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Chefredaktörer i bokstavsordning Eva-Lott Ahl, Anders Crona, Johan Ekström, Evelina Mårtensson och Anna
Ohlsson

Då har det blivit dags för årets första nummer av Sönnarslöfvet, och nu är det en ny redaktion som ska
försöka axla ansvaret så att löfvet kan leva vidare. Vi tackar den tidigare redaktionen för allt nerlagt
arbete, och då framför allt Bengt Elvstrand som har dragit det tyngsta lasset. "Vi" är delar av byalagets
styrelse men om någon mer är intresserad av tidningsutgivning går det bra att höra av sej till någon i
styrelsen. Våra ambitioner är inte så stora, men vi tycker att det är viktigt att Löfvet lever vidare, dels
för att förmedla lite information i byn, men även för att Löfvet är något unikt för Ö. Sönnarslöv. Det
handlar ju inte om någon omvälvande journalistik eller om att belysa dom stora frågorna här i världen
för det kan andra göra bättre. Det som skrivs i Löfvet handlar om sånt som händer i vår lilla by och det
kan ingen annan göra bättre, så alla som har något att kommentera eller dela med sej av ska
naturligtvis skriva ner några rader som vi kan publicera i nästa nummer. Inget är för stort eller för litet
så länge det rör oss och vår by. Den som vill lämna ett bidrag till Löfvet kan lägga det i byalagets "lilla
låda" i Ekdalas Fruktbod, eller kan man maila till byalaget@osonnarslov.se
När detta skrivs är det annandag påsk och undertecknad sitter för första gången i år på en bänk i en
solig hörna i trädgården och börjar tro på att det blir vår i år också. Vintern lät ju vänta på sej men när
den kom blev det väl både mer och längre än dom flesta av oss hade önskat sej. Här i min soliga hörna
börjar dock livsandarna så sakteliga vakna till liv, tappert understödda av snödroppar och krokusar
som trotsigt sticker upp här och var i rabatterna..
En skön vår önskas alla Löfvetläsare av redaktionen genom Johan E.

Trafiken genom byn.
Då det framkommit önskemål om att något borde göras för att förbättra trafiksituationen i byn
anordnades genom Rolf Olssons försorg ett möte med representanter från kommunen och vägverket.
Vi lade fram våra synpunkter och önskemål och som steg ett utlovades trafikmätningar vid infarterna
till byn. Därefter avgörs vilka åtgärder som kan bli aktuella.

Julfesten 9/1
När den årliga julgransplundringen skulle ha ägt rum hade den väldiga orkanen Gudrun varit på besök
och bl.a tagit strömmen med sig, så den julfesten blev inte av. Men lite dans kring granen hade ju gjort
det lättare att hålla värmen.

Hopplös Gympa.
För oss som bor ute i småbyarna är det ju som bekant inte så mycket bevänt med den kommunala
servicen, och utbudet av fritidsaktiviteter är ju av förklarliga skäl mer begränsat än i dom större
orterna. Dock har vi något som inte finns någon annanstans, och det är Lis` hopplösa gympa i skolans
gymnastiksal. Detta låter kanske inte så mycket jämfört med body pump, spinning, work out, aerobic
och allt vad dom kallar det på dom fina friskvårdsanläggningarna inne i stan. Men skenet bedrar. Lis är
en duktig och engagerad ledare som varsamt lotsar oss deltagare genom en värld av okända och
outforskade rörelser. Man blir varse att man har betydligt fler otränade muskler än man vågat ana, och
det stramar på dom mest oväntade ställen. Detta är alltså ett ypperligt tillfälle för alla som vill bli lite
smidigare och starkare.
Lis drar igång i gympasalen kl. 19.00 varje måndag kväll.
SPÄNN MAGEN OCH ÄNDAN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Årsmöte
Torsdagen 21/4 kl. 19.00 håller byalaget årsmöte i Folkets Hus. Det blir sedvanliga
årsmötesförhandlingar och därefter fikar vi.
Alla bybor och medlemmar är hjärtligt välkomna!

Välkomna till gökotta
Kristi Himmels färds dagen kl. 7.00, samlas vi vid kyrkstugan. Var vi sedan går vet vi inte skrivandes
stund, det beror lite på om vi får en fågelexpert med oss eller inte. Medtag fika

Valborg
Som traditionen bjuder samlas vi som vanligt på Ekdalas äng för att fira vårens ankomst. Ta med
matsäck och något att grilla. Hasse ordnar ett bål och tillsammans med ”den tillfälliga kören” sjunger
vi in våren. Om någon är intresserad av att ansluta sig till denna väldigt anspråkslösa kör går det bra.
Vi träffas en gång om året några dagar före valborg för att träna. Ring i så fall Lotta Ahl 10 34 64 eller
Johan Ekström 33 10 03.

Teater
Onsdagen 20/4 kl. 19.00 är det teaterföreställning i Folkets Hus. Skådespelaren Anders Granström gör
en föreställning som bygger på "skräckmästaren" Edgar Allen Poe`s berättelser.
Biljetterna börjar tryta men några finns kvar och kan beställas av Johan Ekström på tel nr 331003.

