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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 för årets vårvinterlöfv, så här efter årets vårvinterlov. Jo vi
säger att tiden går, och det här med tiden har engagerat vetenskapsmän, (och kvinnor),
religiösa grubblare och filosofer i alla tider. Vår gängse beskrivning av tid som händelser
längs en tidsaxel där saker sker före, samtidigt eller efter varandra är någorlunda begriplig och
greppbar för min stackars hjärna. Dagens matematiker och fysiker nöjer sej inte med detta. Ett
axplock: man definierar tid som avståndet mellan händelser längs den fjärde axeln i rumtiden.
Enligt relativitetsteorin kan något som befinner sig i framtiden för en person befinna sig i det
förflutna för en annan. Den speciella relativitetsteorin påvisar att tid är en del av rumtiden.
Den allmänna relativitetsteorin introducerade idén om krökt rumtid orsakad av gravitation.
Någon anser att tiden är asymmetrisk, och en annan menar att på atomernas mikroskopiska
nivå råder symmetri mellan det förflutna och framtiden, och olika fysiska processer kan ske i
vilken tidsriktning som helst. Vid Big Bang skapades även tiden, tror man, men hur kan tiden
ha en början och hur var det i så fall före??? Så här fortsätter det i det oändliga. Hur länge nu
det kan vara. Jag bekänner mej inte till någon religion men Första Moseboken eller Snorre
Sturlasons Edda verkar inte orimliga vid en jämförelse.
För att mäta tid använder vi enligt SI-systemet enheten ”sekund”. För kortare tid används
millisekund, mikrosekund, nanosekund osv. För längre tider använder vi minut, timme, dag,
vecka, år, decennium, sekel, millennium. Så finns det galaktiskt år, som är den tid det tar för
solen att fullborda ett varv runt vintergatans centrum, men det är ett ganska oprecist mått för
det tar mellan 225 och 250 miljoner år.
För att definiera en sekund utgick man tidigare från hur solen verkade röra sej runt jorden.
”Soltiden” delades i 24 timmar, en timme bestod av 60 minuter, och varje minut av 60
sekunder. Av diverse anledningar kom man fram till att detta inte blev riktigt rätt så från och
med 1967 gäller att en sekund = varaktigheten av 9 192 631 770 perioder av den strålning
som motsvarar övergången mellan de två hyperfinnivåerna i grundtillståndet hos atomer av
cesium-133. Vad det betyder kan man ju fundera på, men man valde definitionen för att man
tyckte den var enkel att hålla reda på !!??!
Lev väl och håll tiden!
Hälsar Johan E.

Vi påminner om…….
……teaterföreställningen ”Leve tangon” som visas fredagen den 13/4 kl. 19.00 i Folkets Hus.
Biljetter säljes hos Kristianstads Teaterförening 044- 12 58 20 eller hos
Eva Mårtensson 044- 31 12 43.
Varmt välkomna…..
……till byalagets årsmöte tisdagen den 17/4 kl.19.00. Byalaget bjuder på förtäring samt
kaffe och kaka.
Byalaget

Knep o Knåp
Det inkom två rätta svar på gåtan via mail denna gång från Marie Borg och
Christina Lindvall. Vi säger grattis, grattis! Problemet bestod i att lista ut hur
många busspassagerare som var män, om det var dubbelt så många män som
kvinnor, och tre gånger fler barn än män. Totalt var dom 72 stycken. Svar 16
män.
Vi kör vidare. Dagens knåp lyder så som följer. Du har ett tal. Du multiplicerar det med 20.
Sedan lägger du till 8. Till sist dividerar du med 4. Resultatet blir 17. Vilket tal hade du från
början.
För att ytterligare höja temperaturen och sporra Löfvets läsare att skicka in sina svar lottar vi
den här gången ut en trisslott bland alla som skickar in ett korrekt svar. Lösningar kan lämnas
i byalagets låda i Ekdalas Fruktbod eller mejlas till byalaget@osonnarslov.se. Lycka till !!
Valborgsfirande
Hasse och Gunnel Ekdala hälsar alla bybor hjärtligt välkomna till dammen bakom Ekdalas
Fruktbod kl. 20.00 den 30/4 för att fira valborg. Vi startar grillarna, ni tar med fikakorgen och
lyssnar sedan till vårens tal som hålls av Kalle Heise. Där efter klämmer vi gemensamt i med
vårens sånger. Välkomna!

