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Kallar härmed til
I f.d. pensionärsh
 
Ärende enligt sta
 
Medlem som öns
skriftligen överlä
 
Eventuella avsäg
---------------------
Förslag på motta
tacksamt av byaf
 ÖNNEKÖPS
Öppettiderna för m
16,00 Juni, Juli o
ring Ulla N. 6012
Källaren 

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 !   

 

har fått nya ägare
vi önskar all lyck
anda som Fritz o
övertog bageriet 
en rörelse går.  
Gynna våra duk
 

                     

 
 

Välkommen in på 
 

www.prtryck.se 
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Önneköps Byaförening. 

l ÅRSMÖTE ons. den 28 februari kl: 19 00 
emmets stora sal Per Bings v. 

dgar. Kaffe och lott: 25 kr Välkomna! 

kar få ärende behandlat på årsmötet, har att 
mna ärendet till styrelsen senast 5 februari 

elser skall lämnas till Gert Nygren senast 5 feb. 
---------------------------------------------------------- 

gare av byakannan för 2007 mottages 
öreningens styrelse senast 5 februari 
Bli medlem i Byaföreningen 
Vi hoppas att ni även i år vill stödja föreningen med er medlemsavgift
som är 20:-/pers. ung som gammal. Medlemsantalet 2006 var 292st.
För att underlätta administrationen bifogar vi ett Bg-inbetalningskort
som ni kan använda, om ni betalar via Internet, bank, eller privatgiro.
Medlemskort kan också lösas på Bageriet, Isgrens, Källaren eller
Kulhuset.  
Glöm inte att ange vilka medlemmar inbetalningen avser.  
Bg-nr: 5600-4559  
useet är som  
ch Augusti.  
1 eller Tag  

Önne
, det är son
a till. Dom
 Cecilia och
1987  Tänk

tiga företa
Museet 
 vanligt alla helgfria Lördagar kl. 11,00-
Övriga tider för grupper stora och små

e 60019 detta gäller även bokningar av
köps bageri 
 och sonhustru Fredrik o Linda som 
 tänker driva verksamheten i samma 
 det är ju trevligt. Fritz o Cecilia 
 på att det är kunderna som avgör hur 

gare och håll bygden levande 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 

 
 
Tel. 0415-60206 
                                                                      

 

R öda K orset
L ångarödskretsen

 Även Du kan bli medlem 

Almanackan 2007 
Finns att köpa hos Isgrens, Bageriet, 
Museet och Källaren. Bilderna är nya 
för varje år. 
Byaföreningen har ungefär 600 
negativ av fotograf Oskar Nilssons 
stora samling. Oskar N. fotograferade 
från slutet av 1800 talet till sin död, 
han fotograferade dels i sin egen 
studio i Önneköp dels åkte han runt i 
bygden, han använde sig av en kamera 
med glasplåtar, glasplåtarna motsvarar 
dagens negativ men framkallningen är 
något mer komplicerad. Genom att 
köpa allmackan hjälper ni till att 
finansiera framkallningen. Ni får 
samtidigt några intressanta bilder från 
bygden.  
 

Box 53 
242 21  Hörby 

Tel. 0415 – 173 00 

JOHANSSONS 
ELINSTALL.-BYRÅ 

ÖNNEKÖP 
 
Tel. 0415 – 601 31 

Keramiker 
Gerd Persson 
Korsholm 7066 
 
Telefon verkstad       0415-221 70 
Mobil                        073-946 73 92 
E-post:gerd.persson keramik@telia.com    

 

 
 
 
 
 
 
 
Den 20 februari Kl. 19,00 Är du välkommen att delta i förhandlingarna i Långaröds
församlingshem. Fika bjuds. Förhoppningsvis kommer lite fler medlemmar än förra
året. 
Tack till alla er som köpt lotter i teckningslotteriet och tack till Isgrens, som sålde de
flesta lotterna och tack tillalla er, som skänkte vinster. 
Barnens julfest var välbesökt, i köket gick allt väl med kaffekokningen. Tack Inga. 
Är du inte medlem i RK. Bli gärna det!! 150 kr. till pg 900807-9 krets 12037 
 Inger 
Styrelsen 
Hèlène Brandin          tel. 044-340558 Gunilla Henningsson tel. 0415-60505 
Gunvor Håkansson    tel. 0415-60333 Eva Johansson           tel. 0415-60123 
Inger Mårtensson      tel. 0415-60047 Anne Andersson       tel. 0415-60264    

