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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 

Majbål i Pers hage på Valborgsmässoafton! 
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Torsdag 12 maj 19.00 Församlingsafton. Utflykt till Vä. 

Söndag 22 maj 19.00 Vårkonsert i kyrkan. 

Lördag 4 juni 19.00 Sommarkväll EFS  
med sånggruppen Visa. 

Lördag 18 juni 19.00 Lördagskväll EFS med Gunnel Andersson. 
”Möte med Apostlagärningarna - 

Lukas, Jakob, Rhode, Akvilla och Priscilla.” 

Fredag 24 juni 13.30 Midsommarfirande i församlingshemmets  
trädgård. Byföreningen bjuder på fika. 

 

Lördag 20 augusti 19.00 Lördagskväll EFS med David Castor. 

 

Aktivitetskalendern 

Rätt svar i Vuxentävlingen i Byanytt nr 1  

 

Ett flertal inkomna rätta svar denna gång och bland dessa 

har vi dragit en vinnare som är Ros-Marie Bertilsson. 

 

Grattis Ros-Marie, du får hämta ett paket kaffe av 

 valfri sort i lanthandeln! 

 

 

Rätt svar i Barntävlingen i Byanytt nr  1: 

1. Orange  2. Lila 3. Grön 4. Grå  5. Rosa 

Vinnare i barntävlingen är Ella-Elvira Valtersson. 

 

Grattis Ella-Elvira, du får hämta ett presentkort på 25 kronor i lanthandeln! 
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I år firar vi 5 år! 

Äspinge Kött erbjuder närproducerat, framförallt från vår  egen gård      

Brotorp i Äspinge, men även från några samarbetande 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.  

Nytt i år är att abonnera på griskött. Varannan månad får man hem 

kött för två månader (räknat på 1 dag/v). Varje gång ingår kotletter, 

färs och snitzel eller karré. Resterande bitar varierar.  

Perfekt om man har liten frys! Läs mer på hemsidan.   

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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Skriv ner rätt svar på en lapp  
tillsammans med ditt namn och 

 telefonnummer. Lämna i lanthandeln  
senast den 30 juni. 

 
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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Vårkonsert i kyrkan 

 

Lördagen den 2 april begav vi oss till Svensköps kyrka i ”normal kyrktid”. 

Det skulle visa sig att det inte fanns många sittplatser kvar! Vi fick dock plats            

och snart ljöd Gospel Stompers, ett sjumannaband av det härliga slaget! 

 

Gospels och gladjazz varvades, besökarna sjöng med, applåderade och hade en verkligt 

fantastisk upplevelse. Jag gillar det svängiga sätt som vårt kristna budskap              

framfördes på och kommer att leta upp bandet på fler ställen! 

/ Ankie Stenbeck 

                                                                                                      Foto: Sara Johnsson 
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Tack och hej från sexorna i Kilhults skola 
 

Vi har gått på denna skolan nästan hela våra liv och haft några av våra bästa 
    minnen här. Vi har haft våra upp och ner men det har alltid slutat bra.  

Det har oftast varit bra och intressanta lektioner med bra lärare. 
Mycket har ändrats sedan vi började här. 

Många har börjat och slutat men vi stannade kvar.  
Vi började i f-klass som 6 st, och efter några år blev vi 3 st men nu är vi 4 st. 

Och till slut är det vår tur att lämna denna fina lilla skola. 
 

Vi skulle vilja tacka alla våra skollärare vi har haft i skolan.  
Roliga och tråkiga händelser, så tack till Kristina, Anne, Zandra och Maggan,             

Magdalena, Tessan, Cattis och Alexandra. Vi vill också säga hejdå till denna skola och 
alla våra vänner och alla andra på skolan. Vi skulle också vilja tacka våra andra lärare 

Annika, Carina, Nathalie, Sara, Johannes, Peter och Lasse. 
 

Tack för alla underbara år på denna skola. 
 

MVH 6:orna!! 

Sexorna skriver vidare: 

Vi tackar Lina och Evas lanthandel så mycket  
för deras sponsring till diskot vi hade för  
årskurs 5 och 6 fredagen den 8 april! 
 

 

Bilden till vänster: Sexorna är fyra stycken som nu 
lämnar Kilhults skola. Milon och Liam balanserar 
på gungan, Isabella och Linnea saknas på bilden. 

Foton: skolpersonal 
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Det har varit en lång och tuff och kämpig resa efter den  
13 december 2020. Efter mycket slit med hjälp av familjen 
och Jobbet Huaröd AB så fick vi till sist bort allt sorgligt skrot 
o skräp. Venestad VVS & Entreprenad gjorde ett snyggt    
arbete med bortforsling av sista resterna efter hallen samt 
utfyllnad och tilljämning av hela ytan.  
 
