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Chefredaktörer i bokstavsordning: Eva-Lott Ahl, Thomas Carlsson, Anders Crona, Johan Ekström, Evelina
Mårtensson, Anna Ohlsson och Muriel de la Pinsonnais.

Tiden går och det har blivit dags för höstens utgåva av SÖNNARSLÖFVET, (höstlöfvet) och givetvis blev man utsedd som
frivillig ledarskribent.
Det har i skrivande stund gått 61 dagar sen midsommar. Dagen har blivit 1 timme och 35 minuter kortare på morgonen och
lika mycket på kvällen. Det har gått 233 dagar sen nyår och det är 125 dagar kvar till julafton.
Och var tusan blev blev sommaren av ?  Bortsett från tre tropiska veckor blev det ju inte särskilt mycket, så det är inte utan
att man känner sej lite lurad. Vet inte om man kan skylla på Al Qaida, klimatförändringar eller om det bara är naturens
vanliga nycker. Alltnog nu börjar skolorna igen och då blir det nog soligt och varmt igen. Även om det har gått några år så
kan man ju fortfarande minnas alla höstterminer när man satt och flämtade innanför skolans stora söderfönster och solen
bara vräkte in. Öppna några fönster var ju inte att tänka på, för då skulle man förstöra ventilationssystemet !!??  Och ??.
Som sagt var, om 125 dagar är det julafton, och då undrar man vart dom 125 dagarna blev av. Uttrycket  "fånga dagen"
(carpe diem)  ligger ju i tiden, och det är väl inte utan att det har viss relevans när dagarna rinner iväg i ett sånt rasande
tempo. Det är väl inte så himla lätt att fånga några dagar med alla "måsten" som vårt moderna och civiliserade samhälle
pådyvlar oss men ibland går det ju att klämma in små avbrott, och det är dom små avbrotten som man kan minnas om 125
dagar när det är julafton.
 
Hälsar Johan E.

Teater
 Torsdag tredje november klockan 19.00 är det teater i Folkets Hus. Det är ju  tvåhundra år sedan H C Andersen föddes och
det blir en pjäs som bygger på hans berättelse om den fula ankungen, och den framförs av skådespelaren Thomas Krantz.
Mer information finns på www.riksteatern.se 
Biljetter kan beställas på teaterföreningen, tfn 125820.
 
 

Gymnastik.
Måndag femte september klockan 19.00 drar Lis igång gympan i skolans gymnastiksal igen. Efterlängtat för en del och
behövligt för dom flesta av oss. Programmet är vare sej svårt eller krävande, men synnerligen välgörande för stela leder och
trötta muskler.  ...och så himla praktiskt att ha det här i byn.....
Alla är välkomna,  kvinnor och män, unga och gamla.



Huvudbry.
 
Det har inte kommit in någon korrekt lösning på tankenöten i förra numret så någon vinnare går inte att utse. Problemet
bestod ju i att lista ut vilka siffror bokstäverna skulle motsvara.
 
   SEND
   MORE  
MONEY
 
Om man byter ut varje bokstav mot rätt siffra och utför en addition får man talet  10652. För att lösa problemet måste man
börja i "fel" ände.  M  kan bara bli en etta,  O  kan bara bli en nolla och så vidare.
 
Vi provar en till.
Fyra gruvarbetare måste så fort som möjligt ta sej ut ur gruvan genom en mörk tunnel som är så trång att dom bara kan gå
två åt gången. Dessutom har dom bara en lykta så en av dom måste gå tillbaka med lyktan varje gång två av dom har
kommit ut. Dom kan inte gå lika fort. Josef är snabbast, han går ut på 4 minuter, Manuel går på fem minuter, Kurt går på sju
minuter och Lasse som har skadat benet behöver elva minuter för att komma ut. För att inte missa sista bussen måste dom
vara ute efter trettio minuter.  Klarar dom detta ???????
 
Svar kan lämnas i byalagets låda i Ekdalas fruktbod eller till byalagets emailadress byalaget@osonnarslov.se 

Vi ser fram emot en massa korrekta svar och då även med en förklaring till varför det blev som det blev.
 