Rödakorset
Långarödskretsen
 
              

2

LÅNGARÖ
INFOR

Långaröd under
2007. 
21/1 kl. 9.30  Mä
28/1 kl. 11  Miljö
Västerstad kyrka
Pastoratskören oc
instrumentalister 
1/2 kl. 14  Café 1
pensionärshemm
Olof berättar om 
Anders  Frostens
psalmer. 
4/2  kl. 13,30 Fam
dop, Lindgren. In
året döpta. Kaffe
13/2 kl. 18.30 Lå
syförening i försa
15/2 kl. 14.30  G
Önnebo, Jansson
18/2 kl. 11 Mässa
27/2 kl. 19  ”På u
Bibel 2000” i för
Jansson. 
4/3 kl. 16  Gudstj
11/3 kl. 18  Sond
Västerstad kyrka
Pastoratskören m
Instrumentalister
13/3 kl. 18.30 Lå
syförening i försa
15/3 kl. 14.30  G
Önnebo, Jansson
25/3 kl. 11  Mäss
Kyrkokören med
våfflor i församl.
 

 
DS KYRKA 
MERAR 
 tiden jan-april 

ssa, Jansson 
gudstjänst i 

, Lindgren. 
h 
medv. 
4 i f.d. 
et, Jansson. Jan-
 
son och hans 

iljegudstjänst med 
bjudan av de under 

serv.  
ngaröds kyrkl. 
mlingshemmet 

udstjänst på 
 
, Jansson 
pptäcktsfärd i 
samlingshemmet, 

änst, Lindgren 
omässan i 
, Lindgren. 
edv. 
  
ngaröds kyrkliga 
mlingshemmet 

udstjänst på 
 
a, Lindgren, 
v. Kaffe med 
hemmet
 
 
1/4 kl. 11   Gudstjänst, Lindgren. 
Barnkören medv. Sopplunch och 
melodikryss i 
församlingshemmet efter 
gudstjänsten. 
5/4 kl. 14.30  Mässa på Önnebo, 
Jansson. 
8/4 kl. 9.30 Gudstjänst, Jansson 
15/4 kl. 9.30 Mässa, Jansson 
29/4 kl. 11  Gudstjänst, Jansson 
 
Reservation för ändringar.  
Se även predikoturer i Skånska 
Dagbladet på lördagar. 
Frostabladet på måndagar  och 
besök gärna www.kyrktorget.se 
 
Hälsningar Els-Marie 
Det är inte klart ännu men 
eventuellt kommer det att bli en 
rödakorsgudstjänst. 
Men eftersom det inte är klart låter 
vi det stå gudstjänst. 
Tack!  
 
Kontaktperson Kyrkliga 
syföreningen 
Anita Lindholm tel: 0415-60042 
Körerna  
Barnkören: Tisdagar kl.: 14.30 - 
16.00 
Vuxenkörerna växelvis i Långaröd 
och Ö. Sallerup kl: 19.00 – 21.00 
Ledare: Christina Sällström 
tel: 0415-60109 eller 0706-910109 
Barn och föräldrargrupper: 
Måndagar och onsdagar  
kl: 09.30 – 11.30 i 
församlingshemmet. 



 

 

HO

DA

Dagm

Affäre  

Vid

 
 

Mycket mer än färg, beslag & tapeter, 
även gammaldags gardiner, mattor, 

överkast, lampor, korgar och den 
perfekta presenten. 

