan yta i idrottshallen som man kan 
utnyttja till olika typer av aktiviteter. Vi har även haft ett par 
avslappningsstunder, i hopp om att barnen ska lära sig att där ska finnas en 
balans mellan fysiska aktiviteter och vila. 

 Vi har bakat pepparkakor och lussekatter med barnen. På luciadagen fick alla 
på hela skolan ta del 
av våra hembakade 
lussekatter och det 
var uppskattat. Roligt 
att se barn som var 
stolta över att bjuda 
hela skolan på 
lussekatter. Det har 
ju varit jul med 
vinter-och julpyssel, 
julfika, julmålarbilder 
och julfilm har vi 

också hunnit med. Nu i början av vårterminen har vi haft fritidsråd där 
barnen får komma med tankar och idéer kring vår verksamhet. Barnen får 
komma med förslag på aktiviteter som vi kan ha nu på vårterminen.      
Det är viktigt att barnen får känna sig delaktiga och kan påverka deras 
fritidshemstid. 



 Vi har även gjort lite mer vinterpyssel och börjat prata om egenskaper och 
vikten av att lyfta sig själv och varandra. Nu när äntligen snön kom så har vi 
åkt mycket pulka och lekt i snön. Högläsning har vi fortsatt med att ha då och 
då. Minst en gång i veckan. Det är som sagt viktigt för barnen att lyssna på 
texter. Det påverkar mycket deras ordförråd och ha bra ordförråd hjälper 
dem i deras dagliga kommunikationer. Våra barn är över lag väldigt duktiga 
på att bygga grejer, med kaplastavar, lego m.m. De är väldigt kreativa över 
lag, både i leken och i skapandet. Roligt att se! 

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



 





Nytt År   -   Nya produkter 
Superbilligt garn för dig som stickar eller broderar 

Finns även ett mindre parti med t.ex linneväv 
Massor med stickor i de flesta grovlekar 

och en massa annat från Hemslöjdsboden 

Snart kommer påsken i år också 
Besök vår Konst(ig) Runda i butiken 

Extra öppet under påsken 
Torsdag-Söndag 10-16 

Bilreparationer -  Däckservice - Förvaring av däck 

 Christian 072-742 00 59 

Ilnestorpsvägen 458 

www.cvbilteknik.se 

Vi servar alla bilmärken! 





*Allt inom däck och fälg * Hjulinställning * Däckförvaring

Bilrekonditionering 

Last, Lantbruk, Entreprenad m.m 

www.dackhornan.se





 

         Julkonsert med Svensköpskören -2018! 
I år sjöng vi tillsammans med Jörgen på tvärflöjt och solist Miriam. 

Vår körledare Annika har alltid lite bus i bakfickan och så även iår. Efter finstämd körsång av 
oss och Miriam samt härlig tvärflöjt av Jörgen ”smet” vi ut en stund, för att komma tillbaka som 
Luciatåg för första gången med Svensköpskören. 

Det var bara en som fick stå kvar och vänta en stund till. Det var självaste Staffan Stalledräng  

(Kenneth) som på sin ”appelgrå” stod det i texten eller ”apelgrå” fåle travade in till 
Staffanvisan. Under övningarna har vi haft väldigt kul och tvistat om viken färg och hur vi 
skulle sjunga om fålen. Förslag från Pelle var ”gul o grå” men det gick vi inte med på. 

Staffan lyckades skickligt undvika fastna i ljuskronorna med struten. 

Om du som läser detta känner att du skulle vilja sjunga med oss i Svensköpskören går det bra att 
kontakta körledare Annika på Hörby Församling. 

Vi har väldigt kul ihop och körsång är verkligen friskvård!Övar i regel ca 5,6 tillfälle innan 
vårkonsert och julkonsert så inte hela året.Lite andra trevliga evenemang har vi deltagit i också 
genom åren. 

Välkommen till oss! 

Bild Göran  



 

 

 
  



 

      
Bröderna 
Persson 

Gräv och        
schakt AB 

Vi har en maskinpark 
speciellt anpassad för 
torvmossar och andra 
blötmarker 

 
 

Egon  070-5558106 

Kjell  070-5655790 

 
 

 



Luciafirande i Svensköpsgården 

Den trettonde december var det återigen dags för det traditionella luciafirandet i 
Svensköpsgården. Alla som kommit för att se och höra skolans luciatåg fick njuta av 
finstämd sång till fikan. Som vanligt var luciaföljet jätteduktiga och sjöng hur fint som 
helst. När jag tänker tillbaka på hur mina elever har engagerat sig och tränat, kan jag 
inte känna annat än stolthet och glädje över att få vara med om detta.

