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ÖNNEKÖPS
MINIRACINGKLUB

ÖMRK
Vi håller igång varjefredagkväll
Kl 18.30 – 21.30i”Möllan”. Vi
träningskör,tävlar och mekar
med våra bilar. Bilar utlånas.
ALLA ÄR VÄLKOMNA !  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tel. 0417                                263 63  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R öda K orset
L ångarödskretsen

 

Även Du kan bli medlem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        

 
 

/Fax 0415 - 601 40 
Mob. 010 - 298 32 99 

 

JOHANSSONS 
ELINSTALL.-BYRÅ 

ÖNNEKÖP 
 
Tel. 0415 – 601 31

Box 53
242 21  Hörby

Tel. 0415 – 173 00

 

 
 
 
 
 
 
Tack till er som lade pengar i Rödakorsbössan. Ni gav sammanlagt 5501 Kr. som 
oavkortat går till Flodvågornas offer. Ni är fantastiska!! Kretsen skickar dessutom 
2500 Kr.  
 Vi hoppas på god anslutning på Kretsstämman onsdagen den 16 Februari kl. 19 oo i 
Församlingshemmet i Långaröd.  
Länskampen den 16 mars kl. 19oo i Långaröds skola. Ställ upp och hjälp oss 
till en bra placering alla är välkomna  
Under våren anordnas Förstahjälpen-kurs i barnolycksfall. Om ni vill deltaga ring 
Inger tel. 60047 
 
      Styrelsen 
Anne Andersson  tel. 60264      Carina Andersson  tel. 60413 
Helène Brandin   tel. 94121       Camilla Carlsson   tel. 61027 
Gunilla Henningsson 60505      Eva Johansson              60356 
Inger Mårtensson      60047 
 

Rödakorset
Långarödskretsen

 
LÅNGARÖDS KYRKA 

INFORMERAR 
30 jan. Kyndelsmässodagen kl. 11oo  
Nydöpta inbjudes. Servering i 
församlingshemmet  
6 febr. Fastlagssöndag kl. 11oo Hela världen 
sjunger  
6mars Midfastosöndag kl. 13oo Mässa 
11 mars Syföreningsauktion kl. 19oo 
 underhållning servering 
13 mars Jungfru Marie Bebådelsedag kl. 
11oo Våfflor 
20 mars Palmsöndagen kl. 11oo Gudstjänst 
24 mars Skärtorsdag      kl. 19oo Mässa 
25 mars Långfredag       kl. 19oo Musik 
27 mars Påskdagen        kl. 11oo Gudstjänst 
Kyrkokören kaffe med påsk kaka 
 6 april Församlingsafton kl.19oo 
 “Tre herdar” sjunger, spelar och berättar 
10 april 3e. påsk   kl. 18oo Kaffe från 
kl.18oo 
kl. 19oo Gudstjänst . “Sånger för livet” 
24 april 5e. påsk    kl. 09,30 Mässa 
5 maj Kr. Himmelsfärd  kl. 09,30 Gudstjänst
8 maj Söndag före pingst kl. 13,30 
19 maj Kyrkogårdsvandring kl. 19oo 
22 maj Heliga Tref.              kl. 10oo 
Barnavslutning 
29 maj 1e. Tref.                    kl. 11oo 
Konfirmation med mässa 
 
Öppen barn och föräldraverksamhet i 
församlingshemmet  
Måndagar och Onsdagar  kl. 10,30 - 11,30 

 
 
 

 
Långaröds kyrkliga syförening samlas 
andra tisdagen i månaden kl. 18,30 i 
församlingshemmet 
Obs tiden!!  Kontaktperson Laila Jönsson  
tel. 0415 - 60191 
 
Cafe 14 kl. 14oo första torsdagen i 
månaden i gamla pensionärshemmets 
källarlokal i Önneköp 
 
Körverksamheten Både vuxna och yngre 
leds av kantor Christina Sällström 
tel, 0415 - 60109   eller 070 - 6910109 
 
Önskas kyrkbil ring någon kyrkvärd    Kjell 
Ove Sandgren  tel. 0415 - 60197 
Anita Lindholm  tel. 0415 - 60042    
Agneta Stefansson  tel. 0415 - 60371 
kyrkbilen är kostnadsfri. 
Välkomna till Gudstjänster och övrig 
verksamhet i vår församling 
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Keramiker 
Gerd Persson 
Korsholm 144 
 