 
Kagarp Boställe 0415-60364  

www.fargfranforr.nu
Öppet: Tis. – Sön. 10.00 – 18.00 

 

Solkullens 
Förskola 

Behöver ni barnomsorg ring 
0415 - 60444 

Välkommen till Café Kulturhuset Östra Sallerup 

 
Njut av våra hembakta kakor i den gamla skolan som blivit Café. Här finns 
även en stor  Konsthantversbod 
Öppet: Lör. – Sön. 12.00 – 17.00  Juli – Aug. Ons. – Sön. 10.00 – 17.00 
Övrig tid enligt överenskommelse. Tel: 0736-0877600 

 

 

En annons här
Kostar 50: - 
Per utgåva 
 

 

Telefon: 
0415-60367 
070-5912176 

Fax: 
070-6162176 

F-skatt 
Önneköp, 242 98 

Hörby 
 

 

 
 
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 
ÖNNEKÖPS BIL 
 

Försäljning & service 
Telefon: 0415 – 600 65 

       
  
GÖR ETT BESÖK 
S HENNINGS RÖKERI 

OCH 
GMARS SERVERING 

HÄLLEVIK 
ars Servering öppet maj - aug 

varje dag. 
n, i samma byggnad, är öppen

varje dag hela året. 
Tel. 0456 – 520 50 

 bussresor: förbeställ gärna 
Ö Sallerups Kulturhus 

 
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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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 18.000 besökare redan upptäckt. 
 
Aktiviteterna i föreningen har ännu inte varit så stora på det nya året, men snart är våren här och då blir det fullt av 
aktiviteter på Björkvallen som vanligt.  

Herrlagen. 
Herrarna har sin tränings start ute den 3 februari, och det blir det första passet för vår nye tränare Kenneth Kronbäck. 
Några direkta nyförvärv kan vi ej redovisa, men det lära vara så att en del spelare som slutade för ett par år sen, har 
kommit på att de slutade på tok för tidigt, och är i stånd till att göra comeback. Det är klart att en spelare lämnar klubben, 
Magnus Persson återvänder till BW 90 efter en säsong i ÖIF. För övrigt får vi hoppas att våra unga lovande spelare får 
sina genom brott i år, och det är jag alldeles övertygad om att så också kommer att ske. Serie premiären äger rum mot 
värste rivalerna från Huaröd, på Huaröds ip i mitten av april. Datum och tid är ej fastställd. Förväntningarna på laget är 
toppstrid, något annat skulle vara en stor besvikelse. 

Damlaget 
Damerna har tränat ute vid ett par tillfälle, och vädret och planerna har varit alldeles perfekt frånsett den störande 
blåsten. Patrick Hansson och Thomas Fridh (hjälptränare) kan glädjas åt fyra nyförvärv. Malin och Moa Berglund, 
Amanda Hansson samt Maria Johannesson (målvakt som återvänder till ÖIF) samtliga från Hörby FF som vi önskar 
lycka till i föreningen. Det betyder att vi får ett mycket ungt lag i år, och det skall bli mycket intressant att se hur Patrik 
och Thomas lyckas att få ut all den talang som finns i laget. 
Tyvärr för ÖIF har en av de mest rutinerade och slit vargen Helena Andersson bestämt sig för att spela med Löberöds IF 
den kommande säsongen. Jag tror ej att vi skall ha lika stora förväntningar på damerna som herrarna, men vi håller alla 
tummar för en topp placering redan i år. Även damerna har ett tufft derby mot Hörby FF i serie premiären på Hörby IP  
 

Ungdomslagen. 
Ungdomslagen har tränat lite inomhus och deltagit i en del turneringar under vintern. Våra äldste ungdomslag hade 
stora framgångar i Aske cupen, F 15 slutade på andra plats och var inte lågt ifrån första platsen. Första platsen lade 
däremot vårt P 15 lag beslag på efter en taktiskt fullbordad turnering och inga förluster. Grattis. Ni som inte är med i 
något lag, flickor eller pojkar i alla åldrar är välkomna i vår förening. Man behöver inte vara en duktig fotbolls spelare för 
att vara med i en förening. Man kan tex hjälpa till med träningen, döma matcher osv. Ring Jörgen (se nedan), eller prata 
med Micke på skolan så kan han säkert lotsa er rätt. 

Innebandy. 
Föreningen har även innebandy på programmet numera. I Långaröds gymnastiksal på torsdags kvällar mellan 18.30-
19.30 bedrivs denna verksamhet för ungdomar i åk 3-6 under ledning av Dan Gustavsson och Mikael Nilsson 
  
Ni som undrar över något om våra ungdomslag eller kanske vill hjälpa till på något viss gå in på vår hemsida eller 
kontakta Ungdomsansvarige Jörgen Svensson på 60447, som vill ha hjälp med boll och lek gänget. Är det någon som är 
intresserad ring Jörgen. 

