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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.  

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:  Ingela Brickling 

Första spadtaget till multisportarenan vid Svensköpsgården! 

 

Övriga foton: se bildtexter. 



 

3 

 

Kom och träffa dina 

kommunpolitiker! 

 

Företrädare för partierna i Hörbys 

kommunfullmäktige kommer 

till Svensköpsgården 

 

torsdagen den 18 augusti kl 18.30. 

 

Hur vill partierna utveckla 

landsbygden i Hörby kommun? 

 

Välkomna! 

 

Arrangörer: Byföreningarna i 

Askeröd, Svensköp och Önneköp 
 

Kontakt: roland.granelund@svenskop.se 

Söndagen den 11 september är det val till riksdag, region och  

kommun. Förtidsröstningen börjar den 24 augusti. 

Svensköpsgården blir vår vallokal på valdagen, och då kan  

man rösta där mellan klockan 8-20. 

Läs mer information på röstkortet som kommer till alla  

röstberättigade senast den 24 augusti. 
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Lördag 20 aug 19.00 Lördagskväll med EFS David Castor. 

Onsdag 31 aug 20.00 Musikstund i kyrkan efter grillkväll.  
Linda Lundqvist. 

Lördag 3 sept 19.00 Gudstjänst EFS. 

Torsdag  8 sept 19.00 Församlingsafton. 

Söndag 11 sept 18.00 Skymningsmässa. Vägvisning från kyrkan. 

Söndag 25 sept 18.00 Mässa i kyrkan. Olof Sandström. 

Torsdag 29 sept 14.00 Kaffestund EFS. Ann-Kristin Roos Åkerberg. 

 

Aktivitetskalendern 

Rätt svar i Vuxentävlingen i Byanytt nr 2: 

1) f 10 st (det var en stängd tank, alltså kan ingen försvinna)    2) 4 lamm i en fyrkant  

3) 195 kronor (14 tior och 11 femkronor)  4) På dag 99    5) Ett hål 

 

Bland de rätta svaren har vi dragit en vinnare och det är Rose-Marie Persson i Killhult. 

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

 valfri sort i lanthandeln! 

 

 

 

Rätt svar i Barntävlingen i Byanytt nr  2: 

Blommorna heter ros, tulpan, prästkrage, lupin och solros. 

Vi har dragit en vinnare med rätt svar och det är Arvid Johnsson i Killhult. 

 

Grattis Arvid, 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.  

Läs mer på vår hemsida eller facebookssida!  

Kontakt: 

Sara 0705 762 287   

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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Byanyttredaktionen bad Oskar Arvidsson berätta om sin resa till andra sidan Atlanten: hur är det att 

åka från den lilla landsbygdsorten till en stor världsstad och vad har Oskar i sikte inför framtiden?  

 

Från Harphult City till Toronto 

Det roliga är att tanken var egentligen aldrig att åka till Toronto, min första tanke var att åka till Australien 

och studera på bibelskola där. Men så blev det inte alls. Vad som började som en tanke att bara vara iväg i 

5 månader har väldigt snabbt blivit 6 år i Kanada... vad som sen sker i framtiden det vet man aldrig.  

Våren 2015 så började jag plugga på en Bibelskola i Toronto, Kanada. Det var en resa som förändrade mig 

som person på djupet. Relationen till Jesus fördjupades och så otroliga upplevelser man fick vara med om 

som har format en på så många plan att man knappt kan beskriva det.  

Efter ett år i Toronto så flyttade jag hem till Sverige för att jobba. Men 2017 så var känslan och längtan ef-

ter äventyr tillbaka, jag flyttade till Toronto igen och jobbade ideellt i Kyrkan jag hade kontakt med där 

som heter Catch The Fire Toronto. Vilket fantastiskt år det var, personlig utveckling och massor med nya 

vänskaper formades. Jag kände från Gud att det fanns mer för mig i Kanada, att resan inte var slut ännu så 

jag ansökte om ett arbetsvisum som blev beviljat samma dag (Helt sjukt!!) så efter ett snabbstopp i Sverige 

så blev det mer officiellt att man flyttade till Kanada. Väl där jobbade jag inom kyrkan som eventkoordina-

tor och sen jobbade jag i en klädesbutik som heter Banana Republic.  