Trafikmätning
Många har klagat på hastigheten genom byn, därför bildades en arbetsgrupp i byn sommaren 2004 som kontaktade
vägverket. Vägverket har nu mätt hastigheten på två av infarterna till byn från Tollarp och Degerberga mellan den 30/5 och
8/6. Mätningarna bekräftar att bilarna kör för fort genom byn. Fortast kör bilarna genom infarten från Tollarp, där
medelhastigheten ligger runt 53-54 km/h och var tionde bil kör över 65 km/h, från Degebergahållet är medelhastigheten 52
km/h och var tionde bil kör över 64 km/h. Vägverket skriver att mätningarna stämmer överens med dom mätningar man
gjort i andra byar med samma problem. Mätningarna kommer att vara en del av det underlag som dom använder när dom
prioriterar vilka åtgärder som skall genomföras. För tillfället finns det inga medel till åtgärder i byn.......

Valborg
Över 100 personer hade begett sig till Ekdalas damm för att fira vårens ankomst. 
Kören sjöng och när mörkret kom tändes elden som sedan speglade sig vackert i dammen. 
Tack till Gunnel och Hasse Ekdala för att vi får vara vid er damm och fira valborg.

Gökotta
Kristi himmelfärds dag samlades ett gäng morgonpigga bybor vid församlingshemmet för att försöka finna göken. Via bilar
tog vi oss upp till Maltesholm varifrån vi sedan vandrade genom skogen ner mot byn igen. Halvvägs stannade vi för att
pausa och fika på våra medhavda frukostmatsäckar. 
Om vi hörde någon gök? Kanske inte, men vi hade det trevligt!

Torpvandring

Ännu en torpvandring fick vi uppleva söndagen den 22 maj, tillsammans med Bengt Ahlstedt och Stig Karlsson.
”Vi” var ca. 50 personer som samlades uppe i Borrestads skogsmarker, som för inte allt för många år sedan utgjordes av ett
stort antal torp med tillhörande åker och ängsmark. Ett landskap som vi idag bara kan se spår av och som vi får använda all
vår fantasi och föreställningsförmåga att fram mana som en bild i våra hjärnor.
Att Borrestad och trakterna runt om har varit en populär bosättningsplats under mycket lång tid tillbaka, vittnar det stora
antal fornlämningar som man kan se spår av i landskapet. Maglerör är en sådan lämning och här började vi vår färd genom
landskapet på åsen. Alla torpen hade nummer och en del hade namn efter de personer som bott där eller som antydde något
om platsen där huset var beläget. Mallekärrstorp, Spelmanstorpet, Skogsvaktartorpet och Gökatorpet är några namn ur det
förflutna som vi fick höra berättas om och undertecknad drack även ur en källa som aldrig sinar, jag tror den hette
Killpillingskillan.
Spåren från dessa torp tid varierade från rester av husgrunder, jordkällare, bärbuskar och fruktträd till magnifika sten murar.
Backstorp, som var vår sista anhalt, visade oss prov på en förmåga att bygga med sten som tillhör en svunnen tid. 30 meter
långa gråstensmurar finns kvar på denna plats och de var imponerande!
Tack Bengt och Stig för att ni tog oss med på denna vandring och jag och många med mej, hoppas att det blir en ny
torpvandring till hösten. 
Lotta Ahl

Midsommar



Årets midsommarfirande i byn slår alla rekord !
Vad det vad som var orsaken är det väl ingen som vet…

• Årets ovanligt snygga midsommarstång?
• Det fina vädret?
• Annonseringen i förra numret av Löfvet och på vår hemsida www.osonnarslov.se ?

Hur som helst, det slutade aldrig att välla in människor till denna fest, och mycket snart stod det klart att trädgårdsmöblerna
inte skulle räcka till detta år, men folk slog sig ner med sina fikakorgar överallt där det gick att sitta och såg ut att trivas
ändå.
Snart nog plockade Johan fram sin gitarr och både barn och vuxna samlades runt stången för dans. Alla kämpade tappert
efter Johans dansinstruktioner och mot slutet var det lätt att tro att sönnarslövsborna inte gör annat än dansar på helgerna.
Efteråt delades det ut godispåsar till alla barn. 
Lottförsäljningen gick bra och glada var de som kunde gå hem med några av de fina priserna.    

Brännbollsmatchen

Söndagen den 17 juli var det dags för årets brännbollsmatch. Ett tjugotal personer, stora som små, samlades förväntansfulla
på idrottsplatsen i Ö.Sönnarslöv.
Det blev en rafflande match mellan två jämnstarka lag. Båda lagen hade även internationell hjälp av två franska proffs, som
genom sitt spel höjde kvalitén på matchen.
Efter ett antal helrundor, luftslag, utbränningar och lyror stod det klart att det ena laget vann en knapp seger med 1 poäng.
Till er som missade denna fantastiska upplevelse kan jag bara säga att ni får en ny chans nästa år. Missa inte den!
Lotta Ahl

Besök byalagets hemsida   www.osonnarslov.se  

Alla är välkomna att lämna bidrag till Löfvet !