Loppmarknaden.  
Vi tar emot loppis prylar hela året, har ni något att skänka ring Ceder 0416-32024, 0708-761712 eller Daniel 12866, 
0709-275689 

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

Supporterklubben 
Ni som saknar supporter lott kontakta Camilla 128 30 eller Jeanette 121 21 så fixar de det.  
 

 
För Bya-Nytt 
Gert Nygren 
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En annons härKostar 50:- 
Per utgåva. 

Kan

Tel. 

P.Stefansson 
 

Tackor m. lamm, skinn 
Bordercolliehundar 

Lipizzaner föl 
0415 - 603 71 

Handla hos 
 
 
 
 
 
 
 

Var annars? 

Lavend
 

Te
ww

Maj – 

 

   Släp  -  Bil  -  Husbil  -  Husvagn   -   Service   
          Jönstorp postl. 821                            Per Krondahl 
          242 96  Hörby                                Tel. 0415 – 60323
Axlar – Bromsar – El – Chassi – Rep. 
+ Byggnationer 
Återförsäljare 

av däck 
KUMHO & GENERAL 
NOKIA & MICHELIN 

HANKOK 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Önneköp 
Tanka Med 

 
Bankkort 
Välkommen till 
elgården i Henset 

lefon: 0415-61175 
w.lavendelgarden.nu

Öppet: 
Aug. Lör. – Sön. 10 - 17 
Arnolds 
nibalmuseum 

Önneköp 
 

Öppet efter 
tidsbeställning 

 
0415 - 600 37, 600 76 
 
 
 
 

Kreditkort 
Kontanter 
Till Lågpris ! 

Välkomna 
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Välkommen till din lokala 
handlare 

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

 
Hörby 0415 – 171 00 
Fax 0415 – 171 90 
 
Söderskog 0413 – 322 50 
Fax 0413 – 323 90   

Vi har allt för 
• Lantbruk    
• Bygge  
• Villa 
• Trädgård 

 

    
Hjulen snurrar åter i möllan. 

Efter juluppehållet är det åter fart på miniracingen i möllan. På fredagskvällarna är det liv och rörelse i den 
gamla kvarnen igen. Efter en säsong med något mindre deltagarantal på fredagskvällarna , har antalet 
”körsugna” ökat. Framöver är det också planerat att Önneköps Miniracingklubb ska arrangera en tävling där 
tävlande från  övriga Sverige och där någon eller några utländska förare deltar. 
Miniracingförarna från Önneköp, står sig väl i konkurrensen med andra förare. När resultaten från 2006 års 
serie i ”Sydcupen ” sammanräknats, så är Dan Gustavsson totaltvåa bland 28 st 
tävlande. I samma serie för juniorer med 14 startande, så har Fred Gustavsson en andraplats slagen med tre 
poäng. Trea i samma klass blev Fredrik Raneland också han från ÖMRK. I en 4-timmars tävling i Danmark 
belade laget från ÖMRK  en hedrande en andraplats. 
Framöver är det planerat en uppfräschning av banan och det blir förmodlingen under sommar uppehållet. 
Klubben har också bestämt att den 16 mars 2 007 kl.18.30 ska det hållas årsmöte, dit alla medlemmar i 
klubben är välkomna. 
I övrigt är banan som vanligt öppen varje fredagskväll mellan kl.18.30 och kl. 21.30.Alla är välkomna. Bil och
handtag utlånas gratis. 
 
 
 
 
 
 
 

