
Årgång 15 Nummer 1 April 2007
Chefredaktörer i bokstavsordning: Eva-Lott Ahl, Thomas Carlsson, Anders Crona, Johan Ekström, 

Evelina Olofsson, Anna Ohlson och Muriel de la Pinsonnais.
 
Konstrundor med allt vad det innebär, påskfirande med släkt och vänner, män med uppkavlade ärmar som förtvivlat 
försöker få loss vinterhjulen i vartannat garage, ljudet av motorcyklar som dundrar förbi utanför huset. Ni kanske inte visste 
det eller sett sambandet, men allt är bara en enda stor påminnelse om att våren är kommen. Och med våren kommer hopp 
och glädje, kärleksfulla hormoner som pirrar i kroppen och trevliga deklarations-blanketter. Borta är mörkret och kylan och 
framför oss ligger ljusa kvällar kryddade med gräsklipparsmatter och grillrök. Visst är det en härlig tid! Och visst går det 
väl att hålla med om att de rader som Herman Sätherberg plitade ner för 170 år sedan ”... himlen ler i vårens ljusa kvällar, 
solen kysser liv i skog och sjö” fortfarande gäller. Passa på och njut. Njut av livet och av alla blommor som redan sticker 
upp ur jorden och av alla fåglar som kvittrar friskt i gryningen. Finns absolut ingen anledning att åka ner till Paris för att 
möta våren. Våren kommer ju hit så småningom och vad har Paris som inte Sönnarslöv har? OK då, antagligen ganska 
mycket.  Men för min egen del så föredrar jag att i lugn och ro kunna sitta hemma i trädgården med en kopp färskbryggt 
kaffe och ögna igenom Kristianstadbladet jämfört med ett rökigt café i Paris, en solkig Le Monde som färgar händerna 
svarta av trycksvärta och utanför på gatan de aldrig sinande bilköerna. Tur att vi alla är olika för tänk om alla 10 miljoner 
Parisbor får nys om hur trevligt vi har det om våren och får för sig att komma hit? 
Thomas

Årsmöte!

Onsdagen den 25 April Kl.19 håller Byalaget sitt årsmöte i Folkets Hus.
Alla bybor hälsas hjärtligt välkomna!

Byalaget bjuder på fika!

Valborg

Välkommen att fira vårens ankomst på Valborgsmässoafton
vid Ekdalas damm. Då blir det grillning, lotterier och vårsånger.

Också majbål förstås.
Ta med matsäck och något grillbart.

Teater

Vårvinterns teaterföreställning gick av stapeln den 23:e februari, lagom till årets snöstorm. Detta gjorde tyvärr att många 
som bokat biljetter inte ansåg det tillrådigt att ge sej ut på vägarna. Det blev dock en tapper liten skara på cirka 25 personer 
som genom skådespelerskan Marianne Engström blev förflyttade till Nils Holgerssons värld. Vi fick oss till livs några av 
bokens berättelser samt upprinnelsen till att boken överhuvudtaget blev till. Selma Lagerlöf hade tagit sej an uppdraget att 
skriva en bok om Sverige och Sveriges geografi, och efter en del våndor fick hon idén att skriva den som en sagobok. Nils 
Holgersson var en lat odåga, men som genom sina upplevelser på resan genom Sverige förvandlades från "värsting" till att 
bli både omtänksam och ansvarskännande. 

Någon gång i oktober är det dags igen. Exakt datum och vad det blir för föreställning var vid Löfvets pressläggning ännu 
inte bestämt, så det får vi återkomma med.



Vårvandringar  !  

Missa inte årets vårvandring med Bengt Ahlstedt som går av stapeln Söndagen den 13 maj.
Bengt tar oss som vanligt runt på en vandring bland torpruiner och andra historiska platser kring Borrestad där han berättar 

om torparnas och andra människors liv.
Följ Vägvisning/orienteringsskärm vägen Sönnarslöv - Degeberga.

Samling kl 10:30. 
Förflyttningssträcka ca 6 km.

Medför fika.
Välkomna till förhoppningsvis en fin vårdag i naturen!

 
Bengt har även en vårvandring i Maltesholm i Friluftsfrämjandets regi Söndagen den 6 maj.