Eftersom jag fortfarande kände att jag skulle stanna i Kanada så ansökte jag till en skola i Kanada som he-

ter George Brown College till en linje som heter Business Administration – Project Management. Ämnet 

var något jag fått smak för under min tid som eventkoordinator och hur man kan vara en effektiv “spindel i 

nätet” för att få ett uppdrag eller uppgift klar i tid. Efter att fått mitt studievisum bekräftat så började jag 

plugga. Nu har jag gått 2 utav 3 år i skolan, jag är taggad på att bli klar i april 2023 och kunna börja jobba 

inom Projektledning.  

Vad jag har lärt mig som jag verkligen vill förespråka är att åka ut och se världen. Även om bara för en kort 

tid så är det så otroligt lärorikt. Man träffar på olika människor från hela världen, olika kulturer och kan 

även dela med sig av lite svensk kultur som Fika (som helt chockerande inte är väldigt normalt utanför 

Sveriges gränser!).  

Vad som kommer att ske efter mina studier är över är inte helt spikat ännu, stanna i Kanada och jobba där, 

flytta till ett helt annat land eller flytta hem till Sverige och söka jobb där. Det finns oändligt med möjlig-

heter att välja bland... vad som sen sker i framtiden det vet man aldrig. 

 

Have a good one   

 

Oskar Arvidsson, Toronto 

 

Foto: Oskar på besök hemma i Harphult sommaren 2022! 

 

 

Tack Oskar, vi önskar dig allt det bästa inför dina 

fortsatta studier och kommande äventyr! 

/Byanyttredaktionen 
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Jonas Nilsson 

       Din lokala färghandlare i Svensköp 
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Svensköps kyrka får välbehövligt underhåll 

Under sommaren har vi sett kyrkan kläs in i ställningar och plast 

inför arbetet med att byta takplåtar och lite annat underhållsarbete 

samt tvätta fasaden, stryka på algmedel och sedan kalka den 

med KC-färg så den blir skinande vit igen! Två gånger målas den. 

Ansvarig entreprenör är AB Brödernas Nilssons Måleri i Tomelilla 

ett företag som startade 1974 och är specialiserade på just kyrko-

renoveringar. Ägaren Per Nilsson (på fotot) bekräftar att de har en 

väldigt varm arbetsplats under plasten. 

 - Man får lägga till 4-5 grader, berättar Per. Puh, det låter       

verkligen svettigt när termometern  visar 37 grader i solen! 

Fyra man jobbar med renoveringen, och de beräknar vara klara 

till kommande månadsskifte. 

Kostnaden beräknas till drygt två miljoner kronor, varav den 

största delen bekostas med kyrkoantikvarisk ersättning via Lunds 

stift. 

Nästa år, 2023, kommer församlingshemmet att bli föremål                
för både in– och utvändigt underhåll. 
 

Foton: Ingela Brickling 
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Skriv ner rätt svar på en lapp tillsammans med ditt namn och 
 telefonnummer. Lämna i lanthandeln senast den 30 september. 

 
Bland de rätta svaren drar vi en vinnare som får ett  presentkort på  

25 kronor i Lina och Evas lanthandel.  Lycka till! 

Barntävling 

Byt ut siffrorna mot bokstäver och ta reda på vad alla heter! 

SVENSKÖPS JULMARKNAD 

Årets julmarknad äger rum lördagen den 19 november kl 10-15! 

Boka in dagen redan nu — mer info kommer! 

Arrangör: Svensköps Byförening 
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Svensköps Byförening fick en trevlig förfrågan från Mia Kinell, lärare på Kulturskolan i Hörby: 
 
Kulturskolans mål är att nå ut till alla delar av kommunen. 
Därför vill vi erbjuda några tillfällen att sjunga tillsammans i tre byar i olika delar av Hörby   
kommun (Önneköp, Ludvigsborg och Svensköp). 
 
Tillsammanskören är tänkt som ett sätt för barn och vuxna att göra någonting roligt tillsam-
mans. Vi träffas några måndagskvällar under hösten och sjunger och gör några enkla dramaöv-
ningar. Sångerna är valda så att de lätt ska gå att lära sig utantill, utan papper eller noter.  
Alla är välkomna: inga förkunskaper, alla åldrar, kostnadsfritt!  
 
Hoppas att vi ses i höst!  
Hälsningar Mia och Lisa, lärare på Kulturskolan i Hörby 
 
Boka in måndagen den 19 september klockan 18.30-20.00 och håll utkik efter mer info som 
kommer på  hemsida, Facebook och anslagstavlan! 
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Lina och Eva fick ta emot 2021 års Kulturpris ur Nils Ludvigs Minnesfond.  