Byanytt önskar alla sina läsare god fortsättning på det nya året. 
Året började med årsmöte det blev omval av styrelsen Karolin Persson ordf. Kjell Nyström v. ordf. Pia 
Allansson kassör Leif Bertilsson sekreterare Kjell Ingvar Olofsson o Tage Persson ledamöter Irene Olofsson 
suppleant. En byavandring arrangerades i en del av Önneköps by tyvärr regnade det varför deltagarantalet var 
lågt. Valborgsbålet var som vanligt välbesökt ca. 90 personer. Kören sjöng till hyllning av våren, Christina 
Sällström höll vårtalet, vädret spelade oss åter ett spratt bålet var vått och ville inte brinna trotts partigängets 
ihärdiga försök. Som tur var fungerade de små grillbålen så att alla kunde avnjuta den medhavda korven. 
Flaggans dag som numera också är nationaldag firades på sedvanligt sätt där byns föreningar samlades för
gemensam marsch med fanorna i spetsen tåget avslutades på idrottsplatsen. Här förrättades en kort andakt av
Jan Olof Jansson, Kjell Nyström höll tal. Christina ledde allsången, kaffe servering och lotteridragning
avslutade kvällen. Midsommar kom med fint väder, en fin stång kläddes och kunde resas till allmänt
påhejande och dansen kunde trådas under ledning av Karolin o Irene Bert Elofsson stod för musiken.
Byaföreningens årliga sommarfest i Lanthandelsmuseèts trädgård gästades i år av ”Grus i Dojan” en veklig
höjdarkväll, naturligtvis kunde man äta grillat och dricka kaffe. Alla tillgängliga biljetter var slut långt i
förväg. En välbesökt friluftsgudstjänst hölls i museèträdgården den 6 Augusti. 
Julmarknaden fick hållas utan snö men tomten kom och alla barn fick en påse med godis. 
Byaföreningens hemsida 
Hemsidan besöks flitigt 2510 har redan varit inne, tyvärr var vi tvungna att stänga gästboken som var 
ett trevligt inslag där besökarna kunde komma till tals. Dels var det några lustigkurrar som använde 
den som ren lekstuga, dels var det någon illvillig person som lade in spam. 
Sidan hålls uppdaterad av Karolin o Sussane, så ett besök kan rekommenderas. 
www.onnekop.com  
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Hans-Olof Nilsson 
Slångatan 7 , 242 34 Hörby 

Tfn. 0415 – 126 31 
Mob.tel. 0709-465408 
Larssons 
Hushållsservice 

 

Reparation och Försäljning av 
nya och begagnade vitvaror. 

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

Önneköps Gräv & 
Schakt 

Arbeten med Grävmaskin, 
rävlastare, Hjullastare, Lastbilar 

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

Enochssons Åkeri AB 
SKOGSTRANSPORTER 

Önneköp 
 

Tfn/Fax 0415 - 600 80 
010 - 241 12 61 

A ng
Bukette ter - Krukväx r
el. 0415-                      601 24

 
UMPERTRANSPORTER 
an Gustavsson 
obil: 070-575 12 27 

i ställer 
pelar allt

R
Ka

Bjö

 

 

 

G
Genuint Ko

Bildväv

Hemmen
”Hemsida

Önne

Sjöbo

Hörby

7

llaslagsbinderier – Blomsterarrangema
BlomsterförmedlingBlomsterförmedling – Alla slags binderier 

Blomsterarrangemang – Buketter 
Krukväxter 
 

alleri ”ANI BERTAM” 
nsthantverk, egen design och tillverkning. 
, Pärl och Textilcollage tusch/Akvarell 

 
Öppet  1/7 – 1/9  kl. 11.00 – 17.00 
Övrig tid enligt överenskommelse 
eköp 8167, 242 96 Hörby. Tel. 0415/60393 

” http://skaneart.com/AnMarieBertam.shtml
E-mail. bertam@oretel.net 

 

Vallarum, Vollsjö

Andrarum 
Kivik 

köp

Degeberg
Dj. Front 
upp vid din tillställning.  
 från nya till gamla hits. 
ing o boka oss 
rl: 070-3404538  
rn: 0708-857624 

http://skaneart.com/AnMarieBertam.shtml


 

Som säkert många av er vet så finns det en grupp  
framåt. Om ni vet något, så är ni välkomna, har n  
del av det och kopiera. Vi har även en ganska sto  
tacknämligt om vi kunde få kopiera dem. De fl  
uppgifter om, kan någon hjälpa oss med detta  
intresserade av så kallade skrönor. Är ni intresse  
öppet finns materialet där. Ni kan även kontakta T

 
Fortsättning från förra numre
 
Klumpen i magen växte när  
hjulprydda nylonväskan inte  
min hjälp. En man höll i väsk  
ryggproblem. Eller både o  
plastfolierulle, som om den v
 
Jag drog en lättnadens suck  
inte får hända när man har e  
Varför just jag? tänkte jag fö  
när den stränga, glasögonpry  
jag honom hälften i kontant. D
 
