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Årgång 2011 nummer November 

Chefredaktörer i bokstavsordning: Anders Crona, Johan Ekström, Helena Kullberg, Per 

Levin, Christina Lindvall, Eva Mårtensson, Rolf Skogström och Thomaz Westerlund. 

 
 

Hösten är här, sommarn gick fort. Vindarna blåser så kalla.  

Gulnande löv virvlar omkring. Snart ska de alla falla. 

 

Åkern står kal. Var finns det korn? Mat söker sparven och musen. 

Söderut far svalor och gäss, bort från en värld som är frusen. 

 

Nu blir det jakt. Älgen i hast flyr undan jägarens kula. 

Solen går ner, så blir det lugnt. Räven törs lämna sin lya. 

 

Novembers Löfv startar med en vacker höstvisa som mina elever brukar sjunga i skolan. Ja, 

inget kan väl egentligen beskriva hösten så vackert som Sönnarslöv och dess omgivningar och 

man kommer i stämning. Man börjar tända ljus, dekorerar med höstens underbara färger, man 

tar fram de varmare kläderna för att klara regn och rusk och framåt kvällen tänder man brasan 

och myser under en varm filt i soffhörnan. 

 

Mitt i detta mörker vill vi skapa ljus. Därför har vi i byalaget förberett ”Sönnarslöv lyser” då 

vi önskar att så många bybor som möjligt vill lämna soffhörnan, tända ljus och vara med i 

byns gemenskap! Läs mer nedan! 

   En härligt färgsprakande höst önskar Byalaget! 

    genom Helena 
 

Varmt välkomna….. 

 

…till ”Ö. Sönnarslöv lyser”. Lördagen den 5 november lyser vi gemensamt upp vår 

by! Tänd ett ljus vid din ytterdörr eller några marschaller längs med gatan och gör 

sedan en höstpromenad med dina nära och kära ner till kyrkstugan. Här träffas vi för 

en gemensam stund med en tipspromenad i byn samt grillad korv för en liten slant. Vi 

startar kl. 17.00 och beräknas avsluta vid 19.00. Tänk på reflex eller reflexväst!  

 

Påminnelse: 
Den 10 november kl. 18.30 är det dags för byastämma i Kyrkstugan. Det vore jättetrevligt om 

så många som möjligt hade möjlighet att komma och visa sitt engagemang genom att lyssna 

och ställa frågor! (Eller maila frågorna till fredrik.lager@kristianstad.se innan mötet.)  Det 

bjuds på fika. 

mailto:fredrik.lager@kristianstad.se


 

Vad har hänt sedan vi skrev sist? 
 

Augustiträff för byns folk! 

Den 27 augusti träffades infödingar och nyinflyttade, unga och gamla i kyrkstugan för en 

gemensam träff. Det var totalt 25 personer som hörsammande vår inbjudan och kom för att 

roa sig med spel och fika. Många nyinflyttade tyckte att det var en trevlig idé och kom för att 

lära känna vår by och våra bybor och ett flertal beklagade att de inte kunde komma denna 

gång men önskade en fortsättning. Vi får väl se, vi får väl se………… 

 

 

Teater  

Den 18 oktober gästade Anders Granström och ”Gotte” Roland 

Gottlow vår by för att berätta och musikaliskt återge minnen 

ifrån dansbanan. Folkets Hus var fullsatt och när Anders höjde 

sin stämma och med alla sinnens närvaro började berätta kunde 

alla bara nicka och le igenkännande. När ”Gottes” fingrar svepte 

över dragspelet eller pianot och den mörka, varma stämman sjöng 

”Jag vill vara din, Margaretha….” då stampade foten lite av sig 

själv och man började nynna med! Jag kan dock konstatera att jag 

bidrog till att medelåldern i publiken sjönk en del……     HELENA 
 

Knep o knåp 

I förra Löfvet behövde vi hjälp med att reda ut ett par felstavade ord. Det var dock ingen 

Löfvetläsare som hörsammade vår vädjan, så vi fick vända oss till ”de aderton” i svenska 

akademien istället, och dom tror sej ha löst problemet. Orden var ”arabnille” och 

”alentärmat”. Man kom fram till att det nog skulle vara ballerina och lantmätare. 

