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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.
 
Då var det dags för första ”Sönnarslöfet” för detta år. I skrivandets stund skiner solen från en klarblå himmel. 
Termometern visar 20 grader+ på min innergård men landskapet är fortfarande klätt i sin vita vinterskrud. Att vi skulle 
gå mot ett varmare klimat är svårt att tänka sig efter denna ”vargavinter”. Och trots att jag och säkert många med mig, 
nu har tröttnat på snö, kyla och is, så måste man säga att det har varit en fantastisk vinter! 
Men med vårsolen och värmen börjar det spritta i mig och jag slukar frökataloger på löpande band. Med huvudet fullt 
av planer om hur mitt trädgårdsland ska se ut i juni-juli, bara längtar jag efter att köra ner fingrarna i den skånska 
myllan på jakt efter den drömmen. 
Att det sedan inte blir som jag har tänkt mig, att ogräs och skadeinsekter lever sitt eget liv och struntar i mina drömmar, 
gör inte så mycket. Ogräs kan vara riktigt vackert och skadeinsekterna mat till fåglarna! 
Med dessa optimistiska drömmar vill jag passa på att hälsa alla nyinflyttade och nyfödda välkomna till vår fantastiskt 
vackra by och hoppas att ni ska trivas här och att ni känner er stolta över att tillhöra en liten (statistiskt sett) men envis 
skara människor som ser till att hålla landsbygden levande.
Eva-Lott Ahl 

Broköpet

Det är med stor sorg som vi kan konstatera att vår lanthandel Broköpet stänger den sista mars. Det är nog inte lätt att 
driva affärsverksamhet i småbyarna idag med alla affärscentra som ploppar upp som svampar ur jorden. Och det går 
inte att driva en affär genom att bara sälja lite mjölk som kunden glömt att köpa i stor varuhuset. Men med dagens 
bensinpriser ska man nog tänka till en gång extra innan man sätter sig i bilen för att jaga extrapriser för att tjäna någon 
krona. Jag och säkert många med mig hoppas och tror att det kan bli en affär i byn även i framtiden! För visst är det 
synd att vår by förlorar det som gör byn mer levande, nämligen lite personlig service och en naturlig mötesplats. Men 
jag håller alla tummarna och tror att det kanske inte är för sent, utan att jag även i sommar ska kunna cykla ner till 
affären för att göra mina inköp.
Lotta Ahl 

Påsk Konst & Hantverksrunda

Som förra året blir det konst och hantverksutställning i byn under Påsk helgen (14-17 april). Helén Nilsson och Katarina 
Eliasson ställer ut sina målningar i före detta klostret och Muriel de la Pinsonnais ställer ut sina keramikalster hemma på 
Nunnevägen 31. Detta sker i samarbete med Linderödsåsens Turism (se www.linderodsasensturism.se).

http://www.linderodsasensturism.se/


Valborg

Välkomna till Ekdalas äng för att fira vårens ankomst. Ta med matsäck och något att grilla så ordnar Hasse ett bål till 
oss. Under kvällen kan du vinna fina priser i vårt lotteri och tillsammans med ”den tillfälliga kören” sjunger vi in våren. 
Om någon vill ansluta sig till denna mycket anspråkslösa kör, så går det bra. Vi träffas en gång om året några dagar före 
valborg för att träna. Om intresse finns för detta, ring Lotta Ahl 103464 eller Johan Ekström 331003  

Vårvandring

Söndagen den 14 Maj kommer Bengt Ahlstedts årliga vårvandring gå av stapeln, där han visar och berättar om alla 
Borrestads gamla torp och dess ägares öden. Samling 10:30 vägen mellan Sönnarslöv och Degeberga, håll utkik efter 
Orienteringsskärmar längs vägen och följ dom.
Medför fikakorg!

Gökotta !

Den 25 Maj är alla morgonpigga bybor och utsocknes välkomna att följa med ut i skogen och lyssna efter göken och 
andra djur. Vi planerar att åka upp till fjällmossen i år och beskåda dess säregna natur.
Vi träffas utanför affären kl. 07:00
Medför fikakorg!

Teater
 
Nästa teaterföreställning i byn är egentligen inte teater, utan mer ett sång och berättarprogram. Det är musikern och 
skådespelaren Per Sörman som sjunger spelar och berättar om Dan Andersson, Evert Taube, Nils Ferlin, Mikael Wiehe 
m fl. Per Sörman har besökt oss en gång tidigare, då han bjöd på ett enastående program baserat på Dan Anderssons liv 
och diktning.
Missa inte vårens föreställning som äger rum onsdag 10.e maj kl. 19.00 i Folkets Hus. Biljetter kan beställas via 
teaterföreningen tfn 044-12 58 20. Biljetter kan även köpas i entrén, men det är chansartat eftersom det är stor risk att 
det är fullsatt.
Välkomna.
 

