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PR Tryck 

STÖD VÅRA SPONSORER 
och 

ANNONSÖRER 

 
   Så var det dags igen.  

Årets julmarknad 
den 4 december kl 16.00- 20.00 på 

torget i Önneköp.   

 
    Knallar, lotterier, korvgrillning, 

glögg med pepparkakor och tomten 
kommer och delar ut godis till alla 

snälla barn mellan 18.00- 18.30.    

 
 

Är ni intresserade av att hyra en  
plats på Marknaden kontaktar ni 

Karolin på tele: 
0415-605 21. 

 
          Hjärtligt välkommna!

Partygänget Önneköps byaförening
 
 

 ÖNNEKÖPS
MINIRACINGKLUB 

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

1                      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
Vinster av allehanda slag kan Du också vinna på vårt teckningslotteri. Listan finns hos Isgrens 
livs och lotterna kostar 20 Kr. Dragningslistan och vinnare presenteras på kyrkkaffet som 
Röda Korset bjuder på den 11 december. 
 
Tycker Du att det är bra att Röda Korset kan bistå människor som hamnat i krig och 
katastrofer runt om i världen? Detta arbete är beroende, inte bara av att pengar samlas in, utan 
också av att medlemmar finns. Du som inte gått med- för bara 150 Kr. om året stöttar Du en 
organisation som i alla lägen arbetar för att lindra och förhindra mänskligt lidande. Sätt in 
pengarna på pg. 900 807-9. På Internetadressen www.redcross.se kan Du läsa mer om vår 
verksamhet. 
Du som redan är medlem, är välkommen att delta i styrelsearbetet här i Långaröds 
rödakorskrets- också ett  sätt att bidra till ett mer medmänskligt samhälle. Vi behöver dig. 
Eller kanske vill Du lägga några kvällar i vår på att per telefon värva nya medlemmar? 
Välkommen att vara med!  
Sryrelsen 
Helen Brandin         tel. 94121              Gunilla Henningsson   tel. 60505 
Gunvor Håkansson  tel. 60033              Eva Johansson             tel. 60356 
Inger Mårtensson     tel. 60047      

Rödakorset
Långarödskretsen

 
LÅNGARÖDS KYRKA 

INFORMERAR          
27 Nov. 1 i Advent kl. 13:30 Gudstjänst 
kaffe avtackning av kyrkoråd. 
11 Dec. kl. 16:oo Gudstjänst, Lucia, 
Barnens julfest. Röda korset bjuder på 
kaffe 
21 Dec. kl. 11:oo Skolavslutning i 
kyrkan 
22 Dec. kl. 14:30 Julbön på Önnebo 
24 Dec. kl. 13:30 Julbön 
26 Dec. kl. 11:oo Mässa 
1 Jan. kl. 14:oo Pastoratsgudstjänst i 
Västerstad avtackning av kyrkopolitiker.
6 Jan. kl. 19:oo Gospel från kl. 18:oo 
kaffe i församlingshemmet 
15 Jan. kl. 13:30 Familjegudstjänst, 
Familjefest Pastoratets barnkör 
medverkar 
29 Jan. kl. 11:oo Gudstjänst 
5 Feb. kl. 13:30 Familjegudstjänst 
Nydöpta inbjuds 
   
Reservation för ändringar se 
dagstidningen 
 
                     Körerna 
Barnkören: Tisdagar kl. 13,30- 16:oo  
i Långaröds församlingshem 
Ungdomskören. Måndagar kl. 16:oo-      
18:oo i Långaröds församlingshem 
Vuxenkören. Torsdagar kl. 19:oo- 
21:ooVäxelvis i Långaröds och            
Ö. Sallerups församlingshem. 
Ledare: Christina Sällström tel. 
0415/60109 och 0706910109 

 
 
Kyrkliga syföreningen träffas i 
församlingshemmet andra 
tisdagen i varje månad kl. 19:oo 
Kontaktperson Laila Jönsson tel. 
60191 
 
Barn och föräldragrupper.  
Måndagar och onsdagar kl. 9:30- 
11:30 i församlingshemmet 
 

A.N. 
 
