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Tidning för Långaröd – Önneköp med omnejd                                      Årgång 19   Nummer - 3   Juni. 2007 

 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 !  

 
Byaföreningens årliga sommarfest hålls som vanligt i 
Lanthandelsmuseèts trädgård Fredagen den 29 Juni kl 19.00 Årets artist 
är Lalla Hansson. Lalla började i poppsvängen redan på 60-talet och har 
sedan varit aktiv i flera grupper. 1996 reste Lalla till Florida med bl.a. 
Mats Ronander och Pelle Alsing för att spela på det kända rockstället 
”Cleveland Hotell” i Miami Beach. 
Sommaren 2000 fick Lalla och framgångsrika ”Idolerna” en hitt med 
låten” Här kommer Kärleken” Låten låg 1:a på Svensktoppen i hela 14 
veckor och utsågs till ”Årets Svensktoppslåt”. Uppföljaren ”Sommar” 
året därpå låg 2:a på svensktoppen under lika många veckor och 
”Idolerna” blev utsedda till ”Årets Svensktoppsartister”2001 Samma år 
mottog Lalla Falkenbergs Visfestivals Stipendium. 
Biljetter säljs som vanligt hos Isgrens Livs och Conditeriet 
 

 

 

 
Firas på Björkavallen  

Fredagen den 22/6 mellan kl: 13.00 – 17.00 
Festligheterna börjar med att alla hjälps åt att klä stången 

 
Kiosk med kaffevagn 

Godisregn. Pilkastning. Lotterier, mm. 
Medtag blommor och ett glatt humör. 

Välkomna 

Noy’s Thaikök går ihop med 
Önneköpsbageriet. 

 
I början på juli kommer thaiköket att dela 
lokal med bageriet och all försäljning av mat 
sker då därifrån. 
 
Bageriets öppettider på kvällar kommer att 
vara desamma som thaikökets och 
telefonnumret blir samma för både 
 
Bageriet och Thaiköket  0415-60124 
Vidare information kommer att sättas upp 
både i bageriet och  thaiköket. 
Fortsatt Välkomna  Noy & Anders 

 



 
 
 
 
 
 
Styrelsen 
Gunvor Håkansson  tel. 60333      Eva Johansson   tel. 60123 
Inger Mårtensson     tel. 60047       
Suppleanter: Anne Andersson   Ulla Britt Nittmo 
På Röda Korsets dag den 8 Maj, anordnade vi tipsrunda i byn. Tyvärr var bybornas 
intresse inte stort. Endast 4 personer ställde upp. 
Tacka vet jag RK:s arbetsgrupp!! Vi samlas varannan vecka för handarbete och 
trevlig samvaro. Våra kaffepengar använde vi i år till en utflykt till Ugerups mölla, 
där vi kunde köpa garn till våra alster. Vi åt middag på Fureboda och drack 
eftermiddagskaffe på Degeberga Hemslöjd. 
Vi i styrelsen försöker 1 år till och hoppas på fler medlemmar, som kan hjälpa oss 
att hålla Långaröds RK: krets vid liv. 

Glad sommar! Inger 

Rödakorset
Långarödskretsen

 
 
 
 
 
 

Tel. 0415-60124 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Välkommen in på 
 

www.prtryck.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        

R öda K orset
L ångarödskretsen

 Även Du kan bli medlem 

Almanackan 
för år 2008är klar!!! 

Den kan ni som vanligt köpa på 
sommarfesten, därefter finns 
den till salu hos Isgrens, 
Bageriet, Museet och Källaren. 
( Nya bilder från bygden ) 

 

Box 53 
242 21  Hörby 

Tel. 0415 – 173 00 

JOHANSSONS 
ELINSTALL.-BYRÅ 

 
 ÖNNEKÖP 

 
Tel. 0415 – 601 31 
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LÅNGARÖDS KYRKA 

INFORMERAR 
Långaröd under tiden juni-

oktober 2007. 
2007 
23/6  kl. 11  Midsommardag  
Gudstjänst vid kyrkväggen, Lindgren 
 
1/7 kl. 9.30 Friluftsgudstjänst vid 
Kulturhuset Ö.Sallerup, Jansson. 
Kyrkokören medv. 
 
