Årgång 14 Nummer 2 September 2006
Chefredaktörer i bokstavsordning: Eva-Lott Ahl, Thomas Carlsson, Anders
Crona, Johan Ekström, Evelina Mårtensson, Anna Ohlson
och Muriel de la Pinsonnais.
Efter en alldeles fantastisk sommar med så mycket värme och sol att även den mest kräsne kan känna sig nöjd, har vi gått in
i ”augustimörkret”. Det är märkligt hur snabbt det kan vända från Medelhavsvärme som på ett par dagar blir något som mer
liknar Amazonas regnperiod. Nu är jag en av dem som är så där tråkigt svensk och gillar när det är lagom. ”Lagomma
korvar är bäst” som Paradis Oskar sa till sin vän Rasmus som gick på luffen. Lagom varmt, lagom kallt, lagom med regn
och lagom med sol. Nu verkar det som om detta ord måste redigeras bort från ordlista (om det nu finns med i ordlistan över
huvud taget) vad gäller väder. Och att vi skulle få en lagom inskolnings period i övergången till hösten kan vi nog bara
glömma. Det är bara till att ”gilla läget” och gå vidare. Men jag vill i alla fall önska er alla en lagom härlig höst med lagom
med regn och lagom med sol, lagom med härliga höstpromenader, så kommer vi ut med nästa nummer lagom till advent.
Eva-Lott Ahl

Tryckerihaveri
Nu spelar vi snart i samma division som Kristianstadsbladet…även vi har råkat ut för ett tryckerihaveri.
Vi beklagar för att detta nummer av Löfvet har blivit kraftigt försenat…men den som väntar på något gott väntar ju
aldrig för länge heter det ju…..

Valborg
Det var som vanligt god uppslutning vid Ekdalas damm på Valborgsmässoafton. Trots det ganska kyliga vädret
samlades ca 100 personer denna kväll för att fira vårens ankomst. Det grillades och sjöngs vårsånger och det såldes
lotter. Ett ypperligt tillfälle för byborna att träffas och umgås.
Ett STORT tack till Gunnel och Hasse för denna trevliga tradition.

Gökotta !
Den 25 Maj steg ca 20 morgonpigga personer upp för att följa med på den årliga Gökottan.
Detta år körde vi i till fjällmossen utanför Huaröd. Vi gick till fågeltornet och läste i dagboken där att en timme tidigare
hade orrarna spelat där, så nästa år kanske vi skall starta någon timme tidigare?
Efter att ätit upp vår medhavda fika styrde vi stegen tillbaka till våra bilar, och hann precis hoppa in i bilarna innan det
började regna.

Midsommar
Succé …något annat kan man väl knappast kalla det när det kommer så många personer så att varken trädgårdsmöbler
eller godispåsarna till barnen räckte till, men trots det tror vi att alla ca 100 personer hade det trevlig runt
midsommarstången.
Johan Ekström och Ernst Blomstrand hade stämt sina gitarrer och spelade upp till dansen runt stången..
…och i år vann inte Kjellkvist något på Lotteriet, så det finns kanske hopp för oss andra i kommande lotterier också ;-)

Vårvandring
Söndagen den 14:e maj var det dags för den årliga vårvandringen tillsammans med Bengt Ahlstedt. Ett 50-tal personer
hade samlats vid Snattarp för att få följa med Bengt och höra fortsättningen på berättelserna om Borrestads historia. Det
var ett fantastiskt vårväder och naturen visade upp sig från sin allra praktfullaste, grönaste och skönaste sida. (Kanske
lite för mycket för en del som drabbas av hösnuva just i denna tid.) Det berättades om platser som Hundekilshuset,
Kicke Dejs och Klövstorp. Det är svårt att återge vandringen i ett kort referat så jag föreslår att ni själva följer med nästa
gång. För det blir en nästa gång, det har Bengt lovet. Så till våren ska ni hålla utkik efter anslag om nästa vårvandring
med Bengt Ahlstedt. Han har även lagt ner ett enormt arbete på att ta fram en orienteringskarta med alla platserna
markerade och med tillhörande inventeringslista. Den finns att köpa till självkostnads pris av Bengt

