Byanytt ges ut av Svensköps Byförening
Kontaktperson byförening:
Ordförande Roland Arvidsson, 0709 286 818
Kontaktpersoner Byanytt:
Sara Johnsson

sara_johnsson@hotmail.se

Mona Johnsson

mona@svenskop.se

Ingela Brickling

ingela.brickling@yahoo.com

Isabella Johnsson

bella_thell@hotmail.com

Jag är med i Svensköps Byförening! Är du?
Byföreningen är en ideell förening och styrelsen jobbar för hela Svensköpsbygden.
Föreningen arrangerar påskmässa, majbål, midsommarfirande och julmarknad.
Byanytt utkommer fem gånger per år.

Välkommen som medlem i byföreningen!
Årsavgiften är 100 kr/person eller 300 kr/familj.
Bankgiro 5488-7179, glöm inte skriva ditt/era namn.

Manusstopp och utgivningar 2022
25 januari

mitten av februari

25 april

mitten av maj

25 juli

mitten av augusti

25 september

mitten av oktober

25 november

mitten av december

Annonspriser: helsida 500 kr, halvsida 250 kr och
1/4 sida 150 kr. Annonserna bekostar tryckningen
av Byanytt, vi tar tacksamt emot fler annonsörer!
Upplaga: 500 ex av Byanytt varje nummer.
Omslagsfoto: Sara Johnsson
Snödropparna påminner om att våren snart knackar på!
Övriga foton: se bildtexter.
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Aktivitetskalendern

Torsdag

10 februari

19.00

Församlingsafton.

Söndag

13 februari

10.00

Gudstjänst med kyrkfrukost.

Torsdag

24 februari

14.00

Kaffestund hos EFS. Robert Stenbeck:
Hur man bygger en gitarr.

Lördag

26 februari

19.00

Lördagkväll i EFS med David Castor.

Torsdag

10 mars

10.00

Församlingsafton, ostkaka serveras.

Torsdag

20 mars

14.00

Gudstjänst i kyrkan.

Torsdag

31 mars

14.00

Kaffestund. Olof Sandström.

Lördag

2 april

19.00

Musikgudstjänst i kyrkan,
Gospel Stompers.

Torsdag

14 april

19.30

Skärtorsdagsmässa.

Fred-Månd

15-18 april

10.00-18.00

Konstutställning på Timan, se annons.

Måndag

18 april

10.00

Gudstjänst EFS. Erica Bäck.

Onsdag

20 april

19.00

Årsmöte med Svensköps Byförening
i Svensköpsgården.

Lördag

30 april

20.00

Valborgsmässofirande med majbål
vid Svensköpsgården.

Söndag

1 maj

18.00

Gudstjänst i kyrkan.

Torsdag

12 maj

19.00

Församlingsafton. Utflykt till Vä.

Söndag

22 maj

18.00

Vårkonsert i kyrkan.
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Barntävliing—Färglära
Vad för färg blir det om
man blandar färgerna?

Skriv ner rätt svar på en lapp
tillsammans med ditt namn och
telefonnummer. Lämna i lanthandeln
senast den 15 mars.
Bland de rätta svaren drar vi en vinnare
som får ett presentkort
på 25 kronor i Lina och Evas lanthandel.
Lycka till!
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Timan Konsthall
Välkommen till
Påskutställning
den 15/4 - 18/4 2022
kl. 10.00 - 18.00

6 st konstnärer ställer ut!
Mer information kommer.
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Lite information från Björnligans förskola
Björnligans förskola ser fram emot ett spännande år och tankar kring en ändring/utökning av våra
lokaler är på gång. Detta beror på att kommunen har köpt in det vita huset som angränsar till förskolans gård och tanken är att detta ska gynna både förskolan och skolan på olika sätt. Jag återkommer
med mer information när planeringen har kommit längre, och vi är så glada för att kommunen väljer
att satsa på landsbygdens förskola och skola.
Vårt arbete kring Grön Flagg pågår för fullt och temat är Stad & Samhälle som man arbetar med på
olika sätt tillsammans med barnen. Hela kommunens fokusområde är Språkutveckling och barnen
erbjuds dagligen språkutvecklande undervisning i olika former. Några barn håller även på att skolas
in och då är det trygghet, trivsel och anknytning man fokuserar mest på.