 
 
 

Den 1Januari 2006 upphör Långaröds 
församling och uppgår då i en 
storförsamling som innefattar 
Långaröd, Ö, Sallerup, Östraby och 
Västerstads församlingar. De lokala 
kyrkoråden upphör och det blir ett 
gemensamt kyrkoråd. Jag har under 
många år suttit med i olika styrelser 
både i Långaröds församling och 
Västerstads pastorat de sista elva åren 
som ordförande i Långaröds kyrkoråd.
Under denna tid har jag haft förmånen 
att anlita Byanytt för meddelande av 
Kyrkans olika aktiviteter. 
Jag vill därför säga ett stort tack till 
Byanytt och de olika redaktör och 
medhjälpare som funnits under årens 
gång 

Asta Nilsson 
 

 

Vi ses på julmarknaden! 
Fina kökshanddukar, yllefiltar, gamla sjukvårdsartiklar 
mm. Säljer vi på julmarknaden den 4 December. Vi håller 
till i Lanthandelsmusèet så Du är välkommen dit, du kan 
också köpa rödakorslotter och andra rödakorssaker. 
Därigenom stöttar du Röda Korset i Långaröd. 
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Keramiker 
Gerd Persson 
Korsholm 7066 

Tel. 0415-60206 

 
Telefon verkstad       0415-221 70 
Mobil                        073-946 73 92 
E-post:gerd.persson keramik@telia.com  

http://www.redcross.se/
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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 
 

Patrik blev mycket belåten med 
vad han fick se, och såg stora 
möjligheter med laget. Patrik tar 
även med sig gode vännen Bo 
Svenningsson som hjälptränare.  
Även bland damerna finns många 
unga tjejer som kommer att spela 
framträdande roller tillsammans 
med Lisa O nästa säsong i 
damlaget 

Ungdomslagen. 
P 15: Det blev till slut ren defilerig 
för detta duktiga lag. Seriesegern 
var egentligen aldrig hotad, och 
man vann serien efter endast en 
förlust, åtta poäng före Tollarp. Att 
det är en storartad bedrift råder 
det ingen som hälst tvekan om, 
det är nämligen lika sällsynt att 
något pojklag i vår förening vinner 
sin serie, som det är att vårt a-lag 
gör det. 
Många av killarna har redan 
under året varit bofasta i vårt a-
lag, och jag skulle inte bli det 
minsta förvånad om vi får se 
åtminstone ett par spelare i detta 
lag nästa säsong. 
F 14. I föra bya-nytt skrev jag att 
det mest intressanta med detta 
lag, eftersom man var så 
överlägsna, var om de skulle 
lyckas gå igenom serien 
obesegrade. Tyvärr lyckades inte 
det. Men att ta 39 poäng av 42 
möjliga är minst sagt 
imponerande. I ett riktigt tufft 
derby mot Askeröd kom den enda 
poängförlusten. Men det bjöd 
säkert våra tjejer på, för man 
vann serien med 10 poäng till 
godo på just Askeröd. Man 
deppade inte särskilt länge över 
den förlusten, trots en del spelare 
har sviter efter den holmgången 
ännu. 
Även bland dessa tjejer, har 
några provat på spel i damlaget i 
år, och till nästa säsong skall det 
bli intressant och se hur många 
av spelarna som kommer att 
spela tillsammans med sin 
tränare Malin Åkerblom i 
damlaget. 
P 14 Har gått från klarhet till 
klarhet i höst. Laget var inte långt 
efter en absolut topplats i serien. 
Nu blev det en mycket smickrad 
tredjeplats efter vinst mot bla mot 
Hörby FF, vilka man därmed höll 
bakom sig i tabellen. Det skall bli 
intressant att följa Åke och hans 
lovande adepter nästa säsong.  
 

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 ca 10.000 
besökare redan upptäckt. 

 

 
Det blev ett mycket framgångsrikt 
år för våra lag, trots att damlaget 
fick ta steget ner i femman. 
Serieseger blev det för F-14 och P-
15. A och B-laget blev tvåa i sina 
serier. A-laget gick upp i sexan via 
kval. 14 års pojkarna slutade på en 
fin tredje plats. Läs mer nedan. 