8/7 kl. 13.30 Gudstjänst på Önnebo, 
Jansson 
 
15/7 kl. 19  Musikgudstjänst. Lisa 
Fornhammar-sång och Christina 
Sällström-piano och orgel 
 
19/7 kl. 14.30 Gudstjänst på Önnebo, 
Jansson 
 
22/7 kl. 11 Mässa med dop, Jansson. 
 
5/8 kl. 14 Friluftsgudstjänst vid 
Lanthandelsmuseet, Lindgren 
 
12/8 kl. 19 Musikgudstjänst i 
Ö.Sallerups kyrka, Lindgren. 
                   Pontus Lundberg – piano, 
Anna-Magdalena Rubarth –sång 
 
14/8 kl. 18.30 Långaröds kyrkliga 
syförening träffas i församlingshemmet 
 
19/8 kl. 9.30 Gudstjänst, Lindgren 
 
26/8 kl. 16 Köpenhamns kammarkör i 
Västerstad kyrka, Jansson. 
                   Grillfest efteråt 

2/9 kl. 11  Seniorfest, Lindgren 
 
11/9 kl. 18.30 Långaröds kyrkliga 
syförening träffas i 
församlingshemmet 
 
16/9 kl. 9.30 Gudstjänst, Lindgren 
 
20/9 kl. 14.30 Gudstjänst på Önnebo, 
Jansson 
 
23/9 kl. 18  Jazzmässa i Västerstad 
kyrka, Jazzfolket med Iver Livendahl 
och 
                   instrumentalister. 
30/9 kl. 14  Familjegudstjänst, 
Jansson 
 
9/10 kl. 18.30 Långaröds kyrkliga 
syförening i församlingshemmet 
 
14/10 kl. 13.30 Skördegudstjänst, 
Jansson.  
 
28/10 kl. 9.30 Mässa, Jansson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reservation för ändringar.  
Se även predikoturer i Skånska 
Dagbladet på lördagar. Frostabladet 
på måndagar  och besök gärna 
www.kyrktorget.se 
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Telefon: 
0415-60367 
070-5912176 

Fax: 
070-6162176 

F-skatt 
Önneköp, 242 98 

Hörby 
 

 

 
En annons här 

Kostar 50: - 
Per utgåva 

 

ÖNNEKÖPS BIL 
 

Försäljning & service 
Telefon: 0415 – 600 65 

       
 

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 

Solkullens 
Förskola 

Behöver ni barnomsorg ring 
0415 - 60444 

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 

Byggnadsvårdsbutik & Måleri 
Linoljefärg, Tjära, Lindrev, Golvolja, Limfärg, 
Pigment, Handtryckta tapeter, Gardiner, Mattor,  

El-&Fotogenlampor, mm. 
Stort sortiment av Dörr, Fönster & Möbelbeslag. 

 
TRÄDGÅRDSMÖBLER 

Regnvattentunnor, Spaljeer,   
Pelargonier, Korgar, mm 

 
Kagarp Boställe 0415-60364  

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

Museet har öppet alla helgfria Lördagar Kl. 11.00- 16.00  
Juni, Juli o Augusti övriga tider bokar ni genom att ringa Ulla 
tel. 60121 eller Tage 60019 Ytterligare ett rum har nu 
iordningställts för utställning här finns bland annat 
skolmaterial och mängder av gamla tidningsurklipp och 
mycket mer välkomna in. Uthuset är fyllt av en mängd saker 
från bygden, Ivar Perssons minilandskap är en fantastisk 
skapelse som  minner om hur byn såg ut förr, alla händelserna 
är tagna från verkligheten och Ivars fantasi. Sällskap kan även 
erbjudas servering efter förbeställning. 

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

 
VÄLKOMNA 

Ingvar  o  Annika 

http://www.fargfranforr.nu/


 
- 

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 24.000 besökare redan upptäckt. 
 

Herrlagen. 
A-laget har infriat förväntningarna och är med i toppstriden, men det är väldigt jämt mellan fem lag så 
det skall bli väldigt intressant att följa laget. Man har bara förlorat en match hittills, och det återstår 
endast en match sen vänder serien. Så kan laget kopiera vårsäsongens resultat så tror jag att ÖIF kan 
fira sin sjätte serie vinst någonsin. Och det skulle ju sitta fint för det är nämligen nästan tio år sen det 
inträffade sist. 
B-laget har inte förlorat någon seriematch ännu i vår och leder sin serie. Man kan säga lite elakt att det 
är inte riktigt nyttigt för vårt reservlag att spela i en serie högre. Det har visat sig historiskt att lagen i 
serie högre upp är lite för bra för oss. Men vist skulle det vara alldeles fantastiskt om både A och B-lag 
vann serien samma år. 