Priset delades ut på Frosta Härads Hembygdsförenings årsmöte i Höör den 21 maj.  

Motiveringen till priset lyder: 

"Lina & Evas lanthandel i Killhult är en lanthandel i ordets rätta bemärkelse. Med energi, hårt ar-

bete och nya idéer har Lina Hultgren och Eva Andersson bevarat och utvecklat verksamheten till 

en modern affär med den gamla andan i behåll. Lanthandeln i Killhult är en samlingspunkt för 

hela Svensköpsbygden, där man träffas vid affären eller vid olika evenemang. Lina & Evas lant-

handel får kulturpriset 2021 för att den på ett positivt sätt representerar den svenska lanthan-

deln, som är en viktig del av vårt kulturarv. Tack Lina & Eva!" 

Foton hämtade på lanthandelns facebooksida. 

Inte bara en utan två kulturpristagare står att finna i vår bygd! Byanyttredaktionen gör sig till tolk 

för alla bybor i ett fyrfaldigt HURRA! och GRATTIS! till våra fantastiska ambassadörer! 

Bertil Stridh tilldelades Lions Kulturpris för 2022. 

Priset är på 10 000 kronor och delades ut i samband med 

nationaldagsfirandet på Söderängen i Hörby den 6 juni. 

Motiveringen lyder: 

“Du har under flera år haft en viktig roll i det kulturella    
utbudet i Hörby kommun. Med ditt stora intresse för hem-
bygden har du sett värdet i att bevara det genuina hantver-
ket, smått som stort, för framtida generationer. Ditt livs-
verk, Ola Ols’ bygdemuseum, lockar idag många besökare 
till Killhult/Svensköp och gör bygden vida känd utanför    
Linderödsåsens vackra kulturbygd.” 
 
Missa inte Kulturarvsdagen vid Ola Ols’ museum,  
se separat annons i detta nummer! 
Fotot på Bertil hämtat på hembygdsföreningens hemsida. 
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Tiden går fort och sommaren känns alltför kort! 

Vi hade en förhoppning om att få den nya  

affärslokalen färdig för inflyttning  

under sommaren, men….  

det blev mer arbete än vad vi trodde, så vi kämpar  

vidare med vår lilla garagebutik dit alla är  

välkomna söndagar klockan 12-15. 

 

Tofflor………… tofflor………. tofflor…….  

i många olika storlekar som nog passar de flesta! 

Lite partier med kakel finns också och lite  

annat smått och gott! 

Välkomna söndagar klockan 12-15 och även  

när vi jobbar i bodarna på andra tider! 

 

Bengt-Arne och Anki 
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Författarafton i Timans Konsthall 

 

Karin Wessberg utsågs till Årets Ambassadör för Svensköpsbygden 2021.  

En välförtjänt utmärkelse till en bybo med stort hjärta för bygden i kombination med kreativ      

begåvning och kulturintresse. 

Den nybyggda hallen intill bostadsfastigheten på Timan är rymlig och vacker, en skön atmosfär 

möter besökarna som kliver över tröskeln. Sista måndagen i maj månad hade Karin bjudit in till en 

föreläsning med författaren Cecilia Sahlström. Vi var ett tjugotal personer som hörsammade      

inbjudan och slog oss ner i den ljusa lokalen. 

Cecilia berättade engagerat och intresseväckande om sitt författarskap och sin bakgrund med ett 

varierat yrkesliv som kulturvetare, polis, caféägare och senast arbete inom socialförvaltningen i 

Hörby. Stor bredd och lång erfarenhet inom många områden alltså. Sedan förra hösten ägnar sig 

Cecilia åt skrivandet på heltid. Det märks att hon trivs och älskar jobbet! 

I sina böcker väver Cecilia Sahlström samman egna erfarenheter med fiktion. Hittills har sju krimi-

nalromaner kommit ut och i slutet av augusti kommer nästa bok, ”Irrvägar”. 

-    Utsatthet, sociala orättvisor och utanförskap gör många människor vilsna idag,  
      säger Cecilia. Unga människor som saknar sammanhang och en inre trygghet blir lätta   

byten för exempelvis gängledare och andra förövare. Vi måste prata om detta, inte sopa 
under mattan och tro att problemen försvinner av sig själva. Och vi får absolut inte vara 
tysta! Tystnadskulturen är bland det farligaste – och den gör oss små. Vi får inte väja för 
det som är jobbigt. Jag är optimist och tror att vi kan förändra till det bättre. 