Telefon verkstad       0415-221 70 

 
Församlingsafton 

 
Den 6 april kl. 19oo “ Tre herdar” 
Kyrkoherdarna  
Mats Andersson Risberg Kävlinge 
Ove Backland Löddeköping     
Anders Blixt Svalöv   sjunger, spelar och 
berättar över  
     “populärmusik i vårens tid” 
         

Välkomna    Asta Nilsson 

Mobil                        073-946 73 92 
E-post:gerd.persson keramik@telia.com  
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        ÖNNEKÖPS 
BIL 

 
Försäljning & service 

Telefon: 0415 – 600 65 
 

 

Telefon: 
0415-60367 
070-5912176 

Fax: 
070-6162176 

F-skatt 
Önneköp, 242 98 

Hörby 
 

Endast en spelare ur fjorårets trupp 
har lämnat föreningen, Lars 
Arvidsson som skall representera 
Klassaröds FF. 

Damlaget 
Damerna har tränat någon vecka mer 
än killarna, och det skall bli mycket 
intressant och se om tjejerna kan 
försvara sin finna fjolårs säsong, och 
ta ytterliggare ett steg upp i tabellen. 
Jan Nilsson som gör sin andra 
säsong som tränare kan räkna in två 
nyförvärv, Nina Persson Holk från 
Gärsnäs och Nina Svensson från 
Onslunda som vi önskar Lycka till i 
föreningen, och det lär enligt Nilsson 
vara fler på gång. 
Lägg därtill att i föreningen finns 
yngre tjejer som vill slås om en plats i 
laget, och så förstås Lisa 46 och 
Inger 47, så här ser det onekligen bra 
ut. 

Ungdomslagen. 
Som vanligt under vintersäsongen så 
brukar ungdomslagen deltaga i 
inomhus cuper, och här är det bara 
att välja och vraka för här finns en 
uppsjö av turneringar att deltaga i. En 
turnering som klubben brukar deltaga 
i är Aske-cupen i Hörby. ÖIF har 
aldrig tidigare haft så stora 
framgångar som i årets turnering. 
P-14 fullständigt krossade allt 
motstånd och vann fem raka matcher 
mot b.l.a Hörby FF och Askeröd. 
P-13 och F-13 var inte långt efter, 
hade bara millimetrarna varit på vår 
sida hade succén varit fullständigt, 
men att bli tvåa i den hårda 
konkurrensen är strålande. P-10 
gjorde även de en strong insatts, men 
mer än till en hedrande fjärde plats 
nåde inte laget den här gången. 
P-16 förstärkt med Kristoffer Ottosson 
(överårig med dispens) deltog i 
Romele-cupen i Veberöd. 
Det blev en vinst och därmed en 
tredje plats. Pojkarna fick spela under 
nattens små timmar, och det förklarar 
kanske missflytet. . Man är väl van att 
sova vid den tidpunkten och inte 
spela boll? 
Annars börjar alla lag så smått att 
träna inför kommande utesäsong, 
träningen bedrivs så väl inomhus som 
ute på Björkvallens grusplan. . Ring 
er ledare för att få rätt tider eller 
Thomas Fridh 60348. ÖIF behöver 
ständigt ledare b.l.a till P-12, så är det 
någon som känner på sig att den kan 
bidraga på något viss hör av er till 
Thomas 
 
 

S RER T  VÅRA SPONSOÖD
och 

AN ÖRER NONS

GÖR ETT BESÖK 
HOS HENNINGS RÖKERI 

OCH 
DAGMARS SERVERING 

HÄLLEVIK 
Dagmars Servering öppet maj - 

aug varje dag. 
Affären, i samma byggnad, är 

öppen varje dag hela året. 
Tel. 0456 – 520 50 

Vid bussresor: förbeställ gärna 

Notiser från Önneköps IF
 

ÖIF på Internet
Adressen är: www.önneköps-if.se    

 

Besök vår hemsida, det är den väl värd. 
Här kan ni läsa om det mesta som hänt 
och kommer att hända i föreningen. 
Detta har 5300 besökare redan 
upptäckt. 