Jag rusade genom flygplatsen  
en kilometerlång kö vid säk  
handelsresande från Mexiko.  
flyget och rusade uppjaga  
incheckningstiden på min bil  
jag trodde. Förnöjt drog jag m  
trodde var min plats i kön. Fö  
äldre och tunnhårigare. Istäl  
kände jag att något inte rikt  
samtalat med stod och skratt  
ganska förvirrade tunnhåriga  
faktiskt det enda man kan gö  
större incidenter inträffade.  
kroppen. Vad skönt att jag tr  
Visst hade jag väl tid nog at  
(enligt mina papper hade jag  
disk och redade ut mina undr  
riktigt förstår hur det här kun  
sig till känna och av det fakt  
uppenbarligen satt och vänt  
Rotade en stund efter något i  
När jag så i nästa stund tittar  
de håller på att dra in gangw  
flyget!” 
 
Fortsättning följer i nästa nr: 
 

 

KONSTEN ATT MISSA ETT FLYG 
Av Sara Nyström, Farhult 

t. 

 jag till min stora förfäran upptäckte att blixtlåset på den svarta jättelika
längre fungerade. Alltså var jag tvungen att plasta in den. Två män kom till
an (antingen måste han ha varit övernaturligt stark, eller så hade han väldiga
ch). Den andre mannen plastade in väskan med hjälp av en jättelik
ore ett gigantiskt salladshuvud.  

när jag så äntligen fick checka in mina båda väskor. Givetvis hände det som
tt så gott som tomt bankkonto. Jag fick den oundvikliga domen. Övervikt.

rargat - och varför just idag?? Jag plockade fram VISA-kortet och höll andan
dda mannen framför mig drog det genom kortläsaren. För säkerhets skull gav

är rök mina sista Quetzales. Whiskyn till pappa med. 

 på jakt efter 23A. Min gate. När jag närmade mig kom jag plötsligt fram till
erhetskontrollen. Jag samtalade lite förstrött med mannen bredvid i kön, en
 Jag insåg snart att jag, om jag skulle stå i den här kön, garanterat skulle missa
d fram till närmaste informationsdisk. Där gick det upp för mig att
jett inte var densamma som boardingtiden. Jag var alltså inte så sent ute som

ig tillbaka till min plats i kön med en lättnadens suck. Rättare sagt, vad jag
r inte märkte jag att min tidigare samtalspartner från Mexiko nu var betydligt

let berättade jag lättad om min upptäckt och pratade på en stund. Plötsligt
igt stämde. Jag såg mig omkring och såg hur Mexikanen som jag tidigare
ade åt mig lite längre fram i kön. Jag bad generat om ursäkt till den andre
 mannen och gick fram till min plats. Jag skrattade åt mig själv. Ibland är det
ra. Mirakulöst nog lyckades jag ta mig ända till Houston, Texas utan att några
Plötsligt slappande jag av och med ens kändes nattens sömnbrist i hela
ots allt hann med! Väl i Houston vandrade jag förstrött runt på flygplatsen.
t kolla upp det där med övervikten som jag inte riktigt förstått i Guatemala
nämligen inte överstigit tillåten vikt). Jag besökte därför Continental Airlines
ingar. Drog mig sedan i maklig takt bort mot min gate. Det är nu som jag inte
de inträffa. Det måste ha varit en kombination av min trötthet som börjat ge
um att jag såg att det var min gate, samt att den var fylld av människor som
ade på samma flyg. Jag slog mig ner bland dem med en lättnadens suck.
min väska. Satt och iakttog andra förbijäktande passagerare. Filosoferade lite.
 ut genom den stora rutan ser jag till min häpnadsväckande förskräckelse att
ayen!!! Jag rusar förskräckt upp och utbrister: ”Vänta! Jag ska ju med det här
Efterlysning. 
 som håller på med att kartlägga Långaröds socken från 1800 och
i gamla brev eller andra skrifter vore vi tacksamma om vi fick ta
r samling av gamla kort (4 A4 pärmar) Har ni äldre foto vore det

esta korten har vi namn på personer och hus, några saknas dock
 så välkommen. Har ni något att berätta hör av er, vi är även
rade av att ta del av samlingarna är ni välkomna, när museet är
age Persson eller Ulla Nygren. 
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