 
Cecilia bjuder på sig själv, lockar till skratt, fångar upp frågor och kommentarer från publiken. 

Hon berättar inspirerat och kunnigt, det är ett nöje att lyssna och reflektera över orden. En riktigt 

trevlig kväll i Timans Konsthall avslutas förstås med fika och småprat. Stort tack Karin! 

 

För Byanyttredaktionen, 

Ingela Brickling 

Cecilia Sahlströms rika bokproduktion fanns på 

plats i Timans Konsthall.  

Foton: Ingela Brickling 
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Bilden ovan: hela styrelsen för SIF på plats vid Svensköpsgården. 

Bakre raden: Viktor, Leif, Henrik, Jonna, Gustav, Sara och Ingela. 

Främre raden: Christian, Jonny, Mia och Egon. Eva fotograferade. 

 

På omslaget till detta Byanytt ser vi ett härligt gäng 

som tar första spadtaget till den nya sportarenan!  

Tisdagen den 14 juni samlades barn från årskurser-

na 4, 5 och 6 i Kilhults skola tillsammans med repre-

sentant för Unisport och styrelseledamöter i SIF för 

att gemensamt sätta spadarna i marken och markera 

att nu är arbetet med den nya arenan igång! Solen 

sken och vi fick en riktigt trevlig stund tillsammans.  

Erika och Per-Albin från kommunens Kultur- och    

fritidsförvaltning var också på plats liksom Jonas 

Karlsson från Skånskan.  

Tack allesammans!  

Markarbetena är klara och i skrivande stund väntar vi 

på besked från Unisport när anläggningen ska mon-

teras och göras färdig. Info kommer på hemsidan 

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

Foto: Ingela Brickling 

Spadparad när första spadta-

get skulle tas! 

Jonas Karlsson på Skånskan 

instruerar gänget för att få till 

en bra bild i tidningen! 
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 Allt inom däck och fälg * Hjulinställning * Däckförvaring 

 Bilrekonditionering 

Middag på residenset i Malmö med   

landshövding Anneli Hulthén 

 

Söndagen den 6 juni var undertecknad och Filip 

Hansson som representanter för Svensköps Byföre-

ning inbjudna till landshövdingen på middag tillsam-

mans med 20 andra byföreningar i Skåne. 

Kvällen började kl. 18.00 med mingel på innergården 

där vi presenterade oss och blev bjudna på bubbel. 

Efter välkomsthälsningar visade landshövdingen runt 

oss på residenset och berättade om husets historia. 

Det blev en mycket intressant rundvandring. 

Maten som serverades var en sommarbuffé, det var 

riktigt gott! Under måltiden blev det gott om tid att 

prata med olika byföreningar både om positiva saker 

och problem med lokalpolitikernas ovilja att satsa på 

landsbygdsutveckling, kommunikation och fiber - 

ungefär samma utmaningar för oss alla. 

Det blev en mycket givande kväll och jättetrevligt att 

bli uppmärksammad av länsstyrelsen. 

 

Roland Arvidsson, ordf Svensköps Byförening 

Foto: Nils Phillips, Röstånga 

Foto: Roland Arvidsson 
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Skriv ner svaret tillsammans med ditt 

namn och telefonnummer och lämna 

 i lanthandeln senast den 30 september. 

 

Bland de rätta svaren drar vi en vinnare 

som får ett paket kaffe av valfri sort i  

Lina och Evas lanthandel. 

  

Lycka till! 

VUXENTÄVLING! 

Rebusar! 

Lista ut vilket ord som 

gömmer sig i bilderna. 

Ett ord för varje bild. 
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INTERVJUSTAFETTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med ett stort nätverk och goda kontakter planerar och organiserar Bengt och Lubov hjälpsändningar 

till Ukraina. Vi har kunnat följa en veckas arbete genom artiklar i Skånska Dagbladet, då reporter   

Jonas Karlsson följde med på resan och beskrev sina upplevelser. Gripande och intressant. 

Med dessa intryck på näthinnan begav jag mig till Piledahl en av sommarens hetaste dagar. Vi hade 

stämt träff på telefon och jag var förväntansfull inför möjligheten att få veta mer om Lubov och    

parets gemensamma strävanden. Jag kom till ett gott elvakaffe och fick en trevlig pratstund med 

Bengt och Lubov. 