Sen kom bodarna som stod och stod och stod........ 

Och så fick vi kontakt med Höörs Farmartjänst tack vare    

Roland Arvidsson och..... vips..... så stod där ett hus.....   

grävning till vatten o avlopp o el fixat av detta duktiga gäng 

och med en skicklig kranförare till hjälp så kom allt på plats.  

Och nu så har vi en byggnad som är betydligt trevligare att se 

på än den öppna ytan. Riktigt snygg och bättre ska det bli. 

Det återstår mycket jobb inomhus innan det kan bli en butik 

men det går framåt.  

Och hade vi inte haft vår kära Ingvar Malmborg till hjälp så.... 

han hjälper oss i alla väder och situationer.  

Vi har en vision om att kunna öppna i sommar men vågar inte 

lova någon datum..... allt har tagit sin tid för att inte tala om 

eltillförseln...... och nu kämpar vi med att få vattnet igångsatt 

vilket verkar bli en dyr historia.... men har vi nu kommit så  

här långt så ska inte detta heller få stoppa oss.  

Tills vidare har vi vår lilla garagebutik som är öppen   

söndagar 12-15 och framöver kommer vi att utöka        

öppetiderna.  

Givetvis har vi öppet när det är evenemang på byn som t.ex 

grillkvällarna. Följ oss gärna på Facebook för uppdatering.   

Ni får gärna titta in av ren nyfikenhet också.... 

Hjärtligt välkomna önskar Bengt-Arne o Anki                 
och samtidigt... ett stort tack till alla som  

stöttat och sporrat oss under resan! 

Foton: Anki Gustafson 
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27 april: första grillkvällen sedan 2019! 
 

Tusen tack till alla som var med och gjorde den första officiella  
grillkvällen 2022 till en toppenkväll! Efter att ha längtat i två hela  

somrar fick vi ÄNTLIGEN bjuda in till grillkväll igen!  
 

Bevisligen var det fler än vi som längtat: uppskattningsvis myllrade 500+ personer runt 
vid vår lanthandel och i vår fantastiska by och åt korv, burgare, drack kaffe,  

minglade, småpratade, småmös och småfrös... Så roligt, tack till alla er som kom och 
besökte oss! Tack för att ni pälsade på er och trotsade den kalla aprilkvällen.  

 
Ett jättetack även till vår underbara personal, alla hjälpsamma grannar,                         

familjemedlemmar och nära och kära som alla drar stora strån till stacken.  
Utan er, inga grillkvällar!  

Varmt välkomna igen till oss på nästa grillkväll onsdagen den 25 maj kl. 17-20! 
 

Somriga hälsningar Lina & Eva 

Ingen grillkväll utan häftiga motorcyklar, fräcka mopeder och amerikanska vrålåk, konstaterar Eva! 

Full fart vid grillen, Jane låter sig väl smaka och Nilla hämtar andan ett ögonblick! 

Foton: Matz Nilsson                                                                   Foto mopeder: Ingela Brickling 
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INTERVJUSTAFETTEN 

Byanyttredaktionen vill uppmärksamma en av  

bygdens eldsjälar som är känd av många,     

men kanske inte våra mer nyinflyttade bybor.  

Han heter Lasse Bertilsson och bor i Älmhult,  

det vita huset genast när man svänger av mot Harphult.  

Lasse fyller jämna 70 år och då passar jag på att träffa 

honom och hans fru Ros-Marie för en pratstund. 

 

Har ni tänkt på så trevligt det är att lyssna till någon som berättar om sitt liv? Alla har en 

intressant, unik livshistoria.  Vi tar en fika i uterummet, dagen är solig och lite varm, 

påsken väntar och det är en skön vecka i april.  

1952 var året när Lasse föddes som nummer tre i en syskonskara om fem bröder.  

Då bodde familjen i gården intill den nuvarande bostaden. Pappa Bertil hade bland annat 

haft ett taxiföretag som ung, men sedan giftermålet 1944 var det lantbruk med mjölkkor 

som han ägnade sig åt. 1961 flyttade familjen in i det då nybyggda huset bredvid gården. 

– Det var fantastiskt, minns Lasse. Oljeuppvärmt, varmt och gott, nytt och fräscht. Under 

några år var det sedan vävstuga i gården innan den så småningom såldes. 