Årsmötet 2005 
Mötet inleddes med en tyst minut för att 
hedra minnet av den bortgångne 
Kenneth Mårtensson. Den före detta 
föreningens kassör under 11 år samt 
en av de spelare som spelat flest 
matcher i ÖIF 750 st. Samt för Krister 
Arvidsson som hjälpt föreningen med 
biljettförsäljning i samband med 
matcher. 
Lillemor och Sven Forsberg lämnade 
sina uppdrag i styrelsen, och 
avtackades. Sven har bl.a. varit 
sekreterare i 11 år. 
Efter mötet fick styrelsen följande 
sammansättning ordf. Gert Nygren, 
v.ordf. Krister Ottosson, sekr. Jeanette 
Persson, kassör Rolf Johansson övriga 
ledamöter Åsa Sandgren, Kjell Ingvar 
Olofsson samt Daniel Nilsson. Till 
revisorer valdes Agne Svensson och 
Jörgen Svensson Önneköps Vång. 

Årets ÖIF-are 2004 
Detta hedervärda pris gick i år till 
Andreas Ceder en omtyckt 
ungdomsledare, men framförallt 
Andreas insatser med årets 
loppmarknad var det som fick styrelsen 
att till sist fastna för Ceder. Grattis! 
Priset till årets Önneköps Open vinnare 
Joakim ”coach” Nilsson kunde ej delas 
ut pga. av att Joakim ej kunde närvara. 
Joakim blev mästare efter att besegrat 
Thomas Fridh i finalen.  

Herrlagen. 
Den tunga vinterträningen har nu 

pågått ett par veckor under ledning av 
Roland ”Rolle” Nilsson som nu gör sin 

fjärde säsong i klubben. Rolle och 
pågarna är ute efter revansch efter den 

till synes onödiga degraderingen till 
sjuan. Allt annat än avancemang till 
sexan igen, måste betraktas som ett 

stort misslyckande. Några nya spelare 
kan vi inte presentera för närvarande, 

men vi hoppas att någon av våra 
duktiga 15-16 åringar kommer att få sitt 

stora genombrott under året. 

Hantverksbod – Cafe’ 
Loppis – Vävstuga 

Jöns H . Minne - Hembakat  

Lördag kl. 10 – 17  Söndag kl. 12 – 17 
Tel. 0415-612 75, 610 67 
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En annons här 

 
Kostar 50: - 

 
Per utgåva. 

Solkullens 
Förskola 

Behöver ni barnomsorg ring 
0415 - 60444 

http://www.%C3%B6nnek%C3%B6ps-if.se/


 

VI HAR ALLT FÖR

• Villa
• Trädgård

VÄLKOMMEN TILL

DIN LOKALA HANDLARE

e-post@lokalforeningen.com
www.lokalforeningen.com

Hörby         0415 – 17100
Fax              0415 – 17190

Söderskog   0413 – 32250
Fax               0413 - 32390

• Lantbruk
• Bygge

                  Långaröds Ångbastu 
Vet ni, att vi har något så unikt som en fungerande Ångbastu! 
1938 byggdes en bastu på en tomt som tillhörde Alfred Lind, allt arbete 
utfördes ideellt.  
 Kreaturshandlare Olof Frid Bräknahult skänkte pengar till material. Det 
byggdes bastu i många byar vid den här tiden, det var sällsynt med 
badmöjligheter på landsbygden. De som hade brygghus kunde någon 
gång värma vatten och bada i tvättbaljan. Det är tänkbart att Lubbe  
Nordströms tal om lortsverige, påverkade folk att gå samman om en 
badanläggning. 
Fram till 1958 badades det flitigt då bastun även användes av 
skolbarnen. Att bastun stängdes berodde  säkert på att allt fler skaffade 
badrum hemma. 1968 kallade  Knut Sjögren till ett möte, för att se om 
det fanns intresse att öppna bastun igen. Intresse fanns och badandet 
kunde åter starta, efter en del reparationer. Pengar saknades varför det 
beslöts att ordna Valborgsbål Knut kom på att man kunde visa Edvard 
Persson film, i kommunalrummet, servera kaffe och sälja lotter. 
Tillställningen blev över förväntan salen blev full så många fick stå. 
Efter detta, vandrade samtliga till bålet, där Sven Frid och Allan Nilsson 
sålde korv och läsk så man kunde grilla, kyrkokören sjöng och tal till 
våren hölls. Pengar kom in, reparationen kunde fortsätta, tomten 
friköptes. Valborgsfirandet fortsatte i flera år Med humoristen och 
ideèsprutan Bruno Westerlind Tv visade filmerna och Bruno engagerade 
sig allt mer åt sin resebyrå det blev svårt att hitta underhållning som var 
tillräckligt intressant,. så projektet lades ner. När byaföreningen 
bildades, återupptogs traditionen med bålet. Bastun är öppen varje 
helgfri  Fredag Kl. 17oo -18,30 för herrar   Kl. 18,30 för damer. Varför 
inte prova på att bada i en riktig Ångbastu!! 