Damlaget 
Trots en kanon start i serien med vinst i första matchen, har laget sen gått kräftgång och förlorat 
samtliga matcher efter den. Laget har fått förstärkningar med en handfull spelare under vårsäsongen, 
så någon brist på spelare är det inte. I de sista serie matcherna har man kunnat skönja en klar 
förbättring i spelet ,och man har inte varit speciellt lång från poäng i dessa. Tycker att man kan skönja 
en viss optimism och glädje i laget nu, något som saknades tidigare i vår. Det är bara att hoppas att 
damerna fortsäter på den inslagna vägen så är jag säker på att höst säsongen kommer att bli betydligt 
lyckosammare.  

Ungdomslagen. 
 
F-14 Här kan man konstatera en viss uppryckning. Tidigare år har detta lag haft förtvivlat svårt att 
vinna någon match. Under våren har laget tagit två skalper och visar med all tydlighet att träning och 
ett härligt kämpa humör, så kan man vända negativa trender till något alldeles positivt. 
 
P-13 spelar för första säsongen 11 manna fotboll på stor plan, och det har man gjort ritigt bra, Sex 
matcher har spelats varav 2 har vunnits. Så det ser ut som återväxten i föreningen är god. Nu blir det 
med all säkerhet nya lag man kommer att ställas mot under hösten 
 
F- 10 Handlare Isgrens flickor har i vår gjort serie debut, och en vinst har det blivit. I sista 
seriematchen möte laget överlägsna serieledarna, och gjorde en storstilad insats trots en knapp 
förlust. Motståndarna öste beröm över vårt lag, och menade att det var det bästa lag man möt i vår. Så 
det ser även mycket bra ut med återväxten på tjej sidan. 
 
Boll & lek gänget 5–7 åringarna under ledning av Jessica Hallberg har stadigt växt i antal deltagare 
och är nu ett tjugotal förväntans fulla pojkar och flickor, som tillsammans leker och har roligt. Samtidigt 
som man får lära sig de första grunderna hur fotboll skall spelas. 
 
Ni som undrar över något om våra ungdomslag eller kanske vill hjälpa till på något viss, kontakta 
ungdomsansvarige Jörgen Svensson på 60447. Är det någon som är intresserad, tveka inte att ringa 
Jörgen. 
 

Innebandy. 
Ligger lågt under sommaren men när hösten närmar sig får ni hålla utkik efter när man statar igen 
 

Önneköps open 
Det är dags att anmäla sig till föreningens egen tennis turnerig, Senast den sista Juni skall Gert ha 
anmälan. Ring 60367 
  

Loppmarknaden.  
Loppmarknaden i år är Lördagen 4 augusti kl 13.00 
Vi kan ta emot mycket loppis saker ännu, så har ni något att skänka ring Ceder 0416-32024, 0708-
761712 eller Daniel 12866, 0709-275689. 

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 
24.000 besökare redan upptäckt. 

Herrlagen. 
A-laget har infriat förväntningarna och är med i toppstriden, men det är väldigt jämt mellan fem lag så det skall bli väldigt intressant att 
följa laget. Man har bara förlorat en match hittills, och det återstår endast en match sen vänder serien. Så kan laget kopiera 
vårsäsongens resultat så tror jag att ÖIF kan fira sin sjätte serie vinst någonsin. Och det skulle ju sitta fint för det är nämligen nästan 
tio år sen det inträffade sist. 
B-laget har inte förlorat någon seriematch ännu i vår och leder sin serie. Man kan säga lite elakt att det är inte riktigt nyttigt för vårt 
reservlag att spela i en serie högre. Det har visat sig historiskt att lagen i serie högre upp är lite för bra för oss. Men vist skulle det 
vara alldeles fantastiskt om både A och B-lag vann serien samma år. 

Damlaget 
Trots en kanon start i serien med vinst i första matchen, har laget sen gått kräftgång och förlorat samtliga matcher efter den. Laget 
har fått förstärkningar med en handfull spelare under vårsäsongen, så någon brist på spelare är det inte. I de sista serie matcherna 
har man kunnat skönja en klar förbättring i spelet ,och man har inte varit speciellt lång från poäng i dessa. Tycker att man kan skönja 
en viss optimism och glädje i laget nu, något som saknades tidigare i vår. Det är bara att hoppas att damerna fortsäter på den 
inslagna vägen så är jag säker på att höst säsongen kommer att bli betydligt lyckosammare.  