- Jag har faktiskt riktigt tidiga minnen från barndomen, berättar Lasse. Så länge jag kan 

minnas har jag haft öra för att känna igen motorljud; bilmärken, motorcyklar, mopeder och 

annat. Jag var bara ett par år gammal när jag berättade för mor att nu kommer hemsama-

riten Svea Nilsson på moped, jag kände igen ljudet från hennes remdrivna moppe när hon 

kom åkande längs vägen från Killhult till Älmhult. Mor var skeptisk och tyckte att det kunde 

jag väl inte veta? Men jodå, jag hade hört rätt. 

Motorintresset framför allt, men också ett brett sportintresse i allmänhet, har följt Lasse 

genom  livet. – Jag har nog varit lite nördig på området, ler Lasse. Vill lära mig mer, vill 

känna till och förstå sammanhangen. Det årliga VM-rallyt i Värmland måste jag se på 

plats, det är helt tvunget och jag har varit där varje år (med något undantag) sedan 1971!  

Lasse har också meriter som rallyförare. Under fyra år på sjuttiotalet rattade han den röda 
Saaben på landets södra skogsvägar. – Fartens tjusning och det höga adrenalinpåslaget 
smakar mer, det är helt fantastiskt, säger Lasse. Ja, hans vinnarinstinkt är inte att ta fel 
på, den saken är säker.   

- Min stora idol under alla år var Ronnie Peterson – jag visste till och med vilka akvariefis-
kar han hade! Jag följde honom i hans karriär, jag åkte på alla tävlingar i Sverige och jag 
minns exakt vad jag gjorde när beskedet om hans tragiska bortgång kom.  

- Den 11 september 1978 klockan 10 berättade de på radionyheterna om olyckan. Jag 
blev som fastfrusen en lång stund, det var omöjligt att fatta.  
 
Under några år i ungdomen bodde Lasse först i Hässleholm och sedan, tillsammans med 
Ros-Marie som han träffade 1977, ett par år i Kristianstad.  
- Vi flyttade tillbaka till Älmhult julen 1981. Här har vi trivts sedan dess.  
- Lugnet, naturen, tystnaden…… vi kan inte bo bättre!  
 
Nej, visst har du rätt, instämmer Ros-Marie och jag.  
             Fortsättning följer. 
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Lasse har ett rekord som bygdens meste scout! – När började du i scouterna? 

- När jag gick i fjärde klass fick vi veta att man skulle starta scoutverksamhet 

i Missionsförbundets hus i Stensma, förklarar Lasse. Vi var förstås ett antal ungdomar som 

blev intresserade och åkte dit. Sedan har jag fortsatt med scoutingen i alla år, med några 

pauser de år då arbetet tog all tid.        

 

- Det som idag är EFS Scout i vår by hette från början JG, Juniorgruppen. I början på        

90-talet bytte vi namn till EFS Scout och då var det 30 scouter som invigdes. Vi har hela  

tiden haft verksamheten i EFS Missionshus, medan mycket av utomhusaktiviteterna äger 

rum i  skogen vid Norreskog.  

- Vad är det som lockar med scoutlivet? 

- Det är en väldigt bra skola för barn och ungdomar. Man lär sig en massa praktiska saker, 

inte minst utomhus. Vi gör upp eld, vi bygger läger och skydd som vi kan övernatta i, vi lär 

oss använda råvaror för att laga mat och vi förstår vikten av att vara rädda om naturen,   

och varandra!              

Gemenskap över åldersgränserna, sammanhållning och trygghet. Scoutingen har många 

fördelar, intygar ledaren med sex decenniers erfarenhet på området. 

 

 

Lasse och kartläsaren  

Gert Turesson  i full karriär längs de 

småländska skogsvägarna.  

Året var 1977. 

 

Några av de många miljöer som en scout får medverka i. 

Foto: Sara Johnsson                                         Fortsättning följer. 



 

18 

 

- Till sommaren åker vi på Jamboree på A3 utanför Kristianstad, scouternas egen       

festival med 10.000 deltagare, mest från Sverige men även internationellt. Det brukar 

vara fantastiskt roligt och lärorikt. År 2011 deltog 40.000 scouter i en internationell   

Jamboree utanför Kristianstad. 

- För närvarande är vi fyra-fem ledare och ett dussintal ungdomar som träffas fredags-

kvällar klockan sju i missionshuset. Nya deltagare är mycket välkomna, man kan vara 

med från det man fyller tio år. Det är bara att komma och prova på! 

Nu har vi fikat och pratat i en timme, och det börjar bli dags att avrunda.  

Vi går ut i trädgården och tar ett foto.  

Tusen tack Lasse och Ros-Marie, det var verkligen en riktigt härlig pratstund! 

För byanyttredaktionen / Ingela Brickling   

 

 

Nedan: Bilder från Jamboree i Rinkaby 2007. En jamboree är ett stort scoutläger.  