Herrlagen. 
A-laget är tillbaka i sexan efter en 
riktig kval rysare mot FF Vuk. En 
bättre avslutning kunde knappast 
den omåttligt populäre och 
avgående tränaren Roland Nilsson 
få. Han återfinns nästa säsong som 
hjälptränare i Eslövs BK, och vi 
önskar han all lycka där. Nu blir det 
Earnie Nilsson från Tollstorp som 
kommer att leda träningarna minst 
ett år framåt, och som förhoppnings 
viss skall coacha laget till stora 
framgångar i div 6 sydöstra. Earnie 
kommer med all säkerhet få ett 
mycket intressant spelarmaterial att 
förfoga över, med bla våra duktiga 
15-16 åringarna. Och vem vet det 
kanske dyker upp ett eller annat 
nyförvärv också. Fri månaden för 
övergångar pågår fram till den 15 
december, så efter det datumet 
börjar det klarna vilka spelare vi har 
att tillgå för nästa säsong. 
Jag konstaterade i föra Bya -nytt,  
att vårt B-lag inte hade haft så stora 
framgångar som brukligt i årets 
seriespel, och att det blev en mitt 
placering i tabellen. Men ack så fel 
jag hade, efter en magnefick 
slutspurt blev det till sist hedrande 
andra plats. 

Damlaget 
Inget mirakel kunde förhindra vårt 
damlag att ramla ner i femman. 
Men istället för att deppa över 
misslyckandet, verkar det som om 
tjejerna har bestämt sig för en 
snabb revansch. När den ny 
tränaren Patrik Hansson från Hörby 
genomförde ett testpass kom inte 
mindre än 23 tjejer. 

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

 
F 11 Töserna i detta lag har minst sagt haft ett 
motigt år. Trots uteblivna framgångar har 
tjejerna kämpat och gjort sitt yttersta. Får 
tjejerna vintersäsongen på sig att träna och 
spela sig sammans så lär framgångarna snart 
också komma för detta lag. 
P11 Närmar sig allt mer sina motståndarlag. 
Med en alldeles jämn målkvot visar att det i 
många av matcherna lika gärna hade kunnat 
sluta i ÖIF favör. Men sex poäng är inte fy 
skam, och pågarna spelar verklig finn fotboll. 
Så detta lag kommer säkert att försvara de 
några år äldre pojkarnas framgångar, kanske 
redan till nästa säsong.  
Ni som undrar när det tränas inomhus allt från 
de minsta boll & lek och uppåt, ta kontakt med 
Thomas Fridh på 603 48. Är det någon som 
intresserad av att hjälpa till i vår 
ungdomssektion? Ring Thomas. 

Loppmarknaden.   
Vi är igång med att samla prylar inför nästa år, 
så har ni något att skänka ring Daniel 0709-
275689 eller Ceder 0708-761712, eller säg 
ifrån på Isgrens Livs så förmedlar de. 

Tennis. 
Önneköps open är avgjord. Titelförsvarande 
Joakim ”köpman” ”coach” Nilsson (kärt barn 
har många ……)vann sin andra inteckning i vår 
ståtliga pokal. I finalen besegrade han K I 
Olofsson. 

Bingolotto 
Premierar på bingolottor via ÖIF. Vill ni ta 
chansen och vinna? ring Gert 60367 eller 
ordna det med respektive ledare för något av 
lagen. 

 

 

Supporterklubben 
Som vanligt hade vår supporterförening lyckats ordna en mycket 
trivsam fest på Östraby gästis, och det är bara att beklaga alla er 
som missade tillställningen. Men det kommer fler tillfällen. Som 
vanligt delades ut massor med priser under kvällen. Joacim 
Mårtensson fick för 800 spelade matcher, och är därmed den 
som spelat flest matcher i ÖIF tröjan genom tiderna. Magnus 
”kogarn” Nilsson fick pris för MSK bäste målskytt 2005. Håkan 
Andersson och Andre’ Enocksson fick pris för bäste spelare i a 
respektive b-laget. Malin Åkerblom fick samma pris i damlaget. Ni 
som ej var på festen och därmed inte fick er supporter lott för 
2006 med er hem, kontakta Camilla 128 30 eller Jeanette 121 21 
så fixar de det.  
 
Till sist vi jag tacka samtliga ledare, spelare, sponsorer samt alla 
ni övriga, som på något viss bidragit till ett framgångsrikt år för 
ÖIF. ÖIF önskar alla ett gott slut på året, och ett gott nytt 
2006. 

För Bya-Nytt 
Gert Nygren 

 
 

 
 
 

Byaföeningen informerar 
 
 

Vi kommer att sälja 2006 års Almanacka, Alfred Linds 
bilder på julmarknaden. Dessa kan ni även köpa hos Isgrens 
och Bageriet.  
Puben är öppen varje helgfri fredag Kl.19:30 välkomna. 
Gå gärna in på Byaföreningens hemsida www.onnekop.com  
det har redan 135 personer gjort Det skulle vara roligt om ni 
ville skriva i Gästboken.   
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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 

 

http://www.onekop.com/


e 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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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Älgjakt 
Ute i skogen i ett lutande torn 
sökande djur med väldiga horn 
sitter en jägare, gammal och trött 
sover snart djupt och drömmer sött. 
Drömmer om tjurar med ståtliga 
kronor 
som stångas framför frustande 
honor. 
Älgar som faller och skott som 
smäller, 
Kulor som träffar när det verkligen 
gäller. 
 