Så här skriver friluftsfrämjandet i sin annons: 
Söndag 6 maj

Guidad tur med Bengt Ahlstedt i området runt Maltesholm. Under vandringen ser vi kulturbygd, fångstgropar och annat 
intressant. Vandringen är ca 5 km lång. Vi samlas på Maltesholms gods, p-plats kl 10.30. Ta med fika.

Kontaktperson Eva Rydsberg 044-22 84 35.

Gökotta

Upp och hoppa! På Kristi himmelfärdsdag (17/5) är det dags för  byalagets 
årliga gökotta. I år vandrar vi i den vackra naturen i Åbergen.

Vi samlas vid församlingshemmet klockan 6:30. Medtag matsäck.
 

Midsommar

Den 21/6, 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.

Fotoutställning / fototävling

I höstas anordnade vi en fototävling där tävlingsbidragen ställdes ut i Ekdalas Fruktbod, så först och främst: TACK till 
Gunnel och Hasse för att vi fick ockupera boden. Särskilt tack till Gunnel som inte släppte iväg kunderna förrän dom röstat.
Vår fototävling var tydligen uppskattad, för vi fick in en hel del bilder och det var många som lämnade in en röstsedel. På 
förekommen anledning beslutade vi oss för att prova en gång till. Den här gången får man själv välja bildformat, och ämnet 
är rätt och slätt: "Min bästa bild", eller gärna "mina bästa bilder".
Vill man delta i tävlingen går det bra att kontakta någon i Byalagets styrelse, eller någon i Löfvet-redaktionen. Det går även 
att kontakta oss via byalagets mejladress byalaget@osonnarslov.se. Sista inlämningsdag är den 31:a oktober.

Vinnaren i förra fototävlingen, Cecilia Wikström,  fick ett litet pris från byalaget för en tid sedan, ett litet paket från 
Olssons ostbutik (ost, skinka, choklad) och en burk honung från Ekdala.
Vinnaren bland dom som röstade på bilderna , Kerstin Sundmark, kommer få en kopia på vinnarbilden som pris inom kort.

Knep o knåp

Det var skralt med inlämnade svar på förra numrets knepoknåp, så någon vinnare har inte kunnat utses. Frågan gällde vem 
som är störst när, "Mor är längre än Mormor, Mormor är fylligare än Far, och Mor är mindre omfångsrik än Morfar". 
Eftersom Far är mindre Mormor, Mormor är mindre än Mor, och Mor är mindre än Morfar. så är Morfar den stadigaste i 
gänget. 

Gåtan för dagen är av samma typ: Vilket hantverk är svårast när, muraren har det svårare än målaren, snickaren har det 
lättare än rörmokaren, målaren har det svårare än snickaren, och muraren inte har det svåraste hantverket.

Lösningar på gåtan kan man lämna i Byalagets låda i Ekdalas Fruktbod, till någon i redaktionen, eller via mejl till 



byalaget@osonnarslov.se.

Let’s twist again!

”Jag måste komma igång med träningen igen”, ”Jag vet att jag skulle må bra att träna men det finns ingen tid”. Känns detta 
igen? Det är ingen tvekan att vi mår bra av att röra på oss. Under vinterhalvåret är det kanske inte lika självklart att ge sig ut 
i vår fina natur, om inte man har en hund som tvingar en till det. Sedan kommer andra hinder: man skall faktiskt ta sig tid 
till det och överhuvudtaget ta sig dit. För min del har det nog varit den största ursäkten att inte komma iväg, speciellt på 
vintern. Fast det blir svårt att ha det som ursäkt när vi faktiskt har tur att ha inomhusgympa i vår by, det kan knappast vara 
närmare. Det får vi tacka Lis för. Lis får oss att röra och stretcha på våra stela muskler (alla muskler, även de man inte 
visste om, det märker man dagen efter), utan hopp och med bra musik. Vi tar oss tid för att göra övningar, alltså inget 
stressigt tempo och rörelser görs med betoning på smidighet. Den formen av gympan tycker jag passar utmärkt personer 
som spenderar en stor del av sin dag framför datorn och för alla som blir stelna i axlar och nacken. Så ge din kropp en tjänst 
och prova på Lis hopplösa gympa! Dessutom är det ett ypperligt tillfälle att umgås med byborna. 
Muriel

PS: den 23 april är det sista måndag för gympan före sommaravbrott. Sedan blir det ny start till hösten.

