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Har ni Sönnarslövsbor någon gång funderat på vilket som är det säkraste tecknet på att våren äntligen har nått våra
breddgrader? Är det knopparna i rabatten? Är det då klockan ställs om till sommartid? Är det kanske då motorcyklarna
börjar rulla förbi på helgerna? Jag tror att vi alla har olika saker som vi förknippar med våren och när våren börjar och
vintern slutar. Vad vi i Östra Sönnarslöv (paradiset på jorden) har som ett gemensamt och definitivt säkert tecken på att
våren äntligen är här så är det givetvis när årets första nummer av Löfvet ligger rykande färskt i brevlådorna. Våren
förknippas i allmänhet med förhoppningar och glada tillbud och våren är något de flesta längtar efter då den innehåller allt
från ljus och värme till nytt liv i våra rabatter. Självklart så försöker även vi i byalaget att förmedla ljus och värme till er
genom olika tillställningar om vilka ni kan läsa mer om på kommande sidor. Liv i rabatten överlåter vi än så länge åt
naturen att sköta. Inte mindre än 2 vårvandringar samt en gökotta ligger inplanerade i maj månad, allt för att så många som
möjligt ska kunna hitta åtminstone ett tillfälle som passar.

Årsmöte!
Tisdagen den 22 april Kl.19 håller Byalaget sitt årsmöte i Folkets Hus.
Alla bybor hälsas hjärtligt välkomna!
Byalaget bjuder på fika!
Vill du vara med i byalagets styrelse och främja trivsel och gemenskap i byn samt påverka vid frågeställningar som berör
bygden? Kontakta i så fall Hans Ekdala på telefon 331165. Inval i styrelsen hålls vid årsmötena. Varmt välkomna!

Arkeologigruppen...
Låter kanske lite pretentiöst. Det är mer en grupp människor som träffas för att vandra i den fina naturen runt Sönnarslöv
och som vill lära känna kulturbygden och spåren efter människor som levt här för längesedan. Vi letar spår efter en
förgången tid och lär oss tolka konturerna i landskapet. Vi träffades en söndag i oktober och gick längst med åsen bakom
Ekdala gård, den som kallas Groddabacken. Här fick vi se exempel på gravhögar, stensättningar och ett mindre gravfält
med ca 10 gravar. Alla dessa lämningar är troligtvis från det vi kallar bronsåldern (1800 f Kr-500 e Kr). Ett stenblock som
ligger i backen med utsikt över ängarna har ett stort antal skålgropar och här stod vi länge och funderade och fantiserade
över avsikten och betydelsen av dessa. Vi hade stor hjälp av Andreas Bohlin som var med på vandringen och som utbildar
sig till arkeolog.
Vi kommer att göra en ny vandring söndagen den 20 april, och vi samlas då i Folkets Hus kl 11.00. Ta med fika. Jag tar
med kartmaterial som vi kan studera och sedan använda när vi vandrar i området vid Klockarebacken. Man behöver inte
vara med i gruppen för att gå med på dessa vandringar utan alla som är intresserade är välkomna!
Eva-Lott Ahl

Valborg
Med anledning av vårens ankomst hälsas alla välkomna att fira Valborgsmässoafton traditionsenligt vid Ekdalas damm.
Förutom majbål så blir det grillning, lotterier och vårsånger. Ta med matsäck och något grillbart!
Vi träffas kl. 20:00

Naturstigen/Pilsnerrundan
Det behöver röjas upp lite längst naturstigen/pilsnerrundan (kärt barn har många namn) och spången bak spångarpsvägen
behöver repareras.
Varför inte göra det tillsammans och avluta det hela med lite fika tillsammans?
Kom med välpackad fikakorg och glatt humör så träffas vi utanför Spångarpsvägen 2 (Bengt Sändhs gamla hus) den 1/5
kl.14

Gökotta
Morgonpigg?
Söndagen den 11 Maj 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.

Vårvandringar!
Som traditionen bjuder ordnar Bengt Ahlstedt som vanligt vandringar där han visar oss gamla torpruiner och andra
historiska platser i skogarna runt Sönnarslöv i vår.

LÖRDAGEN 3 MAJ STACKEDALA.

SÖNDAGEN 18 MAJ BORRESTAD.