Lubov berättar att hon växte upp i en mindre stad som heter Ovruch, den är ungefär lika stor som 

Hörby. Staden ligger knappt 6 mil från gränsen till Belarus och det är ungefär 20 mil till Kiev. Lubovs 

föräldrar bor kvar i Ovruch och hennes far är fast besluten att försvara familjen och egendomen om 

ryssarna kommer dit. Missiler som avfyras i Belarus med destination Kiev far över deras landsdel och 

invånarna får ta skydd när larmet går.  

-     Det var en chock när Ryssland invaderade Ukraina, berättar Lubov. Ryssland vill stänga lan-

det, precis som man gjorde när man trots omvärldens protester annekterade Krim 2014.    

Jag måste vara realist och inse att det inte finns något som pekar på att kriget blir kortvarigt, 

tvärtom. Ukrainarna bjuder motstånd och vill inte ge upp sitt land. Samtidigt vill jag vara   

optimist och tänka på en ljus framtid för Ukraina, men det kommer att ta tid. 

Lubov har en bakgrund som utbildad lärare vid universitetet i Zjitomyr. Hon talar flera språk och  

jobbade i många år som rektorsassistent, VD-sekreterare och sedan chefsassistent vid Ukrainian  

Business Women, en organisation för kvinnliga företagare i Ukraina. Med detta kunnande i bagaget 

blir det förståeligt att hon snabbt lärt sig mycket bra svenska, och har bara en kurs kvar på SFI. Jag 

imponeras av hur väl hon talar språket, men hon tycker det är roligt och lätt att lära sig svenska och 

vill fördjupa sina kunskaper. Inom kort väntar uppdrag som tolk! 

Bengt understryker hur viktig kulturen är för ukrainarna. – Varje gång jag besökt Ukraina har Lubov 

tagit mig med på teatrar, konserter och andra kulturevenemang, säger Bengt. Köerna till biljettkon-

toren kan vara långa, kulturtraditioner är en viktig del för det ukrainska folket. 

               Forts. 

I nådens år 2022 trodde nog inte särskilt många att vi skulle 

behöva uppleva att krig bröt ut i vår närhet och förstörde livet 

för ett helt folk. Men det var tyvärr vad som skedde natten till 

den 24 februari, då ryssarna attackerade Ukraina. Sedan dess 

lever Ukrainas 46 miljoner invånare i en förfärlig verklighet.  

I Killhult bor Bengt Nilsson och Lubov Storozhuk och Lubovs 

son Tima. Lubov och Bengt träffades redan 2017, då hon blev 

en av kontaktpersonerna från utlandet inför den kommande 

glädjefesten för cancersjuka barn och deras familjer. Tycke 

uppstod som det brukar heta, och Lubov och Tima är numera 

killhultsbor. 
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Vi har pratat och fikat i en timmes tid när Lina och Eva från lanthandeln kommer till Piledahl. Vid 

senaste grillkvällen i Killhult arrangerade affären tillsammans med Bengt och Lubov en insamling 

till Ukraina. Förutom kläder och andra förnödenheter skänktes denna dag drygt 10.500 kronor till 

bland annat matvaror, hygienartiklar och tvättmedel som ska skickas vidare med lastbilarna som 

kör till Ukraina.  

-     Hjälpsändningarna är oerhört viktiga, framhåller Bengt. Det handlar utan överdrift om liv 

eller död. Vintern kommer att bli mycket svår för många ukrainare. 

-     Jag är glad och stolt över det fantastiska gensvaret från alla som bidrar på olika sätt, säger 

Lubov.  

Lådor med förnödenheter och matvaror lastas in i det lager som finns på gården. Här sorteras och 

hanteras allt som sedan skickas vidare till utsatta områden i Ukraina. Enastående insatser i syfte att 

hjälpa människor i nöd.  

Tack Bengt och Lubov för en mycket trevlig pratstund, och lycka till med det behjärtansvärda     

arbete ni gör i mänsklighetens tjänst! 

För Byanyttredaktionen 
Ingela Brickling 
 
Till höger:  Lubov filmar Bengt och Lina, Eva och lilla Ellen  
för ett inlägg om grillkvällen på Facebook. 
 

Nedan: Bilder från grillkvällen den 27 juli 2022. 

Foton: Eva Andersson, Ingela Brickling 
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