
 

 

 

 

Årgång 12 Nummer 3 december 2004 
 
 
Chefredaktörer i bokstavsordning Bengt Elvstrand, Evelina Mårtensson, Lars Nilsson,  
Margreth Rosvall, Birgitta Sparre. 
 
 
Så står julen åter för dörren, tiden bara springer i väg och dagarna tycks bara gå fortare 
och fortare. Årets jul och nyår har ju minimalt med extra ledigt, ”en riktig arbetsgivare jul”. 
Men vi i redaktionen hoppas att Ni ändå får möjlighet att ta några extra dagar, det är ju en 
familjehögtid och då skall man passa på att träffa nära och kära så mycket det bara går. 
Under senaste helgen kom det ju helt plötsligt lite snö, en stämningshöjare. De allra flesta 
av oss vill ju gärna ha en vit jul bara gator och vägar är fria från halka, ingen lätt ekvation 
att få ihop. Så här i sista minuterna är det mycket pysslande i hus och koja, sista klapp-
arna skall köpas, skinkan kokas, granen pyntas men glöm inte att njuta av stunden för  
den går fort över. 
 
Så fort vintern gör sig påmind kommer också fåglarna omgående för att se om det finns lite 
gott att äta vid våra fågelbord. Och visst är det härligt att bo på landet med naturen in på 
knutarna, så som vi har här i Sönnarslöv. Det finns ju massor av härliga naturupplevelser 
runt om oss, vi hoppas att Ni får tid ta någon extra runda under julhelgen. Vi brukar alltid 
vara några som tar lite fika med och besöker grillplatsen i ”Åbjären” (ravinen till vänster om 
Huarödsvägen), ett trevligt inslag vid middagstid på juldagen. Har man tur är det någon 
som redan tänt brasan annars får man väl göra det själv. 
 
Efter detta nummer kommer det att bli en ny redaktion till ”Slövet”. Byalagets styrelse 
kommer att ta över utgivandet. Härmed tackar jag och den gamla redaktionen för oss  
och önskar den nya redaktionen lycka till.  
 
Artiklar till nästa nummer lämnas till någon i byalaget senast den 20 februari 2005. 
 
 
 

    Redaktionen önskar alla en fröjdefull jul och  
                      ett Gott Nytt År! 
 



 

 

 
 
 
Aniara 
 
Den 30 september var det teaterföreställning i Folkets Hus, Harry Martinssons rymdepos  
Aniara. Kortfattat handlar historien om att 8000 människor måste lämna en strålskadad jord  
med ett rymdskepp. En olyckshändelse medför att de kommer ur kurs och påbörjar en livslång  
resa mot stjärnbilden Lyran. 
Lars Wiik från Helsingborgs stadsteater framförde, som enda skådespelare, dramat enastående  
och speglade rymdresenärernas drömmar, farhågor, glädje och förtvivlan, och blandade det  
med humor vilket fick verket att kännas aktuellt även idag, 50 år efter att det skrevs. 
Folkets Hus var fullsatt och vi ser med förväntan fram emot nästa teaterframträdande till  
våren, om vi får behålla Folkets Hus. 
 
Thomas Carlsson 
 
 
 
Julfest 
 
Välkommen till Folkets hus söndagen den 9/1 kl. 14.00. 
Då blir det julgransplundring i vanlig ordning med  
Fika, fiskdamm, godis och dans kring granen. 
 
 
Teater 
 
Om Folkets hus finns kvar till våren kommer det att visas 
en ny teaterföreställning då. Det blir troligtvis vecka 16 
i slutet av april. Håll koll efter affischer när det närmar sig. 
 
 
TACK ! 
 
Vi i byalagsstyrelsen vill tacka Bengt Elvstrand  
som lagt ner jättemycket arbete med detta byablad 
under många år. Utan dej hade nog Lövet inte kunnat 
överleva. 
Nu ska troligtvis några av oss i styrelsen ta över utgivandet. 
Vi hoppas att vi lyckas sköta det lika bra, för vi tror att ni 
bybor vill ha Löfvet kvar. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Information från Östra Sönnarslövs IF 
 