Midsommar

Den 22/6, 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 sedan att fira midsommar vid Folkets hus kl.14 på midsommarafton. Det blir ett traditionellt firande med 
bl.a. lotterier och danslekar. Medtag kaffekorg.

Fototävling
 

Vi tänkte engagera alla som har en kamera i en tävling. Vem tar den bästa bilden med anknytning till Sönnarslöv? 
Formerna har vi inte spikat, men vi tänkte ställa ut alla inlämnade bidrag i Ekdalas Fruktbod, och så får man rösta på 
den bild som man tycker mest om. Motivet är valfritt men ska ha anknytning till byn och dess omgivningar. Bilderna 
ska vara i formatet 13 * 18 cm och kan lämnas till någon i redaktionen. Sista inlämningsdag är 30.e september.

Brännboll!

Rykten går om att byalaget även i år kommer att försöka anordna en brännbollsmatch på idrottsplatsen i sommar.
Håll utkik på byns anslagstavlor och på vår hemsida www.osonnarslov.se ! 
  

http://www.osonnarslov.se/


Knepoknåp
 
 Vi vet inte hur många Löfvetläsare som knäckte gåtan i förra numret, men vi fick bara in ett svar som var korrekt. Även 
denna gång var det Hans Peder Hagen som lyckades räkna ut rätt svar. Detta trots farhågor om att det skulle röra sej om 
en s.k. slamkrypare, men så nedriga är vi inte på Löfvetredaktionen. Alltså: Grattis till Hans Peder för prestationen.
Gåtan löd: 10 barn ritar 40 teckningar på 2 timmar. Hur många teckningar ritar 5 barn på 1 timme?   Svar: 10 st. 
Vi kör vidare.
Jakob och Jonas är tillsammans 48 år gamla. Jonas är fem gånger så gammal som Jakob. Hur gammal är Jakob?
Svar kan lämnas i byalagets låda i Ekdalas Fruktbod eller via byalagets mailadress, byalaget@osonnarslov.se
Lycka till!
  

Lite folkbildning
 
Nu är väl årets fastlagsbullar uppätna och när Löfvet levereras är även våffeldagen överstökad. Fastlagsbullar, 
fettisdagsbullar, semlor eller hetväggar, dvs. vetebullar fyllda med mandelmassa och vispgrädde och serverade med 
varm mjölk åts förr endast på tisdagar under fastan. Benämningen hetvägg är äldst, och kommer liksom sedvänjan från 
Tyskland.  ”Heisse  Wecken”  =  heta bullar. Fastlagsbulle kommer åxå från tyskan.  ”Fastelabend” är aftonen innan 
fastan inleddes.  Fettisdagen är egentligen tisdagen före askonsdagen, dvs. den sista fastefria tisdagen före påskfastan, 
då det gällde att äta upp sej. Semla kommer av latinets  ”simila”  som betyder vetemjöl.
”Våffeldagen” har på märkliga omvägar förvanskats från ”vårfrudagen” som är Marie bebådelsedag. Seden att äta 
våfflor är ett sentida påfund som har sin bakgrund i språklig förbistring, medan fastlagsbullen i Sverige är känd sedan 
1600-talet.
Oavsett ursprung är både våfflan och bullen små trevliga sedvänjor väl värda att bevara.
 
 

Byalaget informerar

Byalaget har till uppgift att tillvarata bygdens och innevånarnas intresse, och även vara språkrör i kontakten med 
kommunen och andra myndigheter. Därför vill vi gärna att så många som möjligt blir medlemmar och kommer med 
förslag och synpunkter och även hjälpa till med praktiska göromål. 
Vi har en del återkommande evenemang såsom julfest, gökotta, brännbollsmatch, valborgs och midsommarfirande. Vi 
försöker hålla den s.k. naturstigen i farbart skick och de senaste åren har vi haft teaterföreställningar i Folkets Hus, vår 
och höst.

Medlemskap i byalaget kostar 50 kr för enskild och 100 kr för en familj per år.
Med medlemskapet ingår även en liten rabatt hos Öspab, rabattkupong bifogas medlemskortet.
Medlemsavgiften sätts in på bankgiro 5820-4090
Nästa nummer av Löfvet utkommer i september, sista dagen för bidrag till nästa löfv är den 20/8
Besök gärna vår hemsida: www.osonnarslov.se     

Byalaget har årsmöte!
Torsdagen den 20 april kl.19.00 i Folkets Hus.