Ungdomslagen.
F-14 Här kan man konstatera en viss uppryckning. Tidigare år har detta lag haft förtvivlat svårt att vinna någon match. Under våren 
har laget tagit två skalper och visar med all tydlighet att träning och ett härligt kämpa humör, så kan man vända negativa trender till 
något alldeles positivt. 
 
P-13 spelar för första säsongen 11 manna fotboll på stor plan, och det har man gjort ritigt bra, Sex matcher har spelats varav 2 har 
vunnits. Så det ser ut som återväxten i föreningen är god. Nu blir det med all säkerhet nya lag man kommer att ställas mot under 
hösten 
 
F- 10 Handlare Isgrens flickor har i vår gjort serie debut, och en vinst har det blivit. I sista seriematchen möte laget överlägsna 
serieledarna, och gjorde en storstilad insats trots en knapp förlust. Motståndarna öste beröm över vårt lag, och menade att det var det 
bästa lag man möt i vår. Så det ser även mycket bra ut med återväxten på tjej sidan. 
 
Boll & lek gänget 5–7 åringarna under ledning av Jessica Hallberg har stadigt växt i antal deltagare och är nu ett tjugotal förväntans 
fulla pojkar och flickor, som tillsammans leker och har roligt. Samtidigt som man får lära sig de första grunderna hur fotboll skall 
spelas. 
 
Ni som undrar över något om våra ungdomslag eller kanske vill hjälpa till på något viss, kontakta ungdomsansvarige Jörgen 
Svensson på 60447. Är det någon som är intresserad, tveka inte att ringa Jörgen. 
 

Innebandy. 
Ligger lågt under sommaren men när hösten närmar sig får ni hålla utkik efter när man statar igen 

 
Önneköps open 

Det är dags att anmäla sig till föreningens egen tennis turnerig, Senast den sista Juni skall Gert ha anmälan. Ring 60367 
 

Loppmarknaden. 
Loppmarknaden i år är Lördagen 4 augusti kl 13.00 
Vi kan ta emot mycket loppis saker ännu, så har ni något att skänka ring Ceder 0416-32024, 0708-761712 eller Daniel 12866, 0709-
275689. 

ÖIF-Festival. 
Med musik, dans, lekar, mat och dryck blir det på Björkvallen den Lördagen den 21 juli. Biljetter säljes nu och endast i förköp till 
festivalen. Det går ej att komma på kvällen och att lösa biljetter då. Så håll ögonen öppna efter anslag, så ni inte missar detta. 

Kräftskiva. 
I år är det åter dags med kräftskiva, den 18 augusti kl 18.00 på Pickeboa gård i Illstorp. Anmälan till festen gör ni genom att betala in 
250:-/ per person på ÖIF-dams konto 7448-1112549 och glöm ej att ange för vem betalningen gäller. Ni som ej vill vara med på 
kräftfesten kan komma och enbart dansa till Jaxons välkända orkester kl 20.00, och då betalar ni in 125:- på samma konto. Obs alla 
som kommer till Pickeboa måste anmäla det i förväg. Ni som inte kan betala in direkt på kontot gör anmälan till Lillemor Forsberg på 
tele 0413-25774 

Bingolotto 
Så har det hänt igen ÖIF har sålt en vinstlott som utfall med en ny Volvo (den tredje bilen) Jörgen ”Djurgården” Thulins pappa i Eslöv 
är den lyckliga vinnaren som prenumerera på lottor var vecka. Så prenumerera på bingolottor via ÖIF, och ta chansen och vinna? ring 
Gert 60367 eller ordna det med respektive ledare för något av lagen. 

Fortsättning nästa sida. 
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Medlem i ÖIF 
Alla är hjärtligt välkomna som medlemmar i vår förening både som aktiv och passiv. Det är ett absolut krav, att alla 
som deltar aktivt i föreningen på ett eller annat set, måste lösa medlemskap.  
Medlemsavgiften för 2007 är fastställd enligt följande: 
Aktiva 19 år och äldre:  500:- 
15 år – 18 år                 250:- 
0 år – 14 år                   200:- 
Familjekort                    700:- (för samtliga familjemedlemmar med aktiva barn t.o.m 14 år) 
Föreningsledare            200:- 
Stödmedlemmar            100:- 
Avgiften betalas helst in på BG- nummer 986-3150, och glöm inte att ange vem avgiften gäller för. 
 

