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Hej alla Löfvetläsare.
Nu kan vi snart lägga även 2008 till handlingarna, men först ska vi fira jul. Våra dagars julfirande är ett sammelsurium av olika
traditioner och influenser. I dom nordiska länderna firade man midvinterblot på årets kortaste dag, vintersolståndet. Det var en
viktig högtid då man offrade till gudarna för att få god skörd det kommande året. Efter att Ansgar övertalat den svenske kungen till
att överge asatron och bekänna sej till kristendomen fick julfirandet nya sedvänjor. Vi firar ju numera julen till åminnelse av att
Jesus föddes vid den tidpunkten. Detta är inte belagt i några av evangelierna och det finns olika teorier om varför det blivit så. En
är att katolikerna valde tidpunkten för att ha ett bra motdrag till vårt gamla midvinterblot.
Innan vi kommit fram till julen har vi advent i fyra veckor. Advent låter lite som ”att vänta”, men det kommer från latinets
”adventus domini” som betyder ”herrens ankomst”. Första söndagen i advent är även den första söndagen i det kristna kyrkoåret.
Seden att fira advent kommer som många andra av våra seder från tyskland. Adventsljusstaken var från början en liten tysk
inomhusgran med 28 ljus, fyra veckor med sju dagar blir 28. Adventsstjärnan var en tysk konstruktion av halm eller papper.
Eldfängt och bra ihop med ett talgljus. Sedan 1930-talet har vi nöjt oss med en ljusstake med fyra ljus, ett för varje söndag fram till
jul. Advents-stjärnan som symboliserar Betlehemsstjärnan som ledde de tre vise männen till rätt stall är numera elektrifierad och
tillverkas i dom mest fantasifulla material. Adventskalendern är också en tysk uppfinning, och 1934 gav Sveriges Flickors
Scoutförbund ut den första kalendern i Sverige. 1956 sändes den första julkalendern i radion, och 1960 följde SVT efter. I
bondesamhället var det mycket som skulle hinnas med under advent. Jordbrukssysslorna skulle vara avslutade, och den nionde
december skulle julölet vara bryggt. Då skulle man också lägga lutfisken i blöt, och julbaket skulle påbörjas. På Luciadagen skulle
man slakta och stöpa ljus, och på Tomas-dagen skulle mjölet vara malet och ullen spunnen.
Dagens jultomte är en mångkulturell genblandning. Här i norden hade alla gårdar sin egen tomte som arbetade på gården, men han
hade inte nåt särskilt med julen att göra. Tomten var en kortvuxen man med vitt skägg, grå rock och röd luva. Det gällde att hålla
sej väl med tomten för annars kunde det gå illa för gården, men var man snäll mot honom drog han istället lycka till gården. Han
var särskilt mån om att djuren hade det bra. På julafton fick man inte glömma att ställa ut en tallrik gröt till tomten för annars blev
han sur. Dagens jultomte har vissa genetiska likheter med tyskarnas St Nikolaus, amerikanarnas Santa Claus, engelsmännens
Father Christmas och vår egen gamle nordiske tomte. Utan andra jämförelser är det väl Disney som lyckats bäst i
marknadsföringen, för hans tomte är nog den mest utbredde. Det var på 1870-talet som tomten började dela ut julklappar i Sverige.
Löfvet – redaktionen önskar alla läsare god lycka med julstöket, och en GOD JUL !!
I Australien har man slopat seden med grötfatet till tomten. I stället sätter man ut två pilsner och en spann vatten. Pilsner till tomten
och vatten till renarna.
/ Johan E

.Teater
Höstens föreställning Melodikrysset, blev tyvärr inställd pga sjukdom i ensemblen, men boka in den 31:a mars, för då är det dags
igen. Den här gången blir det sång och musik i en föreställning om Povel Ramel.
Biljetter kan köpas via Kristianstads Teaterförening på tel 12 58 20.
Mer info kommer så småningom på Byalagets hemsida, osonnarslov.se.

Hopplösgympa.
Lis sätter fart på oss igen den 12 januari 2009. Under 15 måndagar pressas
våra kroppar till det yttersta så att vi på spänstiga ben står redo för en
vår och sommar igen. Men hörni var är alla grabbarna? Eller finns det bara
en tuffing i byn!

Knep o knåp.
Det har inte synts till några korrekta svar på förra numrets knep o knåp, men rätt svar skulle vara ”lantmätare”.
Vi kör vidare……….
Vilket eller vilka ord döljer inte ett transportmedel ?

a.
b.
c.
d.

LSÄED
ETÄLB
LEJPTNA
SBIUMNIS

Svar emotses i byalagets låda i Ekdalas fruktbod eller via ”byalaget@osonnarslov.se”.

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.

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.
Ni stödjer väl vår verksamhet genom att lösa medlemskap?
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, glöm inte namn och adress!
Vad pengarna går till?
Med bidragen vi får in genom medlemsavgift och att ni köper lotter på våra evenemang kan vi fortsätta att:
•

Anordna teaterföreställningar i byn.

•

Anordna valborgsfirande.

•

Anordna Midsommarfirandet.

•

Ge ut tidskriften Löfvet

•

Hålla naturstigen/Pilsnerrundan i framkomligt skick.

•

Driva hemsidan

•

och andra evenemang som vi hållit i t.ex. whiskey provning,
fototävling, brännbollsturnering, Julfest för barn m.m.

Nästa nummer av Löfvet utkommer i April, sista dagen för bidrag till nästa Löfv är den 15/3
Besök gärna vår hemsida: www.osonnarslov.se