Rätt svar i Vuxentävlingen i Byanytt nr 5:
1. Skara 2. Örebro 3.Ystad 4. Eksjö 5. Lund 6. Malmö 7. Fagersta
Ett flertal inkomna rätta svar denna gång och bland dessa har vi dragit
en vinnare som är Sara Wahlund, Killhult.
Grattis Sara, du får hämta ett paket kaffe av valfri sort i lanthandeln!
Rätt svar i Barntävlingen i Byanytt nr 5:
Det fanns 26 tomtebilder i Byanytt!
Tyvärr hade vi inga inkomna svar denna gång, så vi kan inte utse någon vinnare :-)
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N.P Möller´s FYND på gång..........
Beroende på väder och vind….. under mars månad kommer det att hända saker på tomten!
Oavsett vad det blir så kommer vi att öppna upp vår försäljning i garaget eller i …… under
april månad. Vi har billiga ljus och servetter på ingång, och om någon behöver t ex tofflor
innan dess så är ni välkomna att ringa 0705 570 140 så kan vi säkert lösa detta.
Varmt välkomna alla underbara människor!
Bengt-Arne o Anki / N.P Möller´s FYND

Följ oss gärna på Facebook för mer info och meddelande om andra tider vi kan dyka upp på.
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VUXENTÄVLING!
S k r i v n e r s va r e t t i l l s a m m a n s me d d i t t n a m n
o c h t e l e f o n n u mm e r o c h l ä m n a i l a n t h a n d e l n
senast den 31 mars.
B l a n d d e r ä t t a s va r e n d r a r vi e n vi n n a r e s o m
f å r e t t p a k e t k a ff e a v va l f r i s o r t i L i n a o c h
E va s l a nt ha n d el . Lyc k a t i l l !

Glad Alla Hjärtans Dag!
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Hälsning från scouterna..
Fredagen den 4/2 startar äntligen vårterminen på scouterna. Först skulle den börjat den 21/1, men
pga. hög smitta på Kilhults skola och i närområdet så sköt vi på det hela till fredagen efter
februarilovet. Vi ledare är riktigt taggade inför en ny termin. Förhoppningsvis mer en normal sådan,
med hajk och dylikt. Vi har tyvärr inte kunnat ha hajker/läger nu under pandemin, så det ser vi
extra mycket framemot. Vi brukar ha en hajk på våren och en på hösten med vår kår.
Sista helgen i januari brukar vi åka till ett läger, där vi träffar andra kårer, Wintercampen på Göransborg utanför Höör. I år ska vi även åka på ett stort läger, Jamboree22. Lägret utspelas 30/7-6/8 på
militärområdet i Norra Åsum. Vi är ett gäng som är anmälda och vi kommer att berätta mer om
våra upplevelser på Jamboree22 i numret av Byanytt som kommer ut i augusti.
Både nya och ”gamla” scouter är hjärtligt välkomna att dyka upp i Missionshuset i Killhult kl.19
fredagen den 4/2. Nytt år, ny åldersgrupp som kan delta. De som fyller 10 detta år är nu välkomna
att börja hos oss, och givetvis äldre barn och ungdomar.
Hör gärna av er vid funderingar, 070 141 50 40.
// Sara Johnsson, scoutledare.
Bilder från lägret Jiingijamborii på Rinkaby skjutfält 2007. Jamboree22 vi ska på i sommar är ett
liknande läger.
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Allt inom däck och fälg * Hjulinställning * Däckförvaring

Bilrekonditionering
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Svensköps kyrka en vacker, kall vinterkväll
i januari. Fasaden är angripen av en sorts
svamp som ger den skarpa, röda färgen.
Enligt uppgift kommer kyrkan att målas
om under året och återfå sin fina, vita
kostym.
Januarifoton: Sara Johnsson
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Svensköps Byförening
kallar till föreningsstämma
Plats: Svensköpsgården
Tidpunkt: onsdagen den 20 april 2022 kl 19.00
Stadgeenliga ärenden. Kallelse sker endast i Byanytt.
Ev avsägelser till valberedningen, Eva Andersson,
telefon 0709 661 364, senast den 15 mars.
Efter stämman blir det aktuell information och fika.
Välkomna!
Svensköps Byförening
Styrelsen

Ny hemsidesredaktör
Byföreningens nya hemsidesredaktör heter Malin Persson,
och hon kommer att börja jobba med en uppdatering
av hemsidan, svenskop.com.