 Loppmarknaden 
 

Om ni har något att skänka, tveka inte att ringa så 
kommer vi och hämtar när det passar er.  Mattias 
Erichsson 128 30, Daniel Nilsson 128 66 eller 
Isgrens-Livs 600 21. 
 

Supporterklubben 
Hade sin årliga fest förlagd till gästis i Östraby, och 
det är bara att beklaga alla ni som inte hade 
möjlighet att närvara. För som vanligt hade Irene, 
Jeanette och Camilla lyckat få ihop ett trevligt 
arrangemang med god mat och en fantastisk 
stämning. Stämningen var så på topp att t.o.m. 
mössen dansade runt borden.  Föreningen passade 
som vanligt på att dela ut priser till dem som har 
spelat jämna 100 matcher i klubben. Peter 
Edvinsson fick pris för 804 spelade matcher och är 
därmed den förste i ÖIFs historia att passera den 
gränsen. Men Peter får se upp för Joacim 
Mårtensson är endast 20 matcher efter, och lär 
spela en säsong till. Jenny Sandgren har spelat 
mest bland damerna med 249 matcher. 
Ni som inte var på festen och kanske inte har någon 
supporter lott för 2005, ring Irene 421 22 och 
försäkra er om er deltagande, samtidigt som ni 
stöder vår förening.   

                                                                                      

För Bya-Nytt 
Gert Nygren 

 

Isgrens Livs 
Per Bings väg 4  Önneköp 
Tel. 0415 – 60021 
 
Manuell charkdisk 
Ombud för Systembolaget 
Ombud för Apoteket 
 
Öppet  Måndag – Fredag   9 – 18 
             Lördag                    9 – 13 
             Söndag                    Stängt 
 

VÄLKOMNA 
Ingvar  o  Annika 

Bli medlem i Byaföreningen!! 
 
Vår förhoppning att är så många som möjligt vill stödja föreningen. 
Medlemavgiften är 20 kr. per person, ung som gammal. För att 
underlätta administrationen bifogar vi ett Bg- inbetalningskort som ni 
kan använda om ni betalar via Internet, bank- eller privatgiro. 
Medlemskort går också att lösa på bageriet, i affären, källaren eller 
kulhuset. 
  Glöm inte att ange vilka medlemmar inbetalningen avser. 
  Hjälp oss att bli starkare när vi för fram våra krav och önskemål till 
kommunen, vägverket med flera!! 
 

        Tack Helga Falk 
Önneköps Lanthandelmuseum har återigen fått 
En stor gåva 5000.kr. av Helga att användas till 
Vårt museum vi tackar så mycket för din stora 
Generositet  än en gång tack 
        Museumsektionen  
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Önneköp 
Tanka Med 

 
 
 
 
 

Till Lågpris ! 
Välkomna 

Bankkort 
Kreditkort 
Kontanter 

En annons här 
Kostar 50:- 
Per utgåva. 