Fotboll 
Året lider mot sitt slut och ännu en säsong är över, inte hellre detta år klarade vi vår målsättning.  
Vi siktade på att få kvalspela, och var med till det var 4 matcher kvar, då vi spelade oavgjort mot 
Venestad och chansen var borta. Det gångna året har vi varit ganska många spelare men tränings- 
fliten avtog på hösten och därmed sämre resultat. 
Nästa år kommer vi att spela i SöA 7:an, vilket innebär resor mot Österlen. Men vi får med oss 
Huaröd, Önneköp, Degeberga och Vittskövle så några derby blir det. 
Tyvärr väljer våra tränare att lämna uppdraget redan efter en säsong, men båda kommer att stanna  
i föreningen som spelare i mån av tid.  
Nytt tränar par 2005 blir Jerry Nilsson och Göran Oscarsson, vi ser detta som en bra duo som säkert 
kan få fram ett slagkraftigt lag, om spelarna själv bjuder till lite. Styrelsen hälsar Jerry och Göran 
välkomna och önskar dom lycka till med sitt uppdrag.  
Än så länge är det inga nya spelare är på gång, men det är hellre ingen som lämnar klubben. Under 
januari kommer vi att träna på torsdagar kl 20.00 - 21.30 i Tollarps Sporthall. Under februari – mars 
kommer vi att träna på grusplanen i Tollarp, tisdagar och torsdagar troligen kl 18 – 19.30. Om det 
finns någon läsare som är intresserad eller om Ni känner någon som skulle vilja börja spela fotboll i 
Sönnarslöv, kontakta Bengt Elvstrand, 044-331252 eller Johan Elvstrand, 044-212303.  
 
      
Barn och vuxen gympan 
Det är glädjande att Lis gjort comeback som ledare för vuxengympan, styrelsen sänder ett varmt  
tack till Lis för nedlagt jobb för att hålla i gång denna verksamhet. 
När det gäller barngympan är det tyvärr samma läge som tidigare, vi har inte fått tag i någon som är 
intresserad trotts tidigare förfrågan här i ”Slövet” och i affären.  
Vi gör ytterligare ett försök. Finns det någon i byn som är intresserad av att hjälpa 
idrottsföreningen med ledarskapet för barngymnastiken. Kontakta Bengt på tele 331252. 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    SIF önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År 
 
 
 
 
 



 

 

 
Allt Du inte visste kring julen... 
 

� Under julen handlar vi i Sverige, i runda tal, 11 miljoner julstjärnor.  

� Något fler hyacinter köper vi, närmare bestämt 12 miljoner.  

� Peppar la man förr i pepparkakorna. Ju rikare man var ju mer peppar hade man kryddat med.  

� Julkorven kräver egentligen köttkvarn. Den första kom 1890 från Huskvarna.  

� Julkrubban är en katolsk sed från italienska kyrkor och kom till Sverige i början av 1800-talet.  

� Socker var på 1700-talet så dyrt att man förvarade det i låsta sockerskrin.  

� För hundra år sedan, i södra Sverige, var grisen hårdvara - därför åt man gädda på julafton i stället.  

� Adventsstjärnan som hängs i fönstren kom under 40-talet.  

� Kokar Du köttbullarna innan Du steker de, blir de garanterat runda.  

� Kustfiskarnas bästa julrätt förr i världen var ålen.  

� Senap användes som krydda till maten redan på 1300-talet.  

� Adventskalendern kom till Sverige först på 20-talet.  

� Adventsljusstaken kom först på 30-talet.  

� Filipin kommer från tyska "Vielliebchen" som betyder Mycket kär alt. Hjärtans kär.  

� Granen kommer också från Tyskland och landade som tradition i Sverige först i slutet av 1800-talet.  

� Jäst, som vi använder vid brödbak, kom först vid sekelskiftet.  

� Innan jästen "uppfanns" använde man vört. Eftersom julen var storbakens tid är det numera vanligt att vi 
bakar just vörtbröd.  

� Öl bryggde man förr bara till stora helger eller fester: gravöl, taklagsöl, julöl, barnöl. Till vardags drack 
man svagdricka eller enbärsdricka.  

� Förr var vetemjölet, som måste köpas, en lyx till färskbrödet till julen.  

� Innan julgranen blev vanlig, strödde man halm på golvet och det bars inte ut förrän vid tjugondag Knut. 
Seden är från fornnordisk tid och försvann först omkring 1900.  

� Före jultomten fanns julbocken som delade ut presenter. Jultomten kom först under 1800-talets senare 
del.  
 

Saffran  

� Saffran kommer från märkena i en krokus. Varje blomma har 3 märken och för att få ett kilo saffran krävs 
40.000 blommor.  

� Ett vanligt trick för att göra märkena tyngre - och därigenom tjäna mer pengar - är att låta de suga upp 
honung eller olja.  

� I Romarriket framställdes ett honungspiller med saffran och myrra som gavs vid leversjukdomar.  

� Från 1500-talets Sverige blandades saffran in i mediciner mot magsjukdomar. 
 
 
 