Samling Åsenstugan kl 13:30. Sträckan ca 5 km på
stig/väg, mindre sträcka i
terrängen. Människor och bebyggelse förr,
Stackedalfesterna, fornminnen, gränsmärke
Maltesholm ? Erikstorp ? V. Vram, Djurhuset,
sockengränsen och "Prästakillan", om jag finner den till
dess.
Medför fika !

Samling kl 10:30. Vägvisning/orienteringsskärm vägen
mellan Ö. Sönnarslöv - Degeberga.
Sträckan är ca 6 km huvuddelen på bra
vandringsunderlag och kortare del genom terrängen.
Vi besöker slottet (utomhus), ekonomibyggnaderna,
gamla byn med flera platser och avslutar via
Huggedrängstorpet.
Medför fika !

Midsommar
Den 19/6, 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.

Knep o knåp.
Vi fick in ett korrekt svar på knepoknåpet i förra Löfvet. Prestationen stod Annika Nilsson för och redaktionen utbrister i
ett unisont grattis. Frågan gällde vilket av följande som inte är en dryck: fast, tise, cueji, yheswki, klömj, efafk, eller igslan.
Möblerar man om lite bland bokstäverna får man: saft, iste, juice, whiskey, mjölk, kaffe och signal.
Vi tar en till som är likartad.
I vilken av följande bokstavsgrupper kan man finna en planet i vårt solsystem ?
A: uvla, B: kajca, C: tranav, D: zalbre, E: oxryb, F: rutejip, G: tjoksar.
Vi hoppas att det är många som följer Annikas lysande exempel och skickar in sina lösningar. Kan lämnas till nån i
redaktionen, läggas i byalagets låda i fruktboden eller skickas till byalaget@osonnarslov.se .

Fotoutställning / fototävling
Pga. för få inlämnade bidrag har vi skjutit fototävlingen på framtiden

Whiskyprovning
I november hade vi det stora nöjet att ta emot Ulf Niss, en sann whiskyfantast som besökt Skottland vid
mer än 25 tillfällen och dessutom jobbat vid flera av whiskydestillerierna i Skottland. Han lotsade oss
igenom tillverkningsprocesser, skillnader mellan whisky och whiskey, olika skotska områdens
kännetecken och dessutom så lät vi våra gommar avnjuta ett antal olika flaskor bland annat 15 årig
Highland Park, Bradladdoch, Ben Nevis, Ardbeg Uigeadail för att nämna några. Vi som var där var de
flesta från byn, men vi hade även långväga gäster från både Everöd och från Perth i Australien.

Teater i Sönnarslöv.
Så länge vårt Folkets Hus finns kvar har vi teaterföreställningar vår och höst. Senast hette föreställningen ”Gubben på
hundralappen” och vi fick på ett lättsamt sätt ta del av Carl von Linne`s liv.
Den 18:e april är det dags igen. Då kommer Vinslövsbon Ingvar Andersson till Folkets Hus med föreställningen ”Piraten i
våra hjärtan”, och drar en del skrönor som baseras på Piratens persongalleri och berättelser.
Alltså: Väl mött i Folkets Hus den 18:e april klockan 19.00. Biljetter beställs via Kristianstads Teaterförening på
tel. 12 58 20.

Bokbussen
Varje tisdag stannar bokbussen där Sundsallén möter Nunnevägen. Tiden är
15:45-16:15. Det går bra att beställa böcker, dels på bussen men också via
bibliotekets hemsida eller genom att ringa. Förutom vanliga böcker kan du
låna tidskrifter, ljudböcker och CD-skivor.

Annonsmarknad på Byalagets hemsida!
Har du något gammalt därhemma som du vill försöka sälja, eller är det något du behöver köpa.
Är du medlem i byalaget annonserar du gratis på vår hemsida!
Skicka annonsen till byalaget@osonnarslov.se !

Den Hopplösa Gympan
Vårens ”Hopplösa gympa” lider mot sitt slut. Den 21 april är sista gången innan sommaruppehållet. Lis har i vanlig ordning
satt ihop ett välkomponerat program som gör att man klarar att trotsa kylan i gymnastiksalen. Redan efter första
uppvärmningen så åker den långärmade tröjan av och sen får alla muskelgrupper inklusive skrattmusklerna stå ut med 1½
timmas hårdkörning. Vi tackar Lis för hennes engagemang som gynnar oss alla som utnyttjar denna tillgång vi har i byn
som också är ett viktigt socialt inslag. Lis ambition är att fortsätta igen efter sommaren så titta efter anslag på byns
anslagstavlor i slutet av augusti så ses vi igen