Vi bjuder på fika.
Välkomna!

http://www.osonnarslov.se/
mailto:byalaget@osonnarslov.se


Information från Ö. Sönnarslövs IF våren 2006

Fotboll 2006
Vi är en bit in på det nya året och uppbyggnadsträningen inför säsongen 2006 är i full gång. Vi kommer 
att spela i Nö B. Det är en lokal serie i Kristianstads bygden med många roliga derby-matcher, vilket vi 
hoppas skall göra matcherna mer intressanta att gå och titta på. Spelare, ledare 
och styrelse har en målsättning att vara med och kriga i toppen så att vi kan få chansen att kvalspela 
till div 6 även denna säsong, revanschlusten är stor efter fjolårets debackel. 
Tränarparet från 2005, Jerry Nilsson och Göran Oscarsson, fortsätter även under 2006. Vi har fått ett par 
nyförvärv inför året Daniel Strandkvist från Linderöd och Marcus Kristoffersson som senast spelat i 
Huaröd men haft uppehåll under några år.
Vintern har ju varit lång och seg vilket gör att vi förmodligen inte kommer ut på gräs förrän samma 
vecka som seriepremiären är. Premiärmatchen spelas på bortaplan mot Gualöv den 17 april. 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. 

Årsmöte
Årsmötet avhölls den 6 mars, styrelsen har följande sammansättning: Ordf. Johan Elvstrand, 
vice ordf Lars Rosvall, sekr. Magnus Jönsjö, kassör Bengt Elvstrand, ledamot Mikael Schalin, 
supl Lars Nilsson och Daniel Rosvall.

Medlemsavgifterna beslutades till: 50 kr för aktivt barn och passiv vuxen, 100 kr för aktiv vuxen, 
(gymnastik), 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.

Vuxen gympan
Lis kör på med sin hopplösa gympa, det är SIF ytterligt tacksamma för, annars hade byborna som vill 
hålla i gång lite under vintern varit hänvisade till våra grannbyar. Med dagens kostnader för att köra 
bil så blir det allt viktigare att bevara så många aktiviteter som möjligt på nära håll. Att köra till någon 
av de större orterna, kostar säkert mer än medlemsavgiften i idrottsföreningen för att få gympa en gång
i veckan. Styrelsen tackar å det varmaste Lis, för det arbete som läggs ner för att hålla i gång denna 
verksamhet.

LOPPIS den 1 juli klockan 13.00
För att även i fortsättningen skall hålla ekonomin flytande, tänker vi även denna sommar arrangera en 
Loppis. 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 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 28 juni och fram till lördag middag den 1 juli.
Stoppade möbler, vitvaror, utslitna däck eller icke fungerande elektronik kommer vi inte att ta emot.
Som vi nämnde i början behövs mycket arbetskraft, finns det några bybor som vill assistera oss denna 
dag är vi mycket tacksamma. Är det någon som har ett bra lagerutrymme som vi skulle kunna få låna 
under de resterande månaderna fram till loppisen. 

Ring till Bengt 331252, Johan 216745 eller Jerry 310637 angående ovanstående !!!!!!!!



Denna sida är för anslagstavlan eller kylskåpsdörren !!!!!

Speldagar för A-laget i Ö. Sönnarslövs IF våren 2006

DATUM och TID HEMMA BORTA RESULTAT

Måndag 17/4  kl 16.00 Gualöv - SIF

Fredag 21/4    kl 18.30 SIF - Huaröd

Fredag 28/4    kl 18.30 KIS - SIF

Fredag 5/5      kl 19.00 SIF - Skepparslöv

Fredag 12/5     kl 19.00 Svensköp - SIF

Onsdag 17/5    kl 19.00 SIF -
Trolle 
Ljungby

Lördag 20/5     kl 15.00 Venestad - SIF

Fredag 26/5     kl 15.00 SIF - Vittskövle

Måndag 5/6      kl 19.00 Åhus IF - SIF

Torsdag 22/6    kl 19.00 SIF - Gualöv

På vår hemsida: www.sönnarslövif.info.se 
kan Ni följa vad vi gör för resultat och lite annat smått & gott.

LOPPIS den 1 juli klockan 13.00
Vi kommer att börja samla onsdagen den 28 juni och fram till kl 11.00 lördagen den 1 juli.

Sommarfest den 5 augusti
Under året tänker vi som vanligt avhålla en sommarfest på IP. Det kommer enligt tradition att serveras 
grillad gris med spel och dans. Boka undan denna dag redan NU. 
                                                           

                  

                                     VÄL MÖTT på våra aktiviteter!


