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Årgång 21 nummer Augusti 2011
Chefredaktörer i bokstavsordning: Anders Crona, Johan Ekström, Helena Kullberg, Per
Levin, Christina Lindvall, Eva Mårtensson, Rolf Skogström och Thomaz Westerlund.
Tiden går och det har blivit dags att knåpa ihop ett nytt nummer av Löfvet. Redaktionen kan
uppfattas som konservativ då vi envisas med att stafva Löfvet med fv och inte som numera är
brukligt med bara enkelt v. Bruket med fv, och en del andra stavningar som hv och f som
uttalas som v slopades och äfven dt avskaffades där det uttalas som endast t. Rödt blev rött,
och ondt blev ont.
Det var 1906 som stavningsreformen infördes på initiativ av Ecklesiastikministern Fridtjuv
Berg. Fram till dess kunde folkskollärarna pina eleverna med Carl Jonas Love Almqvists
”Rättstafnings-Lära” från 1829.
”Hvässa knifven så att den blir hvass, slipa äfven lien så att du därmed kan afskära hvetet.”
Vi framhärdar dock med Löfvet.

Varmt välkomna…..
Det har kommit förslag på att vi skulle ordna någonting för att hälsa alla nyinflyttade
välkomna till byn, så på förekommen anledning anordnar vi ett samkväm den 27/8 då vi
särskilt bjuder in alla nyinflyttade bybor, men alla som bor i byn är naturligtvis välkomna. För
att definiera ”nyinflyttad”, bestämde vi oss för att har man flyttat till byn efter 2010-01-01
betraktas man som nyinflyttad och kommer att få en personlig inbjudan. Nu kan det vara så att
vi inte har koll på alla som flyttat hit, och är man nyinflyttad är man hjärtligt välkommen
oavsett personlig inbjudan.
Samling klockan 14.00 i kyrkstugan. Vi börjar med fika och så kan vi ju presentera oss för
varandra. Sen går vi ut på lekplatsen och förlustar oss, och som avslutning grillar vi en korv.
Hjärtligt välkomna alla bybor. Infödingar och nyinflyttade, unga och gamla.

Något till receptsamlingen: Dansk äppellängd
Blanda 3,5dl vetemjöl, drygt 1dl socker, 150g margarin och 1 äggula. Kavla
degen mellan två bakplåtspapper. Riv 3-4 äpplen grovt och fördela på degen.
Vik över degen ifrån alla håll så att det blir tätt. Pensla med äggvitan och strö
över pärlsocker. Grädda i mitten av ugnen ca 15 min, 200 grader.
Serveras med glass eller vaniljvisp. Lycka till! /Helena

Vad har hänt sedan vi skrev sist?
Naturstigen.
Gert Andersson gjorde ju en förtjänstfull insats och gick runt naturstigen med motorsågen och
röjde en del nerfallna träd. Det framkom önskemål om en spång över den lilla bäcken mellan
stora träbron och grillplatsen, samt lite ordentliga bänkar vid grillplatsen. Detta har blivit fixat
och bilder på resultatet kan beskådas på hemsidan, www.osonnarslov.se. Det bästa är
naturligtvis att uppleva det hela i verkligheten, eller som det tydligen heter numera, irl.(in real
life). Fast här i Skåne säjer vi pao redet.
Hälsar Johan E.
Midsommarfirande
Även i år hade vi ett välbesökt midsommarfirande. Våra platser vid Folkets Hus var fullsatta
och alla dansade glatt kring midsommarstången. Till alla barns glädje blev det även lite
godsaker. Tack till alla som kom och förgyllde vår eftermiddag. / Helena

Knep o knåp.
Löfvets spridningsområde har utökats. En läsare i Torsby i norra Värmland har skickat in ett
korrekt svar på problemet i förra Löfvet. Therese Sjögren listade ut att bilen körts 210 km,
och redaktionen utbrister i ett unisont GRATTIS till prestationen.
Ett visst jävsförhållande skulle kunna föreligga eftersom Therese är vår svärdotter in spe, men
jag avsvär mej all inblandning.
Dags för lite mer huvudbry:
Stavningsprogrammet har havererat och ett par märkliga ord har smugit sej in. Vi behöver
läsarnas hjälp med att tyda två stycken ovanliga glosor. Möblera om bland bokstäverna så ska
orden passa till ett av påståendena.
En ”arabnille” A: Ger ökad smidighet. B: Kan vi se i en balett C: Går ofta på bal
En ”alentärmat” A: Använder kikare och måttstock B: Är vägen till en lägre hyra. C:
Lyder din minsta vink
Svar kan lämnas i byalagets låda i Ekdalas fruktbod, eller mejlas till
byalaget@osonnarslov.se Lycka till ! Hälsar Johan E.

PÅMINNELSE!
Tisdagen den 18/10 kl. 19.00 har byalaget ordnat en föreställning i Folkets Hus som heter
”Sail along silvery moon”. Det är en sång-, musik-, och berättarföreställning av och med
Anders Granström och Gotte Roland Gottlow som handlar om dansbanan, de blankputsade
skorna och den nya gula klänningen…….. I biljettpriset (130kr) ingår föreställning och fika.
Ni kan nu beställa biljetter på tel. 044-12 58 20 och…..skynda på! Vi hoppas på fullsatt lokal!
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 och sätts in på
bankgiro 5820-4090, glöm inte namn och adress!
Tack! Byalaget