Välkommen med tips och idéer!
Malin nås på adressen svenskopsby@gmail.com

Valborgsmässoafton
Byföreningen arrangerar traditionsenligt majbål
i Pers hage intill Svensköpsgården.
Vi tänder bålet lördagen den 30 april klockan 20.
Grillad korv och fika finns till försäljning.
Har du tips på vårtalare?

Foto: Sara Johnsson

Kontakta byföreningens ordförande,
Roland Arvidsson, på telefon 0709 286 818.
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Äspinge Kött erbjuder närproducerat, framförallt från vår egen gård
Brotorp i Äspinge, men även från några specifika uppfödare. Hos oss
hittar ni lamm-, utegris-, häst- och kaninkött. Vi har även en del
grönsaker under säsong, giftfritt odlat, gödslat med stallgödsel.
Våra djur går ute året om, förutom kaninerna som är inne på vintern.

Vi gör vårt egna ensilage.
Det finns utegris att beställa med leverans i början av mars!

Kontakt:
aspingekott@gmail.se
www.aspingekott.se
Vi finns även på Facebook!
Våra produkter finns även att köpa
i Lina och Evas lanthandel.
Välkomna ut till Äspinge!
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Hälsning från rektor i Kilhults skola.
Hej!
En av lärarna på skolan bad mig skriva några rader och presentera mig och det vill jag gärna göra.
Jag bor i Simrishamn med min man och vi har fyra vuxna barn. Vi bor i ett av de äldre husen i de gamla
delarna av stan och har nära till havet. Tidigare bodde vi i Skillinge, ett fiskläge där det för tio år sedan
fanns en byskola där våra barn gick från F-6.
Under större delen av mitt liv har jag arbetat som matte-, biologi- och kemilärare på högstadiet. Men
efter några år som ansvarig för schemaläggning i kommunen ville jag gå vidare och de senaste åren
har jag arbetat som skolledare och rektor.
I somras började jag arbeta som rektor i Långaröds och Kilhults skola. Jag sökte tjänsten eftersom jag
är glad för och vill värna de byskolor som fortfarande finns kvar. Min erfarenhet är att det är bra för
barnen, att det stärker bykänslan och samhörigheten och att barnen blir allas barn. De blir sedda och
kända och det skapar en trygghet och ett sammanhang.
I Kilhults skola och fritidshem har vi mycket som är positivt. En vacker byggnad, mindre klasser, behörig personal och en egen kock, som lagar fantastiskt god mat! Vi har en vacker utemiljö och närhet en
till naturen som ger både frisk luft och möjligheter till utflykter och uteverksamhet.
På den lilla skolan trivs vi och tar hand om varandra. Om vi inte drar sams märks det fort och vi lär oss
att lösa konflikter och vara rädda om varandra.
Tyvärr har jag inte heltidstjänst och därför är jag inte på plats varje dag i skolan. Men ni kan alltid nå
mig och boka ett möte eller slå en signal. Ni är också välkomna till Forum för Samråd om ni har barn i
skolan. Nästa träff är den 8/3 kl. 18-19. Då träffas vi i ett klassrum, jag och några från personalen och
berättar om skolan och svarar på frågor.

Tack från mig, och med önskan om gott samarbete!

Med vänliga hälsningar Carina Jörnland
Rektor Långaröds och Kilhults skola.
Mail: carina.jornland@horby.se
Tel. 0415–378433
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Din lokala färghandlare i Svensköp

Jonas Nilsson
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