Peter Rosberg och Lasse Bertilsson har riggat spisen i lägret. 

Det tar på krafterna att hålla igång lägerlivet. En välbehövlig paus kan behövas. 

Foton: Sara Johnsson                                                       Fortsättning följer. 
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Ett sextio år gammalt foto från den första scoutträffen i Stensma: 

Från vänster: Eva Espersson, Eva Andersson, Liselotte Mårtensson, Ingrid Andersson,   

Jan-Olof Pettersson, Sten Oskarsson, Nisse Andersson, Yngve Persson, Hasse Sandgren, 

Lasse Bertilsson, Ole Gustavsson, John Eriksson, Rune Arvidsson och Roland Arvidsson. 

Ledare från vänster:  Okänd, Inger Andersson, Stig Classon, Bo Karlsson och               

Evert Olsson. 

Scouternas valspråk och lösen är ”Var redo! Alltid redo!” Ledaren gör scouthälsningen med 

höger hand medan han hälsar på barnen. Från höger: Hasse Sandgren, Ole Gustavsson, 

Lasse Bertilsson, Rune Arvidsson och Roland Arvidsson. En högtidlig stund! 
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Multisportarena vid Svensköpsgården 

2018 tog Svensköps IF initiativ till att göra en förstudie kring möjliga nya aktiviteter 

och träningsmöjligheter vid Svensköpsgården. Många förslag och idéer ledde så 

småningom fram till en ansökan om stöd till den första etappen i denna utveckling, 

och det blir en multisportarena.  

Svensköps IF har beviljats 600.000 kronor i projektstöd av Länsstyrelsen i Skåne  

avseende anläggning av en multisportarena vid Svensköpsgården i Killhult. 

Syftet med projektet är att locka såväl yngre som äldre till mer motion och rörelse. 

Målet med projektet är att skapa en robust, attraktiv mötesplats med lång livs-

längd, få fler barn och ungdomar i verksamheten och starta grupper med olika    

inriktningar. Den stora bygemenskapen på orten och viljan att tillsammans skapa 

något kommer att vara drivkraften i projektet. Anläggningen ska skapa förutsätt-

ningar för att alla på orten ska få möjlighet till en aktivare fritid med ett varierat ut-

bud. 

Bygglov är beviljat och nu inväntar vi det s k startbeskedet i månadsskiftet maj/

juni. När det är klart kan arbetet sättas igång. Håll utkik efter mer info på Facebook 

(Svensköps IF) och hemsidan (www.laget.se/SIFUNITED). 

Sargen för sportarenan har måtten 

12.12 x 24.66 m.  TiII detta kommer 

en ram runt arenan med en bredd på 

ca 60 cm. 

Konstruktionen har en sarg på 

1 meter runt banan. 

2st fotboll/handbollsmål 2 x 1,6 m. 

4 st små mål, 2 st på vardera sida. 

2 st basketkorgar placerade över   

fotboll/handbollsmålen. 
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 Allt inom däck och fälg * Hjulinställning * Däckförvaring 

 Bilrekonditionering 
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Foto: Sara Johnsson 
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Vårnytt från Björnligan 

Härligt att vårvärmen har kommit tillbaka, alla njuter för fullt och är såklart ute mycket under veck-

orna precis som vanligt. Våra teman rullar på och avdelningarna arbetar på olika sätt utifrån barnens 

ålder och intresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
En dag var Idet ute i skogen och barnen hittade genast en massa kottar på marken och vi samlade 
ihop en stor hög. Spännande verkade de tycka och hjälptes åt att hitta fler och fler kottar. Vi kunde se 
att någon hade ätit på kottarna. Kanske en ekorre eller en mus? Vi kunde tydligt se att någon hade 
skalat kottarna och vi sjöng om ekorren i granen. 
I skogen hittade vi även en fin koja, spännande och kanske lite läskigt att krypa in där. Efter en härlig 
förmiddag i skogen var det ett gäng trötta barn som kom tillbaka till förskolan för lite mat och vila. 

 
Vårt Guldkorn denna termin är ”Bygg och konstruktion”, vårt Grön Flagg-tema detta år är ”Stad och 
samhälle” och vårt utvecklingsområde är ”Språket i fokus” 
Alla dessa tre ämnena som vi undervisar i år kommer att sammanfalla i detta ”Bygga hus” med bar-
nen. Förutom att de kommunicerar när de arbetar tillsammans så är tanken att de ska berätta en 
historia/saga om sitt hus när det är klart, som vi sedan skriver ner. Men så långt har vi inte hunnit i 
vårt arbete än.  
 
