
Valborg

Det var som vanligt god uppslutning vid Ekdalas damm på Valborgsmässoafton. I den vackra vårkvällen samlades ca 100 
personer denna kväll för att fira vårens ankomst. Vårsånger sjöngs, grillarna gick varma och det såldes lotter. Ett ypperligt 
tillfälle för byborna att träffas och umgås. 
Ett STORT tack till Gunnel och Hasse för denna trevliga tradition.

Årgång 17 Nummer 2 September 2009

Chefredaktörer i bokstavsordning: Thomas Carlsson, Anders Crona,  Elisabet Larsson, 
Anna Ohlson , Muriel de la Pinsonnais och Rolf Skog ström.   

Ö.Sönnarslövs byalags styrelse för år 2009

Ordförande: Thomas Carlsson  tel: 331375
Sekreterare: Anna Ohlson  tel: 102035
Kassör: Anders Crona tel: 331255
Ordinarie ledamöter: Elisabet Larsson tel: 331254, Christine Andersson tel: 331108,  Rolf Skogström tel: 238505

Suppleanter: Muriel de la Pinsonnais tel: 331375

Augusti går mot sitt slut efter en underbar vår och sommar så börjar dagarna bli kortare och kvällarna blir kyligare. Hösten är i 
antågande, men det är en spännande höst vi har att se fram emot. Det är nu det är dags att dra igång lite nya projekt, fixa till 
huset, gräva runt i trädgården, ge sig ut i skogen efter svamp eller varför inte boka in sig på en öl- eller vinprovning som 
kommer att hållas i byn. Men allt är inte bara positivt, tyvärr måste jag meddela att Kristianstad teaterförening har valt lägga 
sina utplacerade föreställningar på annan ort än Östra Sönnarslöv detta år. Nåväl, ni har väl inte glömt bort i alla fall att östra 
sönnarslöv har både fotboll och hopplös gympa att erbjuda och för de som tänker ta vara på de sista varma sommardagarna 
liggandes i en hängmatta så kommer bokbussen förbi varje vecka under hösten. Ta några minuter och bläddra igenom detta 
löfvet för att se vad som skulle kunna passa dig i höst

Thomas

Midsommar

Midsommar hade betydligt glesare uppslutning än Valborg och sannolikt berodde det på att tunga regnmoln drog fram över 
himlen. Trots dessa dystra utsikter lyckades vi som var där både ha pick-nick utomhus samt ha dans runt midsommarstången. 
Lottdragningen däremot fick vi hålla inne i Folkets Hus då himlen under en kort period öppnade sig och lät regnet vräka ner 
över byn. Stort tack till er som var hjälpte till att klä den vackra midsommarstången.
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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

Ölprovning!

Den 30/10 har alla möjlighet att lära sig allt om öl.
Lars Kjellberg kommer då berätta om öl och låta oss 
provmaka olika sorters öl, alla deltagare kommer 
dessutom att få  1 l öl av hans egen produktion.
Plats och tid meddelas senare via byalagets hemsida.

175kr för medlemmar I Byalaget
200 kr för icke medlemmar
Bindande anmälan genom insättning av belopp på 
byalagets Bg 5820-4090 senast den 19/10
Glöm inte namn på giroblanketten om ni skriver den för 
hand 

Hopplösgympa

Inget kan stoppa Hopplös Gympa även om tid och plats får ändras.
Gympan startar onsdagen den 9/9 kl 18.30 i Folkets Hus. 
Om du betalat  medlemsavgift i föreningen för 2009 så kostar det 10 kr/gång att vara  med.
För dig som ännu inte löst medlemsavgift för 2009 så kostar det 100 kr utöver de 10 kr/gång att gå på gympan. 
Avgiften betalas till  Lis.
Alla är välkomna. 
Missa nu inte chansen att hålla kroppen vig och musklerna hårda. 
Ta med något att ligga på typ yogamatta för det är  hårt och kallt att ligga direkt på golvet.

Bengt Ahlsedts Höstvandring

Lördagen den 19 Sept. anordnar Bengt Ahlstedt en ny 
Torpvandring.
Samling kl. 13:30 vid f.d. Maltesholms såg.
Vägbeskrivning: Vägen V. Vram - Ö. Sönnarslöv, 1 km efter 
Höge väg skylt "Maltesholm 2, på denna väg 300 m.
Turen är ca 5km och går över Stenevadskrok -Fyrmannahuset - 
Almen.
 Medför Fika!.

Vin och Ost provning!

Den 2/10 har alla även möjlighet att lära sig mer om Vin och 
Ost.
Carlos Kallay kommer att hålla I arrangemanget.
Plats och Tid kommer att meddelas via hemsidan senare
Pris: 
275kr för medlemmar I Byalaget
300kr för icke medlemmar

Bindande anmälan genom insättning av belopp på byalagets 
Bg 5820-4090 senast den 18/9
Glöm inte namn på giroblanketten om ni skriver den för hand 

Dagens citat:

Enligt moderna astronomer så är rymden ändlig.
Det är en väldigt trösterik tanke, i synnerhet för människor som aldrig kan komma ihåg var de har lagt sina saker. 

Woody Allen
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INFORMATION FRÅN IDROTTSFÖRENINGEN

Vi är mycket glada för att staketet kring anläggningen blivit uppsatt och att denna investering på 110.000:- har blivit möjlig 
p.g. av tillmötesgående bidragsgivare, lokalt från : Maltesholms godsförvaltning, Borrestads Godsförvaltning,, Gretelunds 
Lantbruk, Karl Freyer, John-Erik Westergren, Kristianstads Kommun samt från Svenska Riksidrottsförbundet. 
SIF har inte tagit en enda krona ur egen kassa. Vi vill passa på att i Löfvet framföra ett stort tack till framförallt de lokala 
bidragsgivarna.

 Beslut är taget för en tillbyggnad av garagebyggnaden.

Vi märker att det finns ett allt större intresse och engagemang för byns stolthet SIF.  Inte minst märkte vi det när vi hade vår 
Loppis.Fotbollsmässigt kanske inte vi har så mycket att stoltsera med , men vi har många spelare som ställer upp för laget. 
Vårt idoga tränarpar jobbar intensivt med att nå framgångar och om vi även nästa säsong får utnyttja deras fotbollskunnande 
tror vi att framgångarna kommer. 

Ni som inte reserverat Er tid för vår höstfest som är i Folkets Hus den 31 okt kl 18.30, gör gärna det och anmäl Er till denna 
fest, vi ser fram emot mycket folk.

Hösthälsningar från SIF genom Thorsten.

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 December, sista dagen för bidrag till nästa löfv är den 15/11 

Besök gärna vår hemsida: www.osonnarslov.se