P.Stefansson 
 

Tackor m. lamm, skinn 
Bordercolliehundar 

Lipizzaner föl 
0415 - 603 71 

Handla hos 
 
 
 
 
 
 
 

Var annars?
Storgatan 5, Hörby, 0415-123 20 

NYRÉNS FÄRG EFTR..
LARS NILSSON & SON

FÄRG – VÄGG – GOLV – PARFYM
 

 

NYA TORG 2,  HÖRBY 
TELEFON 0415 – 101 25 

Spektrum 

Välkommen till

Lavendelgården
                                 I HENSET

Telefon 0415-611 75
www.lavendelgarden.nu

Öppet:
maj-sept. tors. – sön. kl. 10 - 17Maj – Aug. lör. – sön. kl. 10 - 17 

 
 
 
 

Axlar – Bromsar – El – Chassi – Rep. 
+ Byggnationer 
Återförsäljare 

av däck 
KUMHO & GENERAL 
NOKIA & MICHELIN 

HANKOK 

 

   Släp  -  Bil  -  Husbil  -  Husvagn   -   Service   
          Jönstorp postl. 821                            Per Krondahl 
          242 96  Hörby                                Tel. 0415 – 60323
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40-tal enskilda besök av människor  som 
ville tala med sin själasörjare om sin 
ställning till Gud.” 
 Gamle Fromme kyrkvärden Per 
Andersson i Långaröd ( jag minns 
honom väl frän min skoltid) lär ha sagt 
att man verkligen inte viste om man 
skulle gråta eller le i kyrkan , när 
Rundgren predikade, så överväldigande 
talade han. 
För även om Rundgren var allvarsam  
och stundtals kanske rentav sträng i sin 
förkunnelse kunde han tydligen också 
vara mycket humoristisk och skämtsam. 
En av många anekdoter berättar att han 
under en gudstjänst fick besök av en 
schäferhund, som snällt satte sig vid de 
nedersta bänkarna . När gudstjänsten väl 
var slut smet hunden ut. Ägaren som inte 
precis nötte kyrkbänkarna, fick senare 
veta om hundens intrång på helig mark. 
Skamsen ringde till Rundgren för att be 
om ursäkt. ” Det gör ingenting, svarade 
han Det är så roligt att någon gång få 

 se någon medlem av er familj i kyrkan 
. Det är inte sagt att var varken i 
Långaröd eller Ö. Sallerup som 
hundbesöket inträffade. Och det var 
nog inte heller här som en person som 
ofta brukade svära vid djävulen kom 
fram och sa: ” Nu är djävulen död!” 
Rundgren svarade då. ” Jag brukar ha 
förbarmande  med de faderlösa. 
Varefter han tog upp en peng och gav 
mannen!  
 Från våra trakter flyttade Rundgren 
1908 till Göteborg där han först var 
pastor i Johanneskyrkan och senare 
kyrkoherde i Oscars Fredriks 
församling. I Visby stift var han biskop 
från 1921 till 1936 då han avled vid 67 
års ålder. ” En oförliknlig lärare i vår 
kyrka ” har han kallats i en boktitel. 
                 Harald Ivarsson   
           Vallentuna     F. D Önneköpsbo 
 
Denna artikel skulle varit införd i 
föregående nummer men på grund av 
platsbrist fick den flyttas till nr 1 2005  
Red. 

Långarödspräst som sent ska 
glömmas ! 

Det har under årens lopp funnits gott 
om dugliga och omtyckta präster i 
Långaröd och Ö. Sallerup. Från min 
egen barndom och ungdom minns jag 
personligheter som K. S. Forsberg, Stig 
Sivenius. Folke Hellberg och Henrik 
Hägglund. Men över dessa och andra 
höjer sig en präst som fick betyda 
otroligt mycket för många människor i 
våra bygder under lång tid. Hans namn 
är Viktor Rundgren, och han blev så 
småningom än mer ryktbar som biskop 
i Visby stift. 
  I år är det exakt 100 år sedan han 
tillträdde kyrkoherdetjänsten i Ö. 
Sallerup och Långaröd, och därförkan 
det vara befogat att han får ett 
omnämnande i Bya- Nytt. Han var då 
35 år gammal och kom från en 
adjunkttjänst i Malmö Caroli. I 
pastoratet stannade han endast fyra år. 
Trots den relativt korta 
tjänstgöringstiden tror jag att hans 
förkunnelse och övriga insatser satt 
djupa spår bland åtskilliga 
församlingsbor ända in i vår tid. 
Åtminstone vet jag att min egen mor ( 
som var en av hans konfirmander 1906 
) ofta med stor högaktning berättade om 
Rundgren som en kärleksfull lärare och 
fängslande talare. 
 Följande lilla episod säger en del om 
hans enastående förmåga att påverka 
sina åhörare. Den återberättades av 
Frenningeprästen Samuel Adrian i ett 
föredrag i Hörby kyrka 1956. 
 Efter en högmässa i Långaröds kyrka 
en sommardag gick Rundgren ner i 
kyrkogången och frågade om man 
önskade att han skulle fortsätta att 
predika dagen därpå, på måndagen 
alltså. Det blev allmänt ja-rop. Måndag 
skvällen kom. Det var mitt i 
skördetiden. Kyrkan fylldes på nytt. 
Och inte bara den kvällen : fyra kvällar 
på rad, fyra vardagskvällar mitt i 
skördetiden, fylldes kyrkan. Vad 
predikade då Rundgren om dessa 
kvällar? Alla kvällarna endast den 
bibliska texten om den förlorade sonen. 
Och efteråt samlade han dem som så 
ville framme i koret för samtal och bön. 
 Tala om andliga väckelsetider! Det 
måste väl ha varit i Långaröds socken 
för 100 år sedan! Långt senare, under 
sin tid som biskop i Visby, berättade 
Rundgren en gång spontant om Ö. 
Sallerup o Långaröd, ”där man kunde 
gå omkring i sin församling och med 
säkerhet veta att i åtminstone vartannat 
hus fanns en sann, levande kristen och 
att dessutom i många hus fanns 
åtskilliga som var på väg att bli det! 
Han tillade. ”Där hade jag årligen ett  