Det hela börjar med en skokartong. 
Alla målar sitt eget kartonghus med de färger  
de själva valt. Några barn vet precis hur de vill  
att deras hus ska se ut och följer sin plan.  
Andra målar lite på måfå och kommer på efterhand 
 hur det ska bli. De blandar färger och får fram många 
 olika nyanser eller nya färger.  
Och blandar man tillräckligt länge blir det - brunt.  
Några målar fönster och andra målar tapeter på väggarna. 
 

 
                                                                      Vi hade påskfest på Björnligan och det började med att                                    
                                 vi sjöng påsksånger och fikade på kakor som Grottan bakat.  
                                                                      Efter det var det en liten teater kring en höna som förlorat   
                       sina ägg. Det slutade med att alla barn fick hjälpa till att leta 
                              ägg i idrottshallen.  
              Mamma höna blev glad när hon fick tillbaka sina ägg. 
 
Sist men inte minst hade vi lite olika stationer med påsktema. Det var äggrullning, sätta fjädern på 
tuppen, mata haren och blåsa fjädern. En kul och händelserik förmiddag. 
 
    Vårliga hälsningar från alla oss på Björnligan 



 

28 

Svensköps Byförening 

 
Vid föreningsstämman den 20 april beslöts bland annat att medlemsavgiften ska vara    

oförändrad år 2023, 100 kronor/per person eller 300 kronor/familj.  (Bankgiro se sidan 2). 

 

Roland Arvidsson (som representerar LRF i styrelsen) omvaldes som ordförande och           

till sin hjälp har han dessa ledamöter (varav hälften representerar bygdens föreningar      

och organisationer): 

 

Kerstin Almgren, representant för EFS Missionsförening 

Peter Rosberg, EFS Scout 

Sara Johnsson, Kilhults skola 

Kjell-Åke Espersson och Bertil Stridh, Frosta Härads Hembygdsförening 

Leif Johnsson, Svensköps IF 

Ingela Brickling, Svensköps IF ungdomssektion 

 

Övriga ledamöter: 

 

Mona Johnsson  

Linda Holmgren  

Eleonore Nilsson 

Inga-Lill Rohdin  

Meir Levin 

Filip Hansson 

Anna Molin 

David Dahlgren 

Rose-Marie Persson, adjungerad kassör 

Vakanta styrelseplatser: Bokcirkeln och Kyrkan 

 

Revisorer: Elisabeth Johannesson och Yvonne Isaksson. 

Valberedning: Eva Andersson, Lina Hultgren och Emma Kronblad. 

 

Styrelsen för Svensköps Byförening framför i verksamhetsberättelsen ett stort tack till alla          

medlemmar och byanyttsponsorer för det gångna verksamhetsåret! 

 

Foto: Sara Johnsson 
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Hemsidan har fått nytt utseende! 

Välkommen att meddela föreningsuppgifter, byaktiviteter och annan information till                 

hemsidesredaktör Malin på adressen svenskopsby@gmail.com.  

Vill du bidra med foton som kan vara av allmänt intresse så gör Malin en flik där foton 

samlas. Berätta vad fotot föreställer och vem som är fotograf. 
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Påskutställning i Timan! 

Vilken fantastisk påskhelg! Hela 211 besökare ville se på vår konst  

på  Timan Konsthall i påsk. Ett stort dragplåster var ju den fina 

artikeln i Skånskan och bilder på oss 6 som skulle ställa ut.  

Många från Hörby kände naturligtvis igen Göran Malmström,  

f.d. personalchef i kommunen, Göran skänkte inkomsten till Ukraina.  

Eva Liedholm som jobbar på Lärcentrum hade även utställning 

i Eslöv och sålde många tavlor denna helg, ”Systerkärlek” fanns  

i Timan och var väldigt omtyckt så det blev en ny ägare så småningom.  

Yvonne Svantesson från Höör har ställt ut här 2 år tidigare. Yvonne deltog även på Åkersberg och 

Hovdala och fick också sålt några verk.  

Lis Bögeskov Nielsen också från Höör kom med hela släkten till vernissagen. Hennes verk 

”Väninnor” fick ny ägare. Åsa Bjärnung kunde tyvärr inte närvara men fick mycket beröm för sin 

tavla ”Vemod ” som dessvärre ej var till salu. Själv har jag precis kommit igång med måleriet igen 

efter 30 år, en del nytt och en del som ställdes ut av mina privata.  

Ser fram emot fler härliga konstrundor eller andra trevliga ”konstiga” evenemang i Timan.   
Ha en fin vår & sommar så ses vi framöver. // Karin 
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