Sista datum för bidrag till nästa nummer av Löfvet är den 1/12.
Emaila era bidrag till byalaget@osonnarslov.se eller lägg det i vår brevlåda i Ekdalas fruktbod

Redaktionen



Information från Östra Sönnarslövs IF
För första gången på 23 år hade vi ”Loppis” , en tillställning som gav ett gott tillskott till kassan.
Vi tackar alla som skänkte saker och sänder ett JÄTTE TACK till alla som hjälpte till att göra detta möjligt. Vi återkommer
nästa år, så har Ni möjlighet att spara till dess är vi tacksamma. 
Som nämndes i förra ”Slövet” fyller föreningen 75-år i år, detta firade vi med grillad gris och dans 
på IP. Men det är en sak som vi gärna skulle vilja ha svar på, varför kommer inte fler bybor på våra fester? 16 personer av
60, varav 6 st tillhörde festkommittén, var från byn. Som tur är har vi goda vänner i grannbyarna annars hade vi kunnat
lägga ner. Det pratas om att det inte händer något i små byarna, men var finns folket när det händer. Men med en dåres
envishet fortsätter vi att ordna fester, nästa gång blir det julbuffé i Fokets Hus, den 10 december kl 18.30. 
 
Medlemsavgifterna är: 50 kr för aktivt barn och passiv vuxen, 100 kr för aktiv vuxen, (gymnastik, bugg), 150 kr för familj
och 300 kr för aktiv fotbollsspelare. Medlemsavgiften går att betala till ledare vid aktivitet eller direkt till föreningens
postgirokonto 59 23 48-7. Vid betalning via postgiro ange namn och antal personer som ingår i familjeavgiften. 
Idrottsföreningen hoppas att många vill vara medlemmar och tackar på förhand för Ert stöd.

Fotboll

Fotbollslaget har gjort en bra vår säsong och är bara 3 poäng efter täten. Vi har kanske det bästa laget och definitivt den
bredaste truppen på flera år, men serie är jämn och det kommer att bli en fajt ända in i sista omgången. Under sommaren har
vi fått ett par nya spelare, vilket kommer att ge lite extra konkurrens om platserna vilket alltid gör alla lite bättre. Följ våra
resultat på vår hemsida www.sönnarslövif.info.se 

SPELPROGRAM hösten 2005

Fredag 12-aug 19.00 St Olof - Östra Sönnarslövs IF

Fredag 19-aug 18.30 Östra Sönnarslövs IF - Rörum

Lördag 27-aug 15.00 Gröstorp - Östra Sönnarslövs IF

Söndag   4-sep 16.00 Östra Sönnarslövs IF - Degeberga

Lördag       10-sep 16.00 Baskemölla - Östra Sönnarslövs IF

Söndag 18-sep 16.00 Östra Sönnarslövs IF - Ravi

Lördag 24-sep 15.30 Östra Sönnarslövs IF - Öneköp

Söndag   2-okt 14.00 Huaröd - Östra Sönnarslövs IF

Kom och heja på vårat gäng, Ert stöd kommer att behövas !

Barn och vuxen gympan

Barngymnastiken är tyvärr fortfarande vilande, men är det någon läsare som tycker det skulle vara roligt eller om Ni känner
någon som vill vara ledare så hör av Er till idrottsföreningen. 
Vuxengympan drar Lis igång igen den 5 september, se separat annons på anslagstavlorna. Alla är hjärtligt välkomna till
skolans gympa sal. Det ända som krävs är att Ni betalar medlemsavgiften till idrottsföreningen, vi bjuder på hyreskostnaden
för lokalen. 

Fester
Julbuffé med dans arrangeras lördagen den 10 december, kl 18.30 Fokets Hus. Boka denna dag redan NU i Era kalendrar.
Bindande anmälan senast den 2 december, pris 250 kr. Vid förköp av biljett före den 15 november är priset 225 kr. För att
vara säker på en plats finns biljetter att köpa redan Nu, ring Bengt 044-331252, så bokar vi. VÄLKOMNA.