15x20 förstoring
värde 35:-

Gäller 24 bilders 135-färgfilm

15x20 förstoring
värde 35:-

Gäller 24 bilders 135-färgfilm

Storgatan 9, Hörby 0415-100 74

Arnolds 
Kannibalmuseum 

Önneköp 
Öppet efter 

tidsbeställning 
Tel. 0415 – 600 37, 600 76 

Byaföreningens 
sommarfest!! 

Sommarfesten är bestämd till den 30 
Juni då kommer Ola Magnell och 
Evert Ljusberg att underhålla, biljetter 
börjar säljas den 1/6 vi återkommer i 
nästa nr., se även anslagstavlan. 
 
 
Byavandring i Önneköp!! 

Det blir en vandring genom byn då vi 
berättar om bebyggelsen gammal och 
ny m.m. tiden meddelas senare på 
anslagstavlan se även Skd. Hörbysida. 

     Notis 
 
”Galleri Ani Bertam” 
firar 10- års jubileum med en 
utställning i  
Turistföreningens lokaler, Gl.Torg, 
Hörby 
 
Vernissage lördagen den 12 
Februari kl. 12-14 
 
Måndagen den 21 Februari  kl. 19 
håller Ani 
Föredrag om bildvävsteknik och 
collage 
  ”Från ide till färdigt arbete” 
Pris 25 Kr. inklusive kaffe, 
anmälan på tfn.0415-330035 
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Galleri ”ANI   BERTAM” 

Genuint konsthantverk, egen design och tillverkning 
Bildväv, Pärl- och Text ollage Tusch/ Akvarell 

Öppet under Konstrundan 9 – 12 April kl 11.00 – 17.00   
           Hemmeneköp 8167, 242 96 Hörby. Tel. 0415 /  603 93 
          ”Hemsida” http://.skaneart.com/AnMarieBertam.shtml

ilc

 
            E-mail. bertam@oretel.net 
      
 
 
 
                      

Enochssons Åkeri 
AB 

 
SKOGSTRANSPORTER 

Önneköp 
 

          
Hans-Olof Nilsson 

Slångatan 7 , 242 34 Hörby 
Tfn. 0415 – 126 31 

Mob.tel. 0707-89 22 71 

Tfn/Fax 0415 - 600 80

Önneköps Gräv & 
Schakt 

Arbeten med Grävmaskin, 
Grävlastare, Hjullastare, Lastbilar 

och Dumpers 
Tfn. 0415 - 600 36, 070 - 60 600 36 

Larssons 
Hushållsservice 

 

Reparation och Försäljning av 
nya och begagnade vitvaror. 