Stort tack till er i luciatåget, både i skolan på morgonen och på Svensköpsgården på 
kvällen för att jag får göra 
det här med er och för att ni 
gör det så fint.

Ett lika stort tack till 
byaföreningen för att ni 
ordnar med firandet på 
kvällen. Det har blivit en fin 
tradition som jag hoppas att 
jag får vara med om i många 
år till

.//Therese Svensson, lärare på 
Kilhult skola.

Bilder Sara Johnsson



Glasscafé & turistinfo 2019

Svensköps Byförening har i många år kostnadsfritt fått disponera lägenheten 
intill församlingshemmet för att sälja glass och kaffe under sommaren. Vi har 
nu fått besked att Hörby församling jobbar med en omorganisering av sin 
verksamhet, vilket får till följd att vi sommaren 2019 inte kan låna lokalen. 
Sådant kan ju hända, och det rår vi inte över.

Kan vi hitta en annan lokal eller sätta upp en liten kiosk istället? Har du någon 
idé så är vi tacksamma för all hjälp! Kan vi lösa lokalfrågan så räknar vi med 
att hålla öppet 15 juni – 18 augusti.

Lokalfrågan får undersökas under våren, och under tiden ber vi de ungdomar 
som skulle vilja ha sommarjobb med glassförsäljning att lämna in sedvanlig, 
skriftlig ansökan senast den 30 april. Det är önskvärt att du fyller minst 16 år 
under 2019. Jobbet kräver ansvar och att man håller god hygien på 
arbetsplatsen. I första hand är det ungdomar från Svensköpsbygden som 
kommer ifråga för sommarjobben. Välkommen att maila din ansökan till 
ingela.brickling@yahoo.com senast 30 april. Vi kommer att hålla kontakt med 
intresserade ungdomar och berätta hur det går med lokalfrågan.

Liksom tidigare hoppas vi att företag och privatpersoner vill sponsra lönerna 
till ungdomarna som får sommarjobb. Man kan betala en anställds lön en eller 
flera dagar, kostnaden är 300 kronor per dag och person. Byföreningen 
informerar samtliga sponsorer om hur det går med lokalfrågan, om det blir 
någon glassförsäljning i år.

Kontaktperson: Ingela Brickling, telefon 0702 570 171.

Svensköps Byförening



Föreningsstämma 2019 
Svensköps Byförening kallar till föreningsstämma i Svensköpsgården 

tisdagen den 9 april klockan 19.00. 

Stadgeenliga ärenden, kallelse sker endast i Byanytt. 

Styrelsen informerar om senaste nytt i fiberfrågan,  
landsbygdsskolorna och andra aktuella ärenden. 

Eventuella avsägelser sker till valberedningens sammankallande, 
Eva Andersson, på telefon 0709 661 364 senast den 25 mars. 

Årets gästtalare 

Vi får besök av Team Rynkeby - God Morgon. Deras främsta syfte är att 
samla in pengar till barn med cancer och deras familjer. Rynkeby Foods A/S och 
God Morgon står för alla centrala projektkostnader och det innebär att 
pengarna som Team Rynkeby - God Morgon samlar in i varje land oavkortat går 
till den lokala barncancerorganisationen i respektive land. I Sverige går de 
insamlade medlen till Barncancerfonden. År 2018 samlade Team Rynkeby in 
drygt 97,7 miljoner SEK till kampen mot barncancer i Sverige, Danmark, 
Finland, Norge och Färöarna – varav 34,9 miljoner SEK gick till 
Barncancerfonden i Sverige.  

Kanske har du sett de gulklädda cyklisterna när de susar fram på åsen? Kom 
och lyssna till deras berättelse! 

Passa på att betala medlemsavgiften för 2019 på plats denna kväll, 50 kronor 
per person eller 150 kronor per familj. Vi bjuder på fika.  

Kontakt: styrelsens ordförande Roland Arvidsson, 0709 286 818. 

Välkomna!