MOT LJUSARE TIDER
Nu är det snart sommar. Dags att förbereda till midsommar. Den 23/6, dagen innan midsommarafton
träffas alla som vill hjälpa till att klä midsommarstången vid Folkets hus.Vi samlas kl. 18. Tag gärna
med dig blommor.
Välkommen!

MIDSOMMARFEST
Välkommen att fira midsommar vid Folkets hus kl.14 på
midsommarafton. Det blir ett traditionellt firande med
bl.a. lotterier och danslekar. Medtag kaffekorg.

Byalagets enkät
I somras skickade byalaget ut en enkät för att undersöka vilka aktiviteter ni bybor är intresserade av att
vi ordnar. Tyvärr kom det bara in 14 svar, så det är svårt för oss att dra några slutsatser. Nedan
presenteras resultatet från de enkäter som kom in.
Intresserad
Nja, lite
Inte intresserad
Teaterföreställning (titta på)
6
5
2
Boulekurs
2
4
3
Bouletävling
5
3
Fester t.ex. grekisk afton
7
3
Julgransplundring
4
3
1
Midsommarfirande
6
4
Valborgsmässofirande
9
1
Sätta upp julkrubban i kyrkan
2
4
1
Gökotta
6
3
Kurs i franska
3
3
3
Brännbollsturnering
5
3
1
Julpyssel
2
4
3
Naturutflykt
10
1
Svampkurs
9
2
Historisk vandring i trakten
13
1
Övrigt som kom in via enkäten:
Kontakt för att starta studiecirkel
Någon som kan berätta om Hjortslingan.
Föreläsning
Visaftnar
Rundvandring på slotten
Fortsätt kämpa för bättre kommunikationer
Cykelbana till Everöd
Gångbro över Mjöån vid gamla broläget
Trafiken genom byn, t.ex. vägbulor för att hålla ner hastigheten

HUVUDBRY
En ohjälplig slarver till son har av sin välbärgade fader sänts iväg till en välrenommerad internatskola,
med ett stilla hopp om att sonen ska bättra sej. Förhoppningarna kommer dock på skam. Efter mindre
än en månad har han satt sprätt på apanaget som skulle räcka till ett helt läsår. Sonen som har tumme
med faderns revisor skickar ett brev till denne där han ber om mer pengar. Då han fruktar att fadern
ska få syn på brevet skriver han helt enkelt bara SEND MORE MONEY. Den matematiskt sinnade
revisorn har inga problem med att förstå vilken summa odågan behöver. Han ställer upp orden som en
addition och kan därefter telegrafera rätt penningsumma.

SEND
MORE
MONEY

Vilken blir summan ? Varje bokstav motsvarar en siffra 0 – 9.
Lösningar kan lämnas i byalagets låda i Ekdalas fruktbod eller till byalaget@osonnarslov.se
Löfvetläsare som presterat ett korrekt svar publiceras i nästa nummer.

Besök gärna byalagets hemsida www.osonnarslov.se
Där du bl.a. kan läsa äldre nummer av Löfvet, församlingsbladet, och aktuella evenemang i byn.

Året är 2005 och idrottsföreningen fyller 75 år, en aktningsvärd ålder.