 
Tel. 0415-600 77, 070-748 53 11 

Önneköps Hårvård 
 

tel. 0415 – 604 11 
 

Öppettider 
Mån – Tisdag, Tors - Fredag 

08.30 – 17.30 

 

Tel. 0415-                      601 24

 

A llaslagsbinderier – Blomsterarrangemang
Bukette ter - Krukväx r

Blomsterförmedling

   

Blomsterförmedling – Alla slags binderier 
Blomsterarrangemang – Buketter 

Krukväxter 

Hörby 

Sjöbo 

Bildväv, Pärl och Textilcollage 
tusch/Akvarell 

Öppet i Påskhelgen kl. 11.00 – 17.00 
Övrig tid enligt överenskommelse 

Hemmeneköp 8167, 242 96 Hörby. Tel. 0415/60393 
”Hemsida” http://skaneart.com/AnMarieBertam.shtml

E-mail. bertam@oretel.net 
 

Galleri ”ANI BERTAM” 
Genuint Konsthantverk, egen design och tillverkning 

Önneköp 
Andrarum 
Kivik 

Vallarum, Vollsjö 

Degeberga 
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 att mobilen också pajade, denna sista 
nya fantastiga kommunikationen ( 
efter alla reklamer att döma) gjorde 
mig arrig och jag började fundera på 
om Moder jord nu hade blivit så ilsk 
på mänskligheten att hon försökte 
skaka dem av sig. 
I början av januari 1988 beslöt vi att 
flytta till Hemmeneköp för gott, detta 
skulle dock först verkställas i maj 
månad, jag kände en stor lättnad 
eftersom jag sakta men säkert höll på 
att utveckla en ”telefonfobi” orsaken 
var följande, från början var hela 
firman inhyst i den lilla fastighet där vi 
bodde i Limhamn men firman växte 
och flyttade dit bit för bit ut på ”Ön” 
till slut var det bara kontoret, en halv 
”kontorsdam” och jag kvar, de andra 
fick pendla emellan efter behov, var 
jag ensam i fastigheten fick min 
uppmärksamhet hela tiden vara fixerad 
på telefonen, detta resulterade i att en 
dag, jag var på shoppingtur i Malmö 
och passerade en taxistation där 
telefonen ringde upprepade gånger, 
höll jag på att rusa dit för att svara!! 
Då stod det klart att nu var det dags att 
byta livsstil, huset i skogen var trots 
allt mera överskådligt även om jag 
fortfarande var telefonvakt.  
Flyttningen från Limhamn blev en 
mardröm, för parallellt med detta 
inkom ett större jobb till firman, det 
krävdes allas uppmärksamhet och klart 
tänkande hjärnor och här satt jag 
ensam på golvet i stora rummet med 
två händer och tom hjärna samt 
pyramider av tomma bananlådor som 
skulle fyllas med alla grejor. 
När tankarna började att återvända till 
hjärnan gick jag systematiskt till väga, 
tömma alla skåp samt skriva på 
lådorna vad de innehöll, detta 
handlande var en farlig tur när jag så 
småningom var tvingad lägga ologiska 
grejor ned i samma låda som dem med 
mera logik, mitt i allt detta skickades 
en tacksam tanke till vävkammaren där 
allt befann sig där det skulle. 
Så småningom blev firmans lastbil 
ledig och alltihop fraktades till 
Hemmeneköp undan för undan, det är 
klart det blev lite rörigt när allt kom 
fram men det var trots allt roligare och 
det blev ordning på det mesta och vi 
kunde njuta av lantlivets fröjder, även  
Herbert när det fanns tid, för nu fick 
han pendla hurdant vädret än var, 
ibland bet jag naglar om vädret var 
osympatiskt men jag tröstade mig med 
att han åkt det mesta av Europa runt på 
olika årstider så han skulle väl klara 
sträckan Hemmeneköp – Limhamn. 

