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Årgång 2012 nummer Juni
Chefredaktörer i bokstavsordning: Anders Crona, Johan Ekström, Helena Kullberg, Per
Levin, Christina Lindvall, Eva Mårtensson, Rolf Skogström och Thomaz Westerlund.
Hej alla Löfvetläsare!
Sommarsolståndet närmar sej med sina gamla hedniska riter, även om inte vädergudarna
insett att det ska råda sommartemperatur på norra halvklotet så här års. Sommarsolståndet
infaller den dag då solen står högst på himlen och dagen är som längst. Norr om norra
polcirkeln går inte solen ner över huvudtaget, så då är det ljust dygnet runt. En kompensation
för att man på vintern inte får se solen på några veckor. Det finns stenmonument som visar att
människan i flera tusen år har kunnat bestämma när sommarsolståndet inträffar, vilket
uppenbarligen var viktigt, så troligen har man i norden firat midsommar sen bronsåldern. Det
finns hällristningar som visar att man dyrkade solen och dansade till solens ära.
Från kyrkans sida var man inte så förtjust i firandet av midsommar, så man valde istället att
fira Johannes Döparens födelse. Enligt Lukasevangeliet föddes Johannes sex månader innan
Jesus så det stämde ju ganska bra.
Även i år inbjuder byalaget till midsommarfirande vid Folkets Hus, utan vare sej hedniska
eller kristna förtecken, utan bara för att vi ska ha trevligt. Mer om detta längre fram.
Alla Löfvetläsare önskas en trevlig midsommar och en härlig sommar !!
Hälsar Johan E.

Vi påminner om att…….
Bokbussen kommer till Sönnarslöv torsdagar jämna veckor.
28 juni, 12 juli, 26 juli och 9 augusti kl 14.00-14.30. Den stannar vid Kyrkstugan.
OBS Ny tid och plats.
Eva

Knep o knåp
Svaret på knåpet i förra numret skulle vara "3", och en som räknat ut det var Christina
Lindvall som belönas med en trisslott för prestationen.
Nytt knåp.
1. var finns den som aldrig flyttar
2. var finns en stor infekterad kulle
3. var finns ett klokt samhälle
....eller som min skämtsamme mattelärare så träffande kunde uttrycka sej: "Varför får inte jag
äta sten när Ralf Edström Åtvidaberg". Svaren på knåpet är av ungefär samma dignitet.
Svar kan för övrigt lämnas i byalagets låda i Ekdalas Fruktbod eller via
"byalaget@osonnarslov.se". Ett rätt svar kan belönas med en trisslott.
Lycka till !!
Hälsar Johan E
Valborgsmässofirande 2012
Många gånger hade jag hört talas om Valborgsmässofirandet vid Ekdalas
damm, men först i år kom jag att vara med. Och det blev verkligen en
upplevelse. Vid åttatiden på kvällen samlades bybor och andra, som
hörsammat inbjudan, vid dammen, dit man tagit sig till fots, med cykel eller
bil. På den stora ängen spelade barnen fotboll, grillarna var igång och mitt i
en fyrkant av gamla stockar brann en eld, som Hasse Ekdala höll vid liv
genom att mata den med nya vedträn. Vi blev inbjudna att slå oss ner på
stockarna, som försetts med sittunderlag och filtar. Hasse hälsade
välkommen men varnade folk från att gå in till de tre Highland Cattle-korna,
som blivit utestängda från sina betesmarker och nu nyfiket betraktade oss
från andra sidan bäcken. En kör under ledning av Johan Ekström sjöng ett
par vårsånger och därefter höll Kalle Heise ett tal till våren och berättade
varför vi egentligen firar Valborg. Så var det dags för korvgrillning, där var
och en hade med sig korv och andra tillbehör. Kaffekorgarna kom också
fram. Kvällen var nästan ljum, det var alldeles vindstilla och över oss alla
lyste månen. När det började mörkna tändes den av Hasse och Kalle Nilsson
konstfärdigt uppförda pyramiden och snart flammade brasan, som speglade
sig i dammen, där det enda som rörde sig var en och annan fisk, vilken kom
upp till ytan i förhoppning om någon godbit. Ett par sånger till sjöngs, det
hurrades och som avslutning sjöng vi Du gamla, du fria. Vi satt kvar länge
och bara njöt innan vi tog oss hemåt i den månljusa kvällen, Ett stort tack
till Gunnel och Hasse och alla andra – ingen nämnd och ingen glömd – för
alla arrangemang, som gjorde denna Valborgsmässoafton till en sådan
fantastisk kväll.
Christina

