
__________________________________________________________________________
Årgång 2014 nummer April

Chefredaktörer i bokstavsordning: Anders Crona, Johan Ekström, Helena Kullberg, Per
Levin, Christina Lindvall, Eva Mårtensson och Thomaz Westerlund.

Hej alla Löfvetläsare!

Nog börjar vi känna av lite vårkänslor nu...???!!!! Alla tar sig ut i den första vårvärmen och 
börjar påta lite i sin täppa eller går en extra runda eller tar med fikakorgen till något mysigt 
ställe. Barnen springer ute mer och mer och tvätthögen växer av gräsfläckade kläder. Nu kan 
man ju även hänga ut sin tvätt och den luktar så gott när man sedan plockar in den. Och nu 
sitter ni där alla läsare och väntar på det där ordet. Det där MEN..... det finns ju en baksida av 
allt det där. Tja, kanske det men den väljer jag bort idag. 

Min kära älskade morfar lämnade oss denna vecka och jag väljer att citera min syster: ” Vi 
ska inte vara ledsna för att han har gått, vi ska vara glada för att han varit här så länge”. Så jag
tänker inte lägga energi på allt det negativa, jag ska leva för dagen och må bra. För en dag 
kommer någon av oss längs stigen och där sitter morfar med sitt lilla munspel och väntar på 
oss. Fram till dess ska vi göra det bästa av våra dagar! Själv tänker jag äntligen slå mig ner i 
lugn och ro på den fina bänken som Thomaz, vår ordförande fixat till stigen vid ängarna.

Ha en härlig vår!

Helena

ÅRSMÖTE 

Tisdagen den 22 april kl. 19.00 håller byalaget årsmöte i Folkets hus.
Bobby Bengtsson på C4 Teknik kommer och informerar om fibernät. 
Byalaget bjuder på fika. Hjärtligt välkomna!

Byalaget
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Berättarteater. Medverkande Ingvar Andersson och Maria Ingvarsdotter



Folkets Hus Torsdagen den 15 maj kl 19.00
Biljetter kan bokas på tel 044-311243 eller köpas direkt den 15 maj
Vi bjuder på fika!  Välkomna!

Valborgsfirande

Byalaget 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. Där efter klämmer vi gemensamt i 
med vårens sånger.   Välkomna!

Vid Hemvändardagen i Ö Sönnarslöv 2001 såldes ett häfte 
"Min Hembygd" av Mårten Ekdala.

Om det finns någon som har det kvar är vi tacksamma om vi får låna det.
Ring 044-331165 Gunnel Ekdala eller 044-311243 Eva Mårtensson

Sönnarslöv lyser
För tredje året i följd anordnade Byalaget Sönnarslöv lyser på kvällen Alla Helgons 
Dag. Regnet, som fallit nästan hela dagen, upphörde äntligen fram på eftermiddagen
och i mörkningen tändes marschaller längs vägarna genom byn och på 
kyrkogårdsmuren. Ett femtiotal bybor mötte upp och gick tipsrundan.  Vid målet 
framför kyrkstugan bjöd Johan på nygrillad korv och äpplemust .  Ingen hade lyckats
få alla rätt på Evas kluriga frågor, men tre vinnare med tio rätt, nämligen Kalle 
Birgersson, Ebba Turesson och Gunnel Persson fick i pris varsin kartong äpplemust, 
skänkt av ÖSPAB.
Christina
Rätta svar på tipsraden vid Sönnarslöv lyser 2013
1.   Allemansrätten. Hundar får  inte springa lösa i naturen 1 mars – 20 augusti                      2
2.  Det serveras äppelmust från ÖSPAB vid regeringens representationsmiddagar.               2
3.  Cybersvenska. Tds betyder Tack det samma.                                                                             1
4.   Borrestads slott byggdes på 1920-talet.                                                                                       2
5.  Maria Langs mästerdetektiv heter Christer Wijk.                                                                      X
6.  Pisseknagg betyder vagel i ögat.                                                                                                    X
7.  Bygge-Hans ägde Maltesholm när Höge väg påbörjades.                                                         2
8.  Antonik, Siberian Red och Cledor är namn på vitlök.                                                                2
9.  Force majeure betyder Högre makt.                                                                                              2
10. Karl X Gustav tågade över Bält från Jylland.                                                                               2
11. Skata heter Pica pica på latin.                                                                                                         X
12. Fred ”Flinta” flyttade till Sönnarslöv på 1960-talet, när vi fick kommunalt avlopp. Han          
arbetade åt Malmbetong.                                                                                                                      1                 

ÅSENVANDRINGAR
1984 den 26 maj genomfördes den första vandringen. Det kom sju deltagare.
Ett års uppehåll annars har det inbjudts till i regel två vandringar/år.
2014 är det alltså jubileum — 30:de året! 



Vårvandring                                              
Vi kommer att vandra bl a  över Eremiten i
Kungsskoges jordkula/bostad, men också
passera ängar med namn från 1700-talet
samt via torpen/resterna som lydde under
Erikstorp. 
Samling kl 1100 Ringleholm. Vägvisning/ol-
skärm vägen Killhult – Huaröd, mindre vägen
mot Elmhults skog ca 2,5 km öster Svensköps
kyrka.
Cirka 6,5 km varav  omkring 2 km i terrängen.
Medför fika.

2.  Slottsparktur på Maltesholm söndagen den 8 juni kl 1300.
OBS! Preliminärt datum! Information om slutligt datum vid vandringen 18 maj,  
Åsens hemsida, eller ring!
Samling vid parkeringen på Maltesholms slott.
Förhoppningsvis kan vi beundra den fina utsikten från paviljongen.
Kanske prova på ”drängaprovet” vid Pöslingaberget och lite till.
Medför fika.
Bengt   Tel: 044-244613.  

Elmhults skog
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