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Chefredaktörer i bokstavsordning: Eva-Lott Ahl, Thomas Carlsson, Anders Crona, Johan Ekström,
Evelina Olofsson, Anna Ohlson och Muriel de la Pinsonnais.
Trots mildväder och regnrusk, närmar sig julen med stormsteg. Julen med allt vad den innebär, och det är säkert väldigt
olika. En del tänker på julefrid och Jesusbarnet i krubban, medan andra tycker att julen bara är stress och press för att hinna
förbereda allt och bli klar i tid. Någon tänker kanske att julen är ett kommersiellt jippo som lockar oss att köpa alldeles för
många onödiga saker och sätta i oss alldeles för mycket onyttig mat och godis, andra ser fram emot den extra ledighet som
julen brukar innebära. En del tänker att julen är en glädjens högtid, speciellt för barnen som sitter där vid julgranen och
tindrar med ögonen i väntan på att jultomten ska komma, andra tänker på att nu vänder det och går åter mot ljusare tider.
Oavsett vad man tänker och har för traditioner runt julen är det svårt att vara neutral, eller kanske rent av bara strunta i
julen.
För mig är julen allt det här och lite till, och det viktigaste av allt är nog att få tid att träffas och umgås med släkt och
vänner.
Så nu vill vi bara till slut önska er alla en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR (med allt vad det nu innebär!)

Teaterrecension
Höstens teaterföreställning gick av stapeln 21/11 i Folkets Hus. Den var betitlad ”Skepparhistorier och sjömansvisor”, och
berättandet sköttes av Anders Granström som nyligen blivit korad till ”svensk mästare i berättarkonst”, och för musiken
stod Roland Gottlow. Vi bjöds på dom mest häpnadsväckande skrönor vars sanningshalt man stundtals hade anledning att
betvivla, varvat med sånger som på ett eller annat sätt hade anknytning till havet och sjömanslivet. Några frejdiga och smått
burleska och några mer finstämda som stämde till eftertanke om det hårda livet till sjöss.
Det är nästan alltid fullsatt vid våra teaterföreställningar, och det är många ”stabor” som letar sej till Sönnarslöv när det
vankas teater, men vi konstaterar förnöjt att alltfler bybor och även folk från grannbyarna hittar hit.
Det låter kanske lite träigt med teater, och många gånger är det enmansföreställningar, och då undrar man kanske hur kul
det kan bli. Hittills tror jag inte att någon har blivit besviken, för det är proffsiga framträdanden och flera av
föreställningarna har inte varit ”teater” utan visprogram. Vi har satt 90 besökare som absolut max om man ska kunna se
ordentligt, och den här gången var vi 87 lyckliga.
Den 23/2 klockan 19,00 är det dags igen. I fjor var det 100 år sedan Selma Lagerlöv gav ut sin bok om Nils Holgerssons
underbara resa genom Sverige, och skådespelerskan Marianne Engström låter oss följa med på hans fantastiska resa. Det är
en vuxenföreställning men den kan ses av barn från 10 år.
Biljetter beställer man på Kristianstads teaterförening på tel 125820, och dom kostar 100 kr.

Knep o knåp
Det är med glädje knepoknåp-redaktionen konstaterar att gåtan i förra Löfvet gick att lösa. Maria Sjöö på Maltesholm
listade inte bara ut rätt svar utan skickade dessutom in svaret till byalaget via vår ”brevlåda” i fruktboden. Vill man inte ta
sig till fruktboden går det lika bra att mejla in lösningar och andra synpunkter till byalaget på byalaget@osonnarslov.se.
Detta får oss naturligtvis att unisont utbrista i ett stort GRATTIS till Maria. Dessutom uppmanar vi övriga Löfvetläsare att
följa hennes lysande exempel och skicka in svar på årets sista knep o knåp.
Nöten som Maria knäckte löd: Vilket är billigast, om sviskon är billigare än päron, nötter är billigare än sviskon och äpplen
är dyrast ? Svar: Nötter.
Gåtan för dagen.
Vem är störst när MOR är längre än MORMOR, MORMOR är fylligare än FAR, och MOR är mindre omfångsrik än
MORFAR.
Svar kan man lämna i Byalagets låda i Ekdalas Fruktbod, eller på Byalgets mejladress.
Lycka till!