AKTUELLT FRÅN SIF
KOMUNMÄSTERSKAP I BOCCIA: Den 26 juni arrangerar PRO Everöd-Sönnarslöv
denna tävling på Tegelbruksvallen. Tävlingen omfattar upp emot 150 tävlande samt
funktionärer och publik. Vi i SIF står för det praktiska kring tävlingen så som kaffeservering,
korvförsäljning, lotterier och dylikt. Behållningen från detta går oavkortat till SIF.s
klubbkassa.
LOPPIS: Bästa Löfvetläsare glöm inte vår loppmarknad den 1 juli kl. 13.00. Vi är i ett stort
behov av medhjälpare, framförallt på Loppisdagen( vi börjar 08.00) men även under
förberedelserna torsdag och fredag kvällar från kl.18.00. Loppisdagen behövs det
parkeringsvakter, prylsäljare, kioskpersonal, korvgrillare ja alla är välkomna. Vår loppis blir
mer och mer välbesökt och vi får mycket beröm för arrangemanget och det är angeläget att vi
har en stor funktionärsstab för att allt skall fungera. Om Du inte redan är tillfrågad eller har
anmält Dig som medhjälpare
Hör av DIG till: Torsten 0733-938655, Kai 0705-149915, Patrik 0705-127804, Lasse 0708395512.
OBS! Vi tar tacksamt emot loppisprylar ända fram till och med loppisdagen .Vi hämtar eller
NI lämnar.
FOTBOLLSVERKSAMHETEN : Har under vårsäsongen inte rosat statistiken. Vi har ett
ungt lag ,med många nya spelare, som kan mycket fotboll. Vi hoppas att killarna skall lära
känna varandras spelförmåga mer och mer och ser fram emot en betydligt bättre höstomgång
resultatmässigt.
Även i år kommer det att bli en SOMMARFEST PÅ TEGELBRUKSVALLEN den 18 aug
kl 18.30. Ni bjuds på helstekt gris och lamm med tillbehör och därefter dans. Alla är
välkomna. Det hela anordnas till i stort sett självkostnadspris!
SOLIGA SOMMARHÄLSNINGAR FRÅN SIF

Midsommar
Nu är det åter midsommar och vi firar det genom att träffas:
-Torsdagen den 21/6 kl. 18.00 vid Folkets Hus för att klä midsommarstången.
Ta gärna med blommor!
-Fredagen den 22/6 kl. 14.00 vid Folkets Hus för trevliga danslekar mm.
Medtag kaffekorg och picknickfilt.
Välkomna!
Byalaget

Vårens sista måndagspromenad
Den 28 maj gick vi den sista måndagspromenaden för vårsäsongen i strålande
solsken och en svalkande vind. Vi var tolv personer och hunden Felicia, som gick
naturstigen längs ån, över bron och sedan ned på andra sidan. Det var alla redan
skuggigt under bokarna och ramslöken med sina skira, vita blommor doftade. Vi såg
även några mörklila orkidéer, som vi dock inte kunde namnet på. En och annan
aklejruta med sina vita blommor på långa stänglar såg vi också, liksom rosalila nävor
och några andra växter, som vi inte heller visste namnet på. Kanske dags att läsa i
floran? Fåglarna kvittrade, även om sången så här mitt på eftermiddagen var lite
dämpad. Vattnet i ån hade minskat betydligt sedan förra promenaden, snart behövs
regn. På återvägen mot byn gick vi över ängen, där ett stort antal betesdjur låg och
vilade i solskenet. Vi var noga med att stänga grindarna efter oss. Nästan framme i
byn gick vi längs en doftande syrenhäck och efter drygt tre kilometers vandring (Kai
hade koll) var vi framme i kyrkstugan, där kaffet snart var kokt och vi kunde njuta
av detta och goda kakor – lite extra, eftersom det var sista gången – innan vi önskade
varandra en trevlig sommar.
Christina
Vad kan passa bättre i dessa tider än ett recept på:
Sommartårta
1. Sätt ugnen på 180 grader. Klä en ugnsfast form med måtten 20x30 cm med bakplåtspapper.
Rör 125 gram smör och 1 dl socker pösigt. Tillsätt 2 äggulor under vispning.
2. Blanda ner 1,5 dl mjöl och 2 tsk bakpulver, varvat med 1dl mjölk, lite i taget. Bred ut
smeten tunt u formen.
3. Vispa 2 äggvitor till hårt skum. Vispa ner 1 ¾ dl socker och 1 tsk vaniljsocker, lite i taget.
Bred marängsmeten över kaksmeten och strö över ca 1 dl mandelspån.
4. Grädda mitt i ugnen till marängen fått lite färg, ca 15-20 minuter.
5. Låt kallna. Toppa med 3 dl vispad grädde och jordgubbar eller andra bär. Pudra över
florsocker och garnera med citronmeliss.
OBS! Gör dubbel sats av sommartårtan för att fylla en normal ugnsplåt. Garanterad åtgång!!!!
Helena

Påminnelser:
- Alla är hjärtligt välkomna till teaterföreställningen ”Allan Edwall- Rakt in i hjärtat”
-

som visas i Folkets Hus i början av hösten (se anslag)!
Byalaget och SIF planerar för en boulekväll i början av augusti dit alla våra bybor är
välkomna. Ett extra varmt välkommet riktar vi till byns nyinflyttade! (se anslag)
Vi påminner alla om att hålla vår återvinningsstation i ett snyggt skick och plocka
upp eventuellt skräp som hamnar utanför eller ta med sånt som ej kan återvinnas här.
Ni har väl inte glömt att stödja 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