Håll utkik efter…..
…… anslag om Bengt Ahlsedts vandring kring vår by. De brukar vara mycket uppskattade.
Filmkväll !
Under våren har Eva lyckats överföra en gammal film från byn från video till dvd. När hösten
börjar sänka sitt mörker över oss (känns avlägset just nu) så kommer vi att bjuda in till en
filmkväll då man kan se filmen! Vi återkommer med datum……

SAMÅKNING
Tycker ni som jag att här rullar runt alldeles för många halvtomma bilar
mellan Sönnarslöv och grannbyarna.
På bystämman med kommunen nämndes ett samåkningsprojekt som kommunen håller
på att kika närmre på som en byn Tolg utanför Växjö lanserat, läs mer om det
på http://www.mobilsamakning.se.
Medan vi väntar på kommunens lösning har jag startat en facebookgrupp där vi
kan anmäla om vi har behov av att åka med någon eller om någon har plats i
sin bil. Målet är att öka gemenskapen i byn samtidigt som vi minskar vår
klimatpåverkan. För byborna finns pengar att spara – eller tjäna. För att
uppmuntra att bilförare "annonserar" att dom har plats i bilen kommer den
som kör får betalt och den som åker får betala, allt enligt en överenskommen
prislista
Mitt förslag till prislista är:
Till eller ifrån Everöd 10:Till eller ifrån Tollarp 10:
Till eller ifrån Degeberga 10:Till eller ifrån Stan 20:Kom med synpunkter på prislistan eller med förslag på fler "hållplatser"!
Positiva effekter med samåkning är:
a. Ökad social gemenskap i byn
b.. Ökad rörelsefrihet för byborna
c.. Ekonomisk vinning för byborna(både för dom som åker och dom som kör)
d.. Minskad miljö och klimatpåverkan
Facebooksidan hittar på http://www.facebook.com/groups/258171590897318 eller
söker ni efter samåkning Östra Sönnarslöv på facebook.
Ni måste vara medlem på facebook för att gå med, men det är gratis, gå till
www.facebook.com och skapa konto där.
Samåkningsgruppen är sluten (för att förhindar att andra än medlemmar kan se
våra resor) så ni måste ansöka om medlemskap i gruppen också! Anders Crona
Måndagspromenaderna
Nu grönskar det och då fortsätter vi att promenera…..
16 april
7 maj
28 maj
Vi träffas som vanligt kl 14.00 vid Kyrkstugan och tar en lagom lång promenad som passar
alla som vill med. Någon gång mellan 15.00 och 15.30 är vi tillbaka vid Kyrkstugan.
Då blir det fika och då är du som inte vill eller kan promenera med oss också välkommen. Vi
ses då!
Byalaget Bodil, Christina, Eva, Marie och Gunnel

En passion
Innan jag för några år sedan pensionerades, funderade jag ofta på hur jag skulle kunna
sysselsätta mig, när jag inte längre hade mitt jobb att åka till. Hur skulle jag få tiden att gå?
Mina äldre vänner kunde rakt inte förstå denna inställning. Men jag hade inte behövt vara
orolig, ty i samma veva som jag blev ”friherrinna” dök de första sudokuna upp i tidningen.
Och jag var såld. Hur kan man bli så galen att man sitter i timtal och försöker hitta rätt siffror
att fylla i rutor? Till ingen nytta? Det är nog som att bli drogberoende. Ibland tänker jag att i
morgon får jag hoppa över, då måste jag göra något annat. Men så, när tidningen kommer är
den ganska snabbt läst och jag bläddrar fram till sidan med dagens korsord och de två
sudokuna. Ett är bara fylleri, det tar ungefär samma tid som ett toalettbesök, men det andra
fordrar mer huvudbry. Först kollas alla ”lätta” siffror, som går att sätta dit, men sen får man
börja räkna. Och så glad jag blir, när jag kan få dit en siffra eller ännu bättre, flera på en gång,
antingen på samma rad eller i ett ”block”.
Det är bara när jag tidigt måste iväg till tandläkare, frisör eller något annat viktigt, som
sudokun måste vänta. Oftast löser vi tillsammans, jag och mannen i mitt liv. Vi sitter mitt
emot varandra och han får läsa uppochnervänt, liksom han tränat in att lösa korsord på det
sättet. Det gäller att vara noga - en siffra fel och det går knappast att rätta till - om man inte
raderar ut alltsammans och börjar om från början. Men hur noga man än är, ibland kan det bli
fel ändå och då är det bara att dra ett streck över alltsammans. Men nästa dags tidning
kommer och då är jag där igen. Lite nytta tror jag ändå att det gör för hjärnan, jag har lärt mig
att hålla flera siffror i huvudet på samma gång och jag tänker på att det är nyttigt, när jag
skjuter upp disk, städning, trädgårdsjobb eller vävning och sitter där och grubblar. Det är
först, när alla siffror är på plats, som jag kan resa mig upp med ny energi och sätta igång med
dagens andra aktiviteter. Christina
FK Åsen informerar!
Under 2012 erbjuder vi bland annat:
-

Fotopromenad i Tollarps samhället 6 helger med start 24/3 och avslutning 29/4.
Tips- och bingopromenaden i Stackedala under tiden 6/5 – 17/6 och för hösten 12/8 –
11/11.

Vi samlar även i tomburkar, gamla, nya, hela, tillknycklade, svenska eller tyska…. Ring så
hämtar vi! Bengt Andersson 044-33 11 33

Ni stödjer väl byalagets 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