Fototävlingen
Vi utlyste ju en fototävling tidigare i år där vi uppmanade Löfvets läsare att skicka in bilder med motiv från bygden. Det
gick lite trögt i början, men i takt med att inlämningsstoppet närmade sej lossnade det. Resultatet blev 16 bilder, av tre
fotografer, som ställdes ut i Ekdala Fruktbod. Dom tre är Cecilia Wikström, Eva Meijer Mattisson och Muriel de la
Pinsonnais. När vi hämtade lådan med röstsedlarna kunde vi glatt konstatera att den var lätt svullen, och när vi öppnade
den vällde lapparna ut. 118 personer hade lämnat in en röstsedel. Efter sammanräkning, kontrollräkning och ytterligare
kontrollräkning kunde vi kora en vinnare. Bild nummer 1, ”Åbjären”, som lämnats in av Cecilia Wikström, är den bild som
föll Ekdalas kunder mest i smaken. Den fick 37 röster och avgick med segern. Byalaget gratulerar härmed Cecilia till
segern i denna prestigefyllda tävling, och tackar även Eva och Muriel för att dom deltog med sina bilder.
Som en liten morot för att fiska röster utlovade vi en lottdragnng bland röstsedlarna. Den person som lämnat in den först
upplockade lappen med det vinnande bidraget markerat, vinner ett exemplar av vinnarbilden.
Vinnare i det lotteriet blev Kerstin Sundmark i Tollarp. Grattis!
Efter det lyckade utfallet på den här tävlingen får vi nog ta oss en funderare på om det ska bli mer av den här varan. Alla
Löfvetläsare uppmanas i vart fall att vara väl förberedda, så plocka fram kamerorna och leta motiv i våra vackra
omgivningar. Om inte för tävlingen så för att komma ut i friskluften, och det är ju alltid kul när man lyckas få till en bild
som man är nöjd med.

Julrecept
Här kommer recept på lite onyttigheter (men gott är det!)

Baileystryffel
1 dl vispgrädde
150g mörkchoklad
0,5 dl florsocker
100g smör, rumstempererat
2 cl Bailyes eller whisky
Kakaopulver

Koka upp grädden. Lägg choklad och florsocker i en
bunke och slå över den kokande grädden under
omrörning. Rör till en helt slät smet. Vispa i smör och
sprit. Fyll en spritspåse med smeten. Lägg i kyl att stelna.
När smeten börjar stelna spritsar man ut fem längder på
smörpapper. Låt sedan åter stelna i kylskåp. Dela varje
längd i tio bitar och rulla i kakao. Förvara kallt fram till
servering.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lyxiga havreflarn
3 dl havregryn
2 dl socker
0,5 dl sirap
150g smält smör eller margarin
0,5 dl grädde
1,5 dl vetemjöl
0,5 tsk bakpulver

Blanda alla ingredienserna. Lägg teskedsstora klickar av
smeten med stora mellanrum på en bakplåtsklädd plåt.
Kakorna flyter ut mycket.
Grädda i 175 grader ca 8 min
Låt flarnen svalna några minuter innan de lossas från
plåten.
Böj flarnen över en käpp eller liknande och låt dem
kallna.

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 Mars, sista dagen för bidrag till nästa löfv är den 15/3
Besök gärna vår hemsida: www.osonnarslov.se

Information från Ö. Sönnarslövs IF december 2006
Fotboll 2006
Ännu en fotbollssäsong är till ända, tyvärr lyckades vi inte ta steget upp till div 6 i år. I kvalspelet fick
vi möta en bättre motståndare, men våra spelare föll med flaggan i topp. Nu satsar vi vidare och det
verkar ju inte att gå att kvala sig upp så vi måste höja målsättningen till att vinna serien. Efter kvalspelet lämnade Jerry Nilsson och Göran Oscarsson tränaruppdraget. SIF tackar å det varmaste för
deras insats under 2005 och 2006.
Efter mycket om och men så lyckades vi knyta till oss Fatos Gashi som spelande tränare han har spelat
div 3 i Tollarp under 2006 och tränat Tollarps damlag. Vi har dessutom två nyförvärv från Vä IF
Jesper Rydberg och Jimmy Johnsson. Två av våra egna spelare Jonas Kajsson och Henrik Alm har
återvänt efter sina utlandsvistelser, så det ser således mycket bra ut inför 2007, därav den högre målsättningen.
Endast en spelare har lämnat oss, Daniel Strandkvist går tillbaka till Linderöds IF.
Vi kommer att träna inne i Tollarps Sporthall på torsdagar kl 20.30 – 22.00, under dec-jan därefter
kommer vi att träna på Tollarps Grusplan.
Under december kommer vi att delta i inomhusturneringen i Kristianstad och i 10 februari åker vi som
vanligt till Växjö.
Vuxen gympan
Det har varit mycket god uppslutning på Lis hopplösa gympa, det är jätte roligt att denna verksamhet
kan hållas igång. Styrelsen TACKAR Lis för sitt arbete och önskar Er alla en God Jul o ett Gott Nytt År.
Övriga aktiviteter
Den 9 december gick det traditionella julbordet av stapeln, som vanligt var det god mat och trevlig
stämning. SIF sänder ett STORT TACK till alla i festkommittén för allt arbete som läggs ner för att
denna tillställning skall ha hemlagad mat på bordet.
Omkring den 1 juli kommer vi att ha loppmarknad, för Er som har något att skänka är vi tacksamma om
Ni kan förvara det åt oss så länge för föreningen har inte någon lagringsplats.

Idrottsföreningen tillönskar alla en riktigt
God Jul och ett
Gott Nytt År