Lite SIF:s historia
Citat från boken om Östra Sönnarslöv och ord från en som var med från början,
Nils-Emil Nilsson (Theodors Nisse) som då var 14-årig skolpojke.
Tre bollbitna grabbar bildade 1930 idrottsföreningen, Erik Tell, Nils-Ingvar Jönsson och
Nils-Emil Nilsson.
Det började med att dom skramlade och tiggde sina föräldrar om slantar till inköp av en
fotboll. Bollen inköptes hos postorderfirman Åhlen & Holm till ett pris av 12 kronor.
(Timlönen var ca 50 öre, man fick alltså arbeta ca 25 timmar, med dagens lön skulle det innebära
att en fotboll skulle kosta sådär en 3 000 kr). Dyrgripen förvarades en vecka hos varje delägare detta
för rättvisans skull om någon skulle komma på idén att sparka på bollen utan att alla vara samlade.
En söndag gick bollen dock ett våldsamt öde till mötes, då delägarna blev oense och beslöt att dela
bollen i ett antal lika delar, som sedan kunde användas för att spika under tofflorna.
Föreningens födelsedag är den 20 mars 1930 och hette då Maltesholms Bollklubb.
Den första styrelsen bestod av: ordf Oskar Olsson, sekr Gösta Persson, kassör Filip Cederholm samt
suppl Malte Persson, Harald Söderberg och Karl Andersson.
Första fotbollsmatchen spelades den 2 juli 1930 mot Rya utanför Tollarp, matchen spelades på en
ganska slät betesmark väster om kalkbrottet alldeles bakom bokskogen som benämndes ”Pållabacken”.
Ett omfattande stenröjningsarbete har föregåtts innan dagens fotbollsplan blev verklighet, dom bröt
och grävde ner, borrade och sprängde med all den tur som pojkar har.
Den 31 maj 1931 invigdes den nya idrottsplatsen med match mot Skettilljunga.
Den 27 januari 1938 beslutades att ortens brottarklubb skulle ingå som en sektion i Maltesholms BK
och att det gemensamma namnet skulle vara Östra Sönnarslövs IF.
Det nya namnet skaffade sig god PR första året genom att vinna Gärds Pokalserie.
Brottningssektionen blev dock bara under ett år sedan såldes brottarmattan.
Ett antal goda ledare har varit verksamma i föreningen. Den som uträttat mest är troligen Sture Olsson
som aktiv i 20 år och kassör i 40 år.
Andra som lagt ner ett uppoffrande arbete är: Gösta Bjuvegård, Gösta Andersson, Stig Karlsson,
Lennart Olsson, den nuvarande styrelsen med flera.
Fotboll 2005
Vi är en bit in på det nya året och uppbyggnadsträningen inför säsongen 2005 är i full gång. Som vi
nämnde i förra numret kommer vi att spela i Sö A där det kommer att vara 5 Österlen lag och 5 här
uppe. Det kommer således att vara derbymatcher på respektive håll vilket säkert kommer att ställa
några resultat på kant. Spelare, ledare och styrelse har en målsättning att vara bland de 4:a första lagen
i serien så vi kan få chansen att kvalspela till div 6.
Redan i förra numret informerade vi om det nya tränarparet 2005, Jerry Nilsson och Göran Oscarsson,
vi ser detta som en bra duo som säkert kan få fram ett slagkraftigt lag.
Än så länge är det inga nya spelare är på gång, men det är hellre ingen som lämnar klubben. Under
mars kommer vi att träna på grusplanen i Tollarp, tisdagar och torsdagar kl 18 – 19.30. Om det finns
någon läsare som är intresserad eller om Ni känner någon som skulle vilja börja spela fotboll i Östra
Sönnarslöv, kontakta Bengt Elvstrand, 044-331252 eller Johan Elvstrand, 044-216745.

Speldagar för A-laget i Ö. Sönnarslövs IF våren 2005
Omg 1 Vittskövle - SIF

Fredag 15/4 kl 18.15

Omg 2 SIF

- St Olof

Lördag 23/4 kl 15.00

Omg 3 Rörum

- SIF

Fredag 29/4 kl 18.45

Omg 4 SIF

- Gröstorp

Fredag 6/5 kl 19.00

Omg 5 Degeberga - SIF

Fredag 13/5 kl 19.00

Omg 6 SIF

- Baskemölla Fredag 20/5 kl 19.00

Omg 7 Ravi

- SIF

Lördag 28/5 kl 15.00

Omg 8 Önneköp - SIF

Fredag 3/6 kl 19.00

Omg 9 SIF

- Huaröd

Onsdag 8/6 kl 19.00

Omg 10 SIF

- Vittskövle Fredag 17/6

kl 19.00

Ny hemside adress: www.sönnarslövif.info.se
Här kan Ni följa vad vi gör för resultat och lite annat smått & gott.
LOPPIS den 2 juli klockan 13.00
För att även i fortsättningen skall hålla ekonomin flytande, tänker vi arrangera en Loppis i sommar.
Alla som varit med om denna typ av aktivitet vet hur mycket arbete som behöver göras för att en
loppis skall flyta på. För att vi inte skall arbeta med att samla hela året och för att vi i dagsläget inte
har några lagermöjligheter, så vi ber därför Er som ev har några saker att skänka spar på dom så länge.
Vi kommer att börja samla onsdagen den 29 juni och fram till lördagmiddag den 2 juli.
Stoppade möbler, vitvaror, utslitna däck eller icke fungerande elektronik kommer vi inte att ta emot.
Som vi nämnde i början behövs mycket arbete och därmed arbetskraft, vi är tacksamma om det finns
några bybor som vill ställa upp denna dag för idrottsföreningen. Om det är någon som har ett bra
lagerutrymme är vi också tacksamma om vi skulle kunna få låna det fram till loppisen.
Ringa till Bengt 331252, Johan 216745, Niklas 330407 eller Jerry 310637 angående ovan!!!!!!!!
________________________________________________________________________________
Vuxen gympan
SIF är mycket tacksamma för att Lis kör på med sin hopplösa gympa. Den är viktig för att hålla i gång
lite aktivitet i denna lilla by även under vinter halvåret, utan att behöva ta bilen och köra till någon
större ort, där det säkert kostar mer än medlemsavgiften i idrottsföreningen. Styrelsen sänder ett varmt
tack till Lis, för nedlagt jobb för att hålla i gång denna verksamhet.
Sommarfest
Under året tänker vi ha en sommarfest på IP, den 6 augusti tänker vi fira att idrottsföreningen fyller
75 år, med att avhålla vår traditionella grillfest med spel och dans. Under eftermiddagen kommer vi
att arrangera en fotbollsmatch med spelare från förr. Boka undan denna dag redan NU.
VÄLKOMNA till våra aktiviteter!