Drömmen tar slut och jägaren 
vaknar, 
men det är nåt som fattas, nånting 
som han saknar.  
Han höjer sin blick och skådar ett 
djur 
och tar sig för pannan- det är vist en 
tjur! 
Ur dennes mun geväret hans hänger 
när den iväg ut ur skogen svänger. 
Kvar sitter jägaren storögd och 
stum, 

stället var en tacksägelse för att 
kvinnan åter var frisk och kry efter 
förlossningen. Dödsfall i barnsäng 
var mycket vanligt under 
föregående sekler. 
Många kyrktrogna förknippade 
långt fram i tiden kyrktagningen 
med rening. 
Som man kan se i födelseboken stå 
det angivet barnets födelse, dop 
som oftast skedde en eller två 
dagar efter födelsen, här står också 
datum för moderens kyrktagning, 
detta förekommer nästan i alla 
församlingar under hela 1800-talet 
 

Arnolds 
Kannibalmuseum 

Önneköp 
Öppet efter 

tidsbeställning 
Tel. 0415 – 600 37, 600 76 

Byaföreningens Styrelse 
 

Ordf. Karolin Persson  Önneköp 
tel. 0415/ 60521 
V. Ordf. Kjell Nyström Farhult 
tel. 0415/ 60136 
Sekreterare Leif Bertilsson 
Önneköps vång tel. 0415/ 60405 
Kassör Pia Allansson L. Långaröd 
tel. 0415/ 60104 
Ledamot Kjell Ingvar Olofsson 
Bräknahult tel. 0415/ 42122 
Ledamot Tage Persson Långaröd 
tel. 0415/60019 
Suppleant Irene Olofsson 
Bräknahult tel. 0415/ 42122  
 
Bokningar gruppvisningar av Museet

Cecilia Westphal Bageriet  tel. 
0415/60124 

Byaföreningen får egen hemsida
 
Styrelsen med hjälp av Susanne 
Nilsson  håller på att ta fram en egen 
hemsida. 
Ni hittar den på www.onnekop.com   
Den skall även gå att nå via Hörby 
kommun då går ni vidare och klickar 
på byar och får upp byaföreningarnas 
hemsidor. 
Vi är bara i början och tar tacksamt 
emot synpunkter och förslag hör gärna 
av er till 
Karolin tel. 60124  eller Tage tel. 
60019 
 

Ännu en jakthistoria 
 
Två kompisar möttes i byn 
varvid följande samtal utspann 
sig. 
 
Nå hur gick det sköt du någon 
Älg ? 
- Sköt och sköt… Men en fem 
sex stycken blev i all ordentligt 
uppskrämda!! 
 

Om seden med Kyrktagning 
En gammal omdiskuterad kyrklig 
regel var den som gällde 
Kyrktagning av alla kvinnor som fött 
barn, vilken dröjde sig kvar i svenska 
kyrkor på sina håll ända till 1950-
talet, i flertalet församlingar 
upphörde den vid seklets början. 
Förebilden till denna kyrkliga rit 
fanns redan i Gamla Testamentet, 
Tredje Moseboken 12:e kapitel 
handlar om rening efter barnsbörd. 
Där gavs mycket stränga regler, 
enligt vilka kvinnan, som fött barn, 
betraktades som oren och inte fick 
komma in i helgedomen eller röra 
vid något heligt, förrän reningstiden 
var slut. 
 Födde kvinnan en son var hon oren i 
sju dagar och skulle sedan vänta 
under 33 dagars reningstid. Födde 
hon en dotter var hon oren i två 
veckor och skulle sedan vänta i 66 
dagar. 
 Efter reningstidens slut skulle hon 
komma med ett årsgammalt lamm 
som brännoffer och en duva som 
syndaoffer till prästen vid 
uppenbarelsetältets ingång. Efter 
offret till Herren skulle hon få 
försoning av prästen. Hade kvinnan 
inte råd att offra ett lamm, skulle hon 
i stället offra två duvor. 
 Även den svenska kyrkohandboken 
hade regler om kyrktagning av 
kvinnan, som fött barn. 
Kyrktagningsceremonien skulle ske 
sex veckor efter barnets födelse, ju 
förr desto bättre. Efter barnafödelsen 
fick kvinnan inte visa sig offentligt, 
inte begå Herrens nattvard ej heller 
besöka gillen eller kalas. Hon måste 
först upptas på nytt i församlingen 
och den sociala gemenskapen. 
När det var dags för barnaföderskans 
kyrkogång skulle hon lägga sig ner i 
vapenhuset eller längst ned i kyrkan. 
Hon fick absolut inte gå in i kyrkan, 
förrän prästen inför församlingen 
hade läst en särskild bön strax före 
gudstjänsten. Prästen gick efter ett 
fastställt formulär vid förrättningen. 
Genom prästens välsignelse kunde 
kvinnan ånyo komma in i kyrkan och 
återinträda i församlingslivet samt 
erhålla kyrkans välsignelse. Även i 
vårt land har kyrktagningen 
uppfattats som en reningsrit, efter 
hand började den uppfattningen att 
kyrktagningen i 