På 50-talet åkte Enar snickare och 
Herbert (de jobbade på samma ställe) 
ifrån Åkarp till Kiruna på grusvägar, 
det tog 3 dagar och sedan skulle de  
hem igen när jobbet var färdigt, tar 
man sträckan och vrider den söderut 
så hamnar man i Rom, det säger 
något om vårt långa land. 
Här där jag befann mig kunde jag i 
fint väder springa rakt ut i naturen i 
bara mässingen och skrika hurra! Om 
jag det velat, det hade sett 
jättekonstigt ut i Limhamn och risken 
för omhändertagande hade 
förmodligen varit stor. Möjligen 
kunde en Älg stå inne i skogen och 
undra vad i hela friden människan 
höll på med, jag såg dem ibland på 
avstånd, stående avvaktande men på 
vintern var det spår i snön mycket 
nära huset, så de kanske var lite 
intresserade i alla fall. 
”Så småningom” år en mycket bra 
mening när man inte kan precisera 
sig, meningen har även den fördelen 
att folk som regel inte ställer 
ytterligare frågor. 
Nu när vi var installerade och 
vävkammaren var i gång fick jag 
några större utställningar här i 
omgivningen och det blev betydligt 
enklare att organisera härifrån, även 
om det krävs mycket jobb att ha en 
utställning, min tredje och sista 
utställning i Kaffestugan i Andrarum 
blev till ett större ”partaj” eftersom vi 
hade bjudit alla vänner och bekanta 
från Malmö med omnejd till 
vernissagen och därefter med hem till 
”Huset i skogen” för att inviga detta, 
det blev så mycket folk att det aldrig 
hade gått vägen om inte några 
familjemedlemmar bredvilliga ställde 
upp, och tro det eller ej, en 
nödlösning blev att 
trädgårdsmöblerna åkte in, då kom 
frågan från olika håll—när skall du 
öppna galleriet?  
Det blev våren 1995 men innan dess 
var där mycket jobb och krångel 
både med skyltar och väg, nu i år är 
det alltså 10-års jubileum och sett i 
backspegeln undrar vi var tiden har 
tagit vägen.         
Ja, ja nog är det vilt alltid. 

Fort.följer. 
 
 

2005 års Almanacka 
Finns att köpa hos Isgrens, Bageriet 
och frissan eller ring Ulla eller Tage 
den innehåller bilder från  
gången tid vi har även tagit fram 
Alfred Linds tecknade bilder    

8 

Huset i skogen 
Del 10 

Av An` Marie Bertram 
 
Nov. Dec. ”mysiga” och ”nysiga” tid, 
det första får man själv stå för. 
Julgransbelysningen som vrider sig åt 
alla möjliga håll innan man får dit den 
där det var tänkt och fingrarna är 
blåfrusna eftersom det inte gick att 
jobba med vantar på när alltihopa 
började trassla sig. 
Några tomtar redan har hittat vägen 
upp från sina gömställen står i 
halvmörkret och flinar lite ironiskt från 
sina fasta platser i gamla bakugnen när 
jag staplade förbi med alla 
adventsstakarna för att placera dem 
runt omkring i huset, det måste vara 
min irritation över alla sladdar som 
också skulle kopplas de tyckte var så 
roligt. 
Det ”nysiga” får man gratis om man 
beger sig ut på stàn  i supermarknad 
eller vad man annars kan hitta på som 
är ett måste, och rätt vad det är börjar 
man nysa, hosta och prata med en 
rostig röst som inte alls liknar den 
vanliga mjuka klangfulla röst man tror 
man har.  
Just nu ska det bli väldigt ”roligt” att 
få huset fullt med folk, där ska 
förberedas glögg med och allt vad där 
hör till, gör som jag brukar men tycks 
inte det smakar som det ska, så det 
kommer extra kryddor i grytan, tänker 
inte på att mitt smaksinne är 
förkylningsbedövad, resultatet blir att 
håret nästan reser sig på huvudet av 
gästerna, som dock berömmer min 
”häxbrygd” om det nu berodde på att 
de var hövliga eller att de klarade sig 
över helgen utan förkylning får vara 
osagd. ”Huset i skogen” blev i 
mellandagarna nästan invaderad av 
familjen från olika delar av Danmark 
och Holland, på samma gång brakade 
det loss med jättevågor över 
turistparadiset i Asien, bilderna rullade 
över tv-skärmen, en ofattbar verklighet 
där den värsta skräckfilm om 
naturkatastrofer verkade löjlig, maten 
smakade inte lika bra, språket räckte 
inte till, det fattades en massa ord, för 
dom man hade var inte heltäckande. 
Gästerna hann hem allihopa även dom 
långväga ifrån, så brakade orkanen 
loss över våra huvuden, vi har provat 
detta förr så vi hann tappa upp några 
baljor med vatten, mat och stearinljus 
fanns på lager och vi hade värme i 
spisen. 
Att strömmen och telefonen försvann 
var en gammal erfarenhet men att 
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