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

För Bya-Nytt 
Gert Nygren 

 

KONSTEN ATT MISSA ETT FLYG 
Av Sara Nyström, Farhult 

Fortsättning från förra numret. Nr2 2007 
 
Morgonen därpå vaknade jag av att flygplatsen började vakna till liv. Det städades och fejades och affärer 
öppnades, medan de första passagerarna jäktade förbi en yrvaken resenär täckt av en blå flygfilt (jag). 
Faktiskt var det nära att jag missade flyget den här dagen också. Fast den här gången var det inte mitt eget 
fel, utan flyglinjens. Vi flög ut ur Houston på tok för sent, men lyckades mirakulöst nog att flyga in tiden 
(kanske berodde det på mina böner jag oupphörligen rabblade inom mig under resans gång?). I New York 
hann jag i alla fall med nöd och näppe med nästa flyg som skulle ta mig till Köpenhamn. I mitt stilla sinne 
kunde jag inte låta bli att undra hur jag hade reagerat om jag nu tvingats spendera ytterligare en oväntad 
natt på den nordamerikanska kontinenten innan jag nådde min resas mål! Hade jag även den andra natten 
lyckats somna med ett leende på läpparna? 
 
Jag tycker om att flyga, men resan till Köpenhamn blev ingen höjdare. Även om mina grannar var trevliga 
så somnade den ene (en ung, storväxt dansk) ganska snart och kom i sömnen att luta sig lätt åt mitt håll. 
Strax därefter fällde damen framför mig sitt säte till max och smällde bryskt igen fönstret som jag hade 
suttit och tittat ut genom. Inklämd mellan dessa två människor gjorde jag mitt bästa i att försöka koppla 
bort det hela. Inte tänka. Det fungerade i ungefär tio minuter. Sen for jag upp som en skottspole och 
började vandra likt en osalig ande av och an i korridoren. Under en trevlig kort stund växlade jag några ord 
med en stilig fotograf i toalettkön, fast det angenäma ögonblicket bröts när de blev hans tur. 
 
Plötsligt, efter vad som föreföll mig en evighet, var vi ändå framme och jag kände den välbekanta 
lyckokänslan bubbla inom mig när hjulen tog vid dansk mark. Äntligen var jag hemma! Inte gjorde det så 
mycket när båda mina väskor inte rullade ut på bagagebandet. Den ene fanns att hämta ut, eftersom den 
hade anlänt redan dagen innan. När jag trött sjönk ner på Öresundståget omgiven av alla mina väskor 
(Herregud! Är allt det där verkligen mitt?) drog jag en suck och undrade vad jag möjligen, utöver alla mina 
fantastiska upplevelser i Guatemala, lärt mig under denna resa, hur denna oväntade strapats berikat mitt 
liv. Och plötsligt stod det klart för mig. I livet måste vi lära oss att se möjligheterna. Inte problemen. 
Ibland kan faktiskt en riktigt problematisk situation visa sig ge upphov till ens livs största möjlighet. (Ja, 
riktigt så blev det ju inte för mig den här gången… Men kanske nästa? Vem vet?) Så nästa gång ni missar 
en buss, ett tåg, eller som jag, ett flyg, tänk då på att det faktiskt kunde varit värre. Mycket värre. Och 
oplanerade situationer kan föra med sig oväntade överraskningar. Faktiskt. Slut! 
 
Sara Nyström, Farhult 
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En annons härKostar 50:-  

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

Per utgåva. 

Arnolds 
Kannibalmuseum 

Önneköp 
 

Öppet efter 
tidsbeställning 

 
Tel. 0415 - 600 37, 600 76 

P.Stefansson 
 

Tackor m. lamm, skinn 
Bordercolliehundar 

Lipizzaner föl 
0415 - 603 71 

Handla hos 

 
Storgatan 5 242 31 Hörby 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Önneköp 
Tanka Med 

 
 
 
 
 

Till Lågpris ! 
Välkomna 

Bankkort 
Kreditkort 
Kontanter 

0415 - 123 20 
Var annars? 