 

 

 
Galleri ”ANI   BERTAM” 

Genuint konsthantverk, egen design och tillverkning 
ldväv, 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

Bi 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 

Galleri ”ANI BERTAM” 
Genuint Konsthantverk, egen design och tillverkning 
Bildväv, Pärl och Textilcollage 

tusch/Akvarell 
Öppet  1/7 – 1/9  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 
 

Önneköp 
Andrarum 
Kivik 

Vallarum, Vollsjö 

Degeberga 
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 Solkullen 
 

Ett dagis i Önneköp. 
Det började 1990 med  planering av ett dagis i byn.  Samarbete inleddes mellan Önneköps fastighetsbolag och 
Lisa Ottosson – som då var kommunanställd dagbarnvårdare. 
 Det tog tid att få alla tillstånd. 
 Men 1992 kunde dagiset öppna, då som ett Personalkooperativ.  Personalen bestod vid starten av Lisa Ottosson 
och Els Sundius.  Efter någon månad utökades teamet med Klara Nilsson.  Alla tre bodde i trakten, och var 
positiva till att få ett väl fungerande dagis i bygden.  
Els flyttade sedermera till Småland.   Personalstyrkan består idag av 6 st,   övriga anställda är Linda Persson, 
Monika Holmgren, Jeanette Holmgren och Irene Hansson. Vid behov kan Lisas döttrar Mia och Sandra Ottosson 
rycka in. 
 Lisa  står för administration och kontorsgöromål. 
Klara är morgonpiggast, och öppnar i regel på morgnarna. Hon är också ansvarig för maten. 
Dagisets utvecklingen har varit mycket positiv.  I dag finns 30 st. barn inskrivna. De är delade i två 
åldersgrupper: 1-3 år och 4-6 år. 
 Att dagiset behövs, och är omtyckt av föräldrar och barn, vittnar inte minst kön om. 
 Den uppgår i dag  till inte mindre än 22 barn.. 
Öppettiderna är 6:30 till 17:30 . Varje  barn är här ca  4-8 timmar/ dag. 
Dagiset följer naturligtvis kommunens policy.  Allt sker i samförstånd och i dialog med föräldrarna.      
 Man har stor fördel av att ha  nära till skog och natur.  Här kan barnen bygga kojor, plocka blommor och  
samtidigt lära sig en del om djur och natur.  
 Man har även ett mycket bra utbyte med vårt fina äldreboende Önnebo  Dit går man var fjortonde dag, pratar 
med och  sjunger för pensionärerna. Detta är  mycket uppskattat av alla parter. I nästa vecka kommer de äldre att 
besöka dagiset, barnen kommer då att visa hur de gör pärlhalsband, teckningar mm. 
När jag kom hade  alla barnen fått en glasspinne. På min fråga om det inte var för kallt att äta glass på vintern, 
blev svaret entydigt att ”glass kan man alltid äta” 
 Efter en stund var det sagoläsning av Linda. Det var tydligen en högtidsstund, för alla barnen satt  stilla  med 
tindrande ögon. 
En grupp höll på  att forma lera till olika konstverk under ledning av Jeanette. 
  
Härmed har både jag, och NI läsare fått en inblick i hur vårt alldeles egna ”byadagis” fungerar.  Jag gick därifrån 
med mitt barna sinne återupplivat. 
                                                                                 Tage  
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