 

Nästa knåp är av matematisk karaktär, och löses enklast genom en 

ekvation, annars går det att prova sej fram till rätt lösning. 

 

I en buss finns 72 passagerare. Det är dubbelt så många män som 

kvinnor. Det är tre gånger fler barn än män. Hur många av 

passagerarna är män? 

Lösningar kan du skicka till byalaget@osonnarslov.se ,eller lämna i byalagets låda i Ekdalas 

Fruktbod, samtidigt som du handlar äpplen.  

Lycka till !! 

Hälsar Johan E. 

 

 

 

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 
 
 
Ni glömmer väl inte att bokbussen kommer udda fredagar kl. 14.40-15.05 och 
stannar vid Sundsallén?! 

mailto:byalaget@osonnarslov.se


Nytt från SIF 

 

Nu har vi avslutat årets säsong. Det blev inget man skriver hem om direkt, men vi kommer 

igen med nya tag till nästa år. 

Vi har gjort klart med ny tränare inför säsongen 2012. Han heter Alexander Bergquist, 22 år 

och hemmahörande i Mjällby. Han arbetar i Kristianstad och ser inte avståndet till Sönnarslöv 

som något hinder. Han är uppvuxen i Kristianstad och fotbollsskolad i Nosaby. Han börjar sitt 

uppdrag den 13 nov. 2011 då vi börjar inomhusträningen i sporthallen i Tollarp, 18.00-19.30. 

Denna gången valde vi en relativt orutinerad tränare, men vi tror att han kan tillföra 

föreningen en hel del med sin ungdomliga entusiasm och iver. Han är dessutom en duktig 

målvakt men kan säkert förstärka lagat även på andra positioner. Vi hälsar Alexander varmt 

välkommen till föreningen och önskar honom lycka till i sitt uppdrag. 

 

LOPPIS 2012 är bestämt till den 1 Juli. Ni är snälla om Ni reserverar denna helg och dagarna 

före för att hjälpa oss med arrangemanget. Vi behöver så mycket hjälp vi någonsin kan få då 

vår Loppis bara blir större och större. Vi får också mycket beröm för arrangemanget med bra 

struktur och ordning och reda men vi behöver mer folk som hjälper till.  

Ni som vill att vi skall hålla igång föreningen gör allt Ni kan för att hjälpa oss då detta är ett 

av de sätt vi kan förstärka föreningens ekonomi. Vi vill tacka Er på förhand. 

 

Vänligen SIF genom Torsten. 

 
 

Sist, men absolut inte minst kommer ett inlägg från en av våra kära bybor…… 

 
Jag vill tacka alla Sönnarslövsbor som gett mig sitt stöd under min sjukskrivning. Ni har varit modiga 

och mött mig istället för att undvika mig. Ni har vågat ställa de svåra frågorna. Och viktigast av allt ni 

har uppmuntrat och peppat mig. Ni ska bara veta hur gott det är att höra "vad pigg du ser ut", "vad 
snygg du är i den där schalen". Det gjorde livet trots tuff behandling lite lättare och motiverade mig 

att hålla ut och se att det fanns ett slut på det jobbiga. Tack för utflykter ni tagit mig med på. Tack för 
spontana påhälsningar, telefonsamtal och kramar. Tack för att ni brytt er om mig och att ni kom ihåg 

Kai som också fick en annorlunda vår och sommar. Från och med den 1 november är jag tillbaka på 

jobbet på heltid och jag känner mig stark och redo för det.  
 

Jag vill tacka de tappra bybor som tillsammans med byalagets styrelse såg till att vi har en riktigt fin 
grillplats och liten bro över bäcken utmed "Pilsnerrundan". Och slutligen tack till den person som gjort 

den snygga bron med räcke över ån. Det är ju nästan så att vi kan ha dans på den.  
 

För mig har det blivit många "Pilsnerrundor" under 2011 så jag har verkligen uppskattat ert 

engagemang och frivilligt arbete för att hålla rundan fin så att jag har kunnat hålla mig i trim.  
 

Tack för att ni finns, ingen nämnd och ingen glömd, kram till er alla från mig. 

Elisabet Larsson 

 