Välkommen till 
Lavendelgården i Henset 
 

Telefon: 0415-61175 
www.lavendelgarden.nu

Öppet: 
Maj – Aug. Lör. – Sön. 10 - 17 
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Välkommen till din lokala 

handlare 
Epost: epost@hbylm.se 
www.hörbylantmän.se 

 
Hörby 0415 – 171 00 
Fax 0415 – 171 90 
 

Hörby Lantmän 
 

Bygg och Energicenter 
Vi finns på Råbyvägen 42 

 
 

Välkomna 

Byavandring 
Efter förfrågningar har vi beslutat att försöka med en ny byavandring. På grund av lågt deltagarantal 
har det rått stor tveksamhet. Vi startar från torget i Önneköp tisdagen den 14 augusti kl. 19.00 och 
kör till Ellestorp, vi gör en del stopp längs vägen och kvällen avslutas med ett besök vid Pickelhatta-
kroken, som är en utdöd by. Här levde folk en bit in på 1900 talet. Vid fint väder rekommenderar vi 
att ni tar med fikakorgen. Vi försöker samåka då vägarna är ganska smala. Välkommna!! 

(Historia)                                                          Stark tro 
Det var i bilismens början. Kyrkoherden var på väg till gudstjänsten då bensinen tog slut. På en 
närliggande gård fick han låna bensin, men det fanns ingen dunk, utan han fick använda en potta. 
När prästen kom tillbaka till sin bil hade några församlingsbor på väg till kyrkan samlats kring den 
välkända bilen. Kyrkoherden lät sig emellertid inte bekomma utan hällde bensinen ur pottan och i 
tanken. 
Då suckade en av församlingsborna och sade: 
- Ack den som ändå hade en sådan tro! 

La Flambée  

Vi har tagit fram 1000 stycken av fotografen Oskar Nilssons stora samling av negativ som 
Byaföreningen har i sitt arkiv, det finns ytterligare negativ som vi fortsätter att arbeta med. 
Efterlysning. Som ni säkert förstår finns det många kort, som vi inte vet något om, hjälp oss att 
identifiera personerna och hus mm. Korten finns på Museet. Alla kan säkert bidraga med något det 
finns kanske liknande bilder i era familjealbum. Har ni Konfirmations eller skol kort, som vi inte har 
vore vi mycket tacksamma, om vi får göra en kopia att lägga till samlingarna. 
Har ni gamla handlingar eller anteckningar så hör av er obs allt kan vara av intresse för framtiden. Vi 
har möjligheter att kopiera och arkivera så att inget skall försvinna. Brev och berättelser, från de 
många utvandrarna vore intressant att få till samlingarna.  

 Sveriges första Tarte Flambée restaurang 
Med egen importerade Viner från Alsace 

 
Specialiteter från Alsace! Uteservering, catering, fullständiga rättigheter. 

sommaröppet: dagligen från kl 18.00 ofta även dagtid ring för inf. 
Per Bings väg 10 i Önneköp 

Tel.ofax 0415-60456   www.la-flambee.eu  inf.@ la-flambee.eu 
Välkommen!
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Enochssons Åkeri AB 
 

SKOGSTRANSPORTER 
Önneköp 

 
Tfn/Fax 0415 - 600 80 

070 - 600 83 41 

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 

          
Hans-Olof Nilsson 

A llaslagsbinderier – Blomsterarrange

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

Mob.tel. 0709-465408 

mang
Bukette ter - Krukväx r

BlomsterförmedlingBlomsterförmedling – Alla slags binderier 
Blomsterarrangemang – Buketter 

Krukväxter 

 

 
Hörby

Sjöbo

Degeberga

Önneköp
Andrarum 
Kivik 

Vallarum, Vollsjö

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 
 

Tel. 0415-                      601 24

Dj. Front 
Vi ställer upp vid din tillställning.  
Spelar allt från nya till gamla hits. 

Ring o boka oss 
Karl: 070-3404538  

Björn: 0708-857624 

 
DUMPERTRANSPORTER 
Dan Gustafsson AB 
Mobil: 070-575 12 27 

 
Välkommen till Yangtorp 

Vill du utöva qigong? 
Träningspass både för nybörjare och för Dig som redan har tränat 

qigong tidigare. 
Vi hälsar Dig hjärtligt välkommen till Yangtorp. 

 
Gratis kurser i qigongsystemet ”Sex Hemliga Ord” hela året. 

Tel: 0415-60500 
 

Akupunkturbehandlingar utföres av Marcus Bongart enligt  kinesisk 
medicin. 

 
 
www.qigong.se
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