Här kommer ett litet Vårrecept
Helstekt vårkyckling med säsongens grönsaker
4 port.
1 kyckling, 1,2 kg
0,5 tsk rosmarin
3 persiljekvistar
2 basilikakvistar
Salt och peppar
1 msk smör

Sås
0,5 msk smör
0,5 msk vetemjöl
1,5 dl hönsbuljong
2 dl laga lätt
Salt och peppar
3 msk finhackad basilika och persilja

Tillbehör
Gelé
Kokt potatis, morötter och rädisor
Gör så här:
1. Sätt ugnen på 150 grader. Torka kycklingen och fyll den med persilja, basilika och rosmarin. Gnid in kycklingen med
salt och peppar. Bryn hela kycklingen på alla sidor i en stor stekpanna.
2. Lägg kycklingen i en ugnsform och stek den i cirka 50 minuter. Köttsaften skall vara klar och inte blodig. Stick in en
gaffel i den tjockaste delen för att kontrollera detta. Om den är rosa steks kycklingen ett tag till.
3. Smält smöret i en stekpanna, pudra över mjölet och rör om. Tillsätt buljongen och låt koka några minuter. Tillsätt
grädden och låt koka ytterligare. Smaksätt med salt, peppar och finhackad basilika och persilja.
4. Servera med kokt potatis, morötter, rädisor och lite gelé.

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 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 15/8
Besök gärna vår hemsida: www.osonnarslov.se

Ö. Sönnarslövs IF.
Vi är några eldsjälar med Thorsten Johannesson i spetsen som bestämt oss för att driva vår idrottsförening vidare, men
först tänkte jag ge Er lite bakgrundsinformation om SIF.
Idrottsföreningen bildades 1930 och hette då Maltesholms BK. Mycket slit och arbete utfördes för att kunna få plan och
annat i ordning. Många träningar, matcher och bataljer har skett. En som vet en hel del om föreningens historia är Stig
Karlsson på Söndrebrovägen.
Under de senaste tre decennierna har föreningens främste kämpe varit Bengt Elvstrand. Han tillsammans med flera andra
har varit mycket aktiv och hållit föreningen vid liv.
De senaste två åren har vi dock fört en tynande tillvaro. Det har varit svårt att få folk att ställa upp. När det hösten 2007
blev känt att föreningen höll på att läggas ned, var det flera som sa att så fick det inte bli. Möten hölls och telefonsamtal
ringdes.
I mars 2008 hölls årsmötet i kyrkstugan.
En helt ny styrelse valdes. Vi har sedan dess haft flera möten och träffar för att kunna ställa upp med ett fotbollslag i Div. 7.
Du som bor och lever i Ö. Sönnarslöv ska veta att idrottsföreningen är mycket viktig för orten. Vi tror att om Ni hjälper oss
genom att någon gång besöka en hemmamatch, kanske bli medlem, eller komma på någon av våra fester, så hjälper Du
föreningen att leva vidare.
Du som har möjlighet, gå in på vår hemsida www.laget.se/sif1930 , där står det mesta om vår verksamhet. Länk finns på
Löfvets hemsida.
För Er andra som inte har dator, så lovar vi att skicka ut information i postlådan.
Vi tänkte redan nu informera om att vår premiärmatch på hemmaplan sker den 25 april kl. 18.30. Vi möter Everöd och vi
behöver supportstöd av Er.
Vill DU bli medlem så kostar det följande: Familj 150:-, vuxen enskild 50:-, barn aktiv 50:-. Bankgiro
Föreningssparbanken, 268-4702, eller prata med Thorsten Johannesson som bor på Kulturvägen 4.
När det gäller gymnastik så prata med vår gymnastikledare Lis Andersson, Kladderbacksvägen 7.
Vi hade tänkt ha två fester under året. Boka gärna in dem redan nu. Det blir sommarfest den 9 augusti kl. 18.00 på
idrottsplatsen. Höstfesten sker i Folkets hus den 8 nov. kl. 18.30
Styrelsen i vår förening vill med den här artikeln visa att ”nya SIF” är på gång.
Vid pennan:

Magnus Jönsjö, sekreterare, Eu.
Styrelsen i SIF: Ordf. Thorsten Johannesson. V. ordf. Kicki Eklund. Kassör Kai Larsen. Sekr. Magnus Jönsjö. Ledamot
Lars Rosvall.