Teaterecension
Det var inför ett fullsatt Folkets Hus, en vacker kväll i maj, som Per Sörman tolkade visor och dikter av Dan Andersson,
Nils Ferlin, Evert Taube med flera. Publiken fick även ta del av händelser ur Dan Andersson och Ferlins liv, äventyr och
öden, och visorna ackompanjerade Per själv med antingen gitarr, munspel, dragspel eller skedar. Per Sörman uppvisade
stor kännedom om dessa bortgångna, men ej bortglömda artister och väckte i alla fall för undertecknad en nyfikenhet att få
veta mer om deras musik och poesi. Jag hoppas att Sönnarslövsborna kommer att få uppleva mer av Per Sörman i
framtiden.
Anders Granström har besökt oss en gång tidigare, då han hade ett berättarprogram som baserades på Edgar Allen Poe`s
skrönor. Han är en fenomenal berättare som utan problem trollbinder en publik i två timmar. Han sköter även om
spökberättandet på Glimmingehus och Hovdala slott på somrarna. Den som är det minsta intresserad av god berättarkonst
bör snarast boka biljetter för dom lär gå åt. Vårens föreställning med Per Sörman blev snabbt slutsåld och det fanns
förfrågningar från ytterligare ett trettiotal. Folkets Hus är godkännt för 100 personer, och skam till sägandes så var vi 103.
Thomas och Johan

Teater
Den 21 November är nästa teaterföreställning i Folkets Hus.
Då visas föreställningen Sjömansvisor & Skepparhistorier av Anders Granström/Gotte Roland Gottlow
En blandning av berättande och musik som framförs av den mästerliga berättaren Anders Granström för musiken står Gotte
Roland Gottlow som är sångare och dragspelare m m.
Datum och tid: 2006-11-21, kl. 19:00.
Lokal: Östra Sönnerslöv, Folkets Hus
Övrig info:
För info och biljetter: kristianstad.tf@riksteatern.se eller 044-12 58 20. Biljettpris: 100 kr, ungdom/student; 50 kr.
Medlemsrabatt finns

Påminnelse om Fototävlingen
Missa inte chansen att deltaga och kanske vinna i en spännande fototävling. Motivet är valfritt, men ska ha anknytning till
bygden. Alla bidrag kommer att ställas ut i Ekdalas fruktbod där en omröstning om den bästa bilden kommer att hållas.
Bidragen ska vara av formatet 13*18 cm och kan lämnas till vem som helst i redaktionen. Alla är välkomna att vara med.
Pga vårt tryckerihaveri har vi beslutat att ändra sista dagen för att lämna in sitt bidrag till fototävlingen till den 31 oktober.
Information finns även på hemsidan www.osonnarslov.se.

Brännboll
Med åskan mullrande på avstånd och regnet hängande i luften var vi en tapper skara som samlades på idrottsplatsen den
30:e juli för att spela brännboll. Vi spelade en något förkortad match eftersom regnet övertalade oss om att vi skulle gå hem
igen. Nästa år hoppas vi på bättre matchväder och fler deltagare i lagen.

Bokbussen
Vet du om att bokbussen kommer till vår by varje tisdag?
Den stannar på Nunnevägen vid vägen som leder ner till Sönnarslövsgården.
Tiden är 16.00-16.30.
Dessutom stannar den vid skolan tisdagar udda veckor klockan 9.40-10.15.
Dessa tider gäller fram t.o.m. 5/6 2007 sedan kommer det en sommartidtabell.
Du kan låna böcker, tidskrifter och skivor. Personalen på bussen är mycket hjälpsam och
ordnar man ett lösenord kan man sitta hemma vid datorn och beställa böcker, låna om mm.

TACK!
Ett stort tack till idrottsföreningen i Sönnarslöv som visade fotbolls-VM på storbildsskärm. Ett mycket trevligt
arrangemang med mycket folk och god fika.