Receptsamlingen

Ni kanske kommer ihåg att vi hade en liten receptinsamling i byn för några år sedan där alla bybor kunde lämna in sina 
bästa recept. Som ni säkert märkt har detta legat på hyllan ett tag och tyvärr har det försvunnet några recept på vägen.

Nu kan du snart titta på recepten på byalagets hemsida. Vi kommer också att trycka upp olika recept från samlingen  här i 
Löfvet.

Vi inleder redan i detta nummer med ett litet midsommarrecept

MatjekransMatjekrans

4 skivor runt knäckebröd
1-2 matjesfilér, hackade
4 hårdkokta ägg, hackade
1-2 msk salt kaviar
2 msk vardera av dill och persilja, klippt
riven ost

Blanda ihop matjesfilér, ägg, kaviar och kryddgrönt med äggulan. 

Fördela röran på brödet, strö över lite riven ost. Gratinera 275
o 

3-5 min

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

http://www.osonnarslov.se/


Information från Ö. Sönnarslövs IF våren 2007

Fotboll 2007
Vi är en bit in på det nya året och uppbyggnadsträningen inför säsongen 2007 är i full gång. Vi 
kommer att spela i Nö B även detta år. Det är ju lokal serien i Kristianstads bygden med många roliga 
derbymatcher, vilket vi hoppas skall göra matcherna mer intressanta att gå och titta på. Spelare, ledare 
och styrelse har en målsättning att vara ett topplag, så att vi åtminstone får chansen att kvalspela 
till div 6 även denna säsong, revanschlusten är stor efter 2 års kvalförluster. 
Utöver tränaren Fatos Gashi har vi ytterligare några nyförvärv, från Vä IF kommer Jesper Rydberg, 
Jimmy Johnsson och Marcus Strid. Från Djurröd kommer Rikard Carlsson, dessutom har Petter 
Andersson och Krenar Gorani börjat spela med oss. Två av våra tidigare spelare, Jonas Kajsson och 
Henrik Alm har också återvänt efter sina utlandsvistelser, så det ser således mycket bra ut inför 2007.
Fyra spelare lämnar oss, Daniel Strandkvist går tillbaka till Linderöds IF och Fredrik Nilsson går till 
Rinkaby IF, Kim Jeppsson går tillbaka till Tollarps IF och Djevad Domazet till Balkan United. 
Premiärmatchen spelas på bortaplan mot Gärds Köpinge IF den 20 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, 0730-236060 eller Johan Elvstrand, 0702-992938. 

Årsmöte
Årsmötet avhölls den 4 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 400 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 under vintern varit hänvisade till våra grannbyar. 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 torsdagen den 28 juni och fram till 11.00 på söndagen 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 0730-236060 eller Johan 0702-992938 angående ovanstående !!!!!!!!



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

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

DATUM och TID HEMA BORTA RESULTAT

Fredag  20/4    kl 18.30 G Köpinge IF - SIF

Fredag  27/4    kl 19.00 SIF - Huaröd IF

Fredag    4/5     kl 18.30 KIS - SIF

Fredag   11/5    kl 19.00 SIF - Skepparslöv IF

Fredag   18/5    kl 19.00 SIF - Venestad IF

Torsdag 24/5    kl 19.00 SIF - Vittskövle IF

Fredag   1/6      kl 19.00 Önneköps IF - SIF

Onsdag  6/6     kl 14.00 IK Kamp - SIF

Fredag 15/6     kl 19.00 SIF - Gualöv

Onsdag 20/6     kl 19.00 SIF - G Köpinge IF

På vår hemsida: www.sonnarslovif.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 torsdagen den 28 juni och fram till kl 11.00 söndagen den 1 juli.

                                                           
                  

                                     VÄL MÖTT på våra aktiviteter!

http://www.sonnarslovif.info.se/

	                                                           
	
			                  





                                     VÄL MÖTT på våra aktiviteter!