Knep o knåp
Vi fick inte in några korrekta svar på förra gåtan. Vi fick förresten inte in några svar överhuvudtaget. Jag vägrar dock att tro
att det beror på oförmåga från löfvetläsarna som är anledningen, och för att bevisa att det inte är så har nu alla bybor en ny
chans att briljera.
Gåtan i förra numret löd: Jakob och Jonas är tillsammans 48 år gamla. Jonas är fem gånger så gammal som Jakob. Hur
gammal är Jakob? Svar: 8 år.
Gåtan för dagen lyder: Vad är billigast när, sviskon är billigare än päron, nötter är billigare än sviskon, och äpplen är
dyrast?
Svar kan lämnas på byalagets mejladress byalaget@osonnarslov.se, eller i byalagets låda I Ekdalas Fruktbod.
Lycka Till.
Johan

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 December, sista dagen för bidrag till nästa löfv är den 20/11
Besök gärna vår hemsida: www.osonnarslov.se

Information från Ö. Sönnarslövs IF hösten 2006
Fotboll 2006
Seriespelet börjar lida mot sitt slut med 4 omgångar kvar ligger vi 2:a i serien men vi har ju som sagt
några matcher kvar innan vi vet exakt vilken plats det blir. Målsättningen för året var att vara bland de
3-4 bästa lagen och därmed få chansen att kvalspela. Detta har hittills infriats och vi har bland annat en
seger mot serieledarna Åhus med (1-2) på bortaplan. Det kommer med stor sannolikhet att bli kvalspel
för SIF den 7 och 14 oktober. Då får vi se om laget kvalificerar sig för spel i div 6. Vi vill att så många
som möjligt kommer och hejar fram vårt glada gäng till nya vinster.
Under sommaren har ytterliga 2 spelare blivit klara för spel, Mathias Brymell, Hanaskog IS och
Magnus Berg Vä IF. Vi hälsar dessa båda spelare välkomna till laget.
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 har kört igång med sin hopplösa gympa, måndagar kl 18.30 i skolans gymnastiksal.
SIF är ytterligt tacksamma för att Lis håller liv i gymnastikverksamheten under vinterhalvåret.
Annars hade bybor som vill hålla i gång lite under vintern varit hänvisade till våra grannbyar.
Styrelsen tackar å det varmaste Lis, för det arbete som läggs ner för att hålla i gång denna verksamhet.
LOPPIS
Även i år var loppisen en lyckad tillställning, med mycket prylar av allehanda slag och ett fantasiskt
väder, nästan på gränsen till för varmt. Vi tackar alla som skänkte saker och ett extra stort TACK till
alla som ställde upp och hjälpte oss att genomföra denna dag. Denna inkomstkälla är guldvärd för
föreningen och vi kommer att försöka återkomma även till nästa år. Om någon har föremål som Ni vill
skänka till nästa år, är vi tacksamma om Ni kan husa det. Vi har ju tyvärr ingen plats att förvara loppisgrejor. Om någon har tips på lokal så hör gärna av Er till Bengt E 044-331252.

Höstens aktiviteter
Sista seriematchen för A-laget i Ö. Sönnarslövs IF 2006
Söndag 17/9 kl 16.00

SIF

-

Åhus IF

Därefter kommer kvalspel den 7 och den 14 oktober en match hemma och en match borta.
Vi vet inte var vi spelar först förrän efter den 1 oktober, eftersom serieplaceringen avgör.
Som vanligt kommer vi att anordna buss från torget i byn till bortamatchen, vi kommer att
delge ytterligare info om detta med ett flygblad.
SIF hoppas att så många som möjligt kommer och stöttar grabbarna i dessa matcher, som
förhoppningsvis ger en div 6 plats till nästa år. Även om man inte är så intresserad så kan det
vara en social aktivitet att gå till IP och äta en korv eller dricka en kopp kaffe. Det kan ju t.om.
vara ganska trevligt att ha sett sitt bylag spela fotboll vid något tillfälle varje säsong.
Mer info finns på vår hemsida: www.sönnarslövif.info.se eller www.sonnarslovif.info.se
Julbord
Boka redan NU lördagen den 9 december kl 18.30, då vi har vårt traditionella julbord.
VÄL MÖTT på våra aktiviteter!

