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Tidning för Långaröd – Önneköp med omnejd.                                      Årgång 22   Nummer 1.  2010 
2222F b i 201 2009

Bya Nytt 
Utges av Önneköps Byaförening 

Politiskt obunden tidning 
Utkommer fyra ggr per år. 

Nästa nummer omkr. 14 april. 
Manusstopp. 31 Mars.  

Ansvarig utgivare: 
Byaföreningen 
I redaktionen: 

Tage Persson Långaröd 2243 
242 96  Hörby Tel: 0415 – 60019 

e-post: tage.p@onnekop.se 
Hemsida: 

http://www.onnekop.com 
 

 
Kantannonserna  är s.k. sponsorrutor 

och kostar 50:- per utgåva. 
STÖD VÅRA SPONSORER 

och 
ANNONSÖRER 

 

 

  
                                                   
                                                    
                                                                                                   

 

   Önneköps byaförening 
Kallar härmed till ÅRSMÖTE 

tors. 25 feb. kl 19 00 
I ÖIF:s klubblokal 

Ärende enligt stadgar kaffe och 
lott: 25 kr Välkomna 

____________________________
Medlem som önskar få ärende 

behandlat på årsmötet, har 
att skriftligen överlämna ärendet till 

styrelsen senast 10 feb 
Eventuella avsägelser lämnas till Gert 

Nygren senast 10 feb 
  
  

____________________________  
Byakannan   

  
  
  
  
  
  

Förslag på mottagare av byakannan för 
2010 mottages 

Arnolds 
Kannibalmuseum 

Önneköp tacksamt av byaföreningens styrelse senast 
den 10 feb.   

Öppet efter 
tidsbeställning 

 
Tel. 0415 - 600 37, 600 76 

              God fortsättning på det nya året 
Det som inte Köpenhamnsmötet lyckades med har nu 
Vädergudarna ordnat så att vi har fått både kyla och snö till glädje 
för alla vintersportare. Passa på för det dröjer kanske innan vi 
nästa gång kan åka skidor eller skridskor 

  
  
  
  
  
 

    Tid att betala medlemsavgiften till Byaföreningen 
Avgiften är oförändrat låg 20 Kr. per person stor som liten. 

 Det är mycket viktigt att vi har många medlemmar DUMPERTRANSPORTER 
           Avgiften kan betalas på BG 5600-4559  Dan Gustafsson AB 

Isgrens eller Bageriet                 Eller hos Mobil: 070-575 12 27 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
 
 

JOHANSSONS 
ELINSTALL.-BYRÅ 

 
 

ÖNNEKÖP 
 
Tel. 0415 – 601 31 

 
 
 
 
 

Långaröd under tiden januari 
– april 2010 
24/1  kl. 11   Mässa, Jansson. Håkan 
Lindberg, EFS medverkar. Vi sjunger 
Bibelvisor tillsammans med 
kyrkokören. Kaffe  
4/2   kl. 14   Café 14 i Önneköp, 
Jansson. ”Svalbard – isbjörnarnas 
rike” med Björn Skogar                      
och bilder 
.7/2  kl.13.30 Familjegudstjänst, 
Lindgren. Inbjudna under året döpta 
barn. Barnkören och 
Onsdagskul-gruppen medverkar. 
Eftersits 
18/2 kl. 14.30 Gudstjänst på 
Önnebo, Jansson 
21/2  kl. 18   Sing along, Lindgren. 
Vi sjunger tillsammans med 
kyrkokören melodier från kända 
musikaler som t.ex. Kristina från 
Dufvemåla, Mamma Mia, Sound o 
Music m.fl. Frallfika serveras efteråt 
4/3  kl. 14     Café 14 i Önneköp, 
Jansson. ”Några psalmdiktare ” Jan-
Olof berättar 
 

7/3  kl. 11     Mässa kl. 11, 
Lindgren. Förbön för kyrkvärdar
9/3  kl. 19     Bibelsamtal i 
församlingshemmet, Jansson. 
1/4 kl. 14.30  Gudstjänst på 
Önnebo, Jansson 
4/4 kl. 18 Lovsångsgudstjänst  
, Jansson. Kyrkokören 
medverkar.  Kaffe med 
påskbakelse 
8/4 kl. 14      Café 14 i 
Önneköp, Jansson 
11/4 kl. 9.30  Gudstjänst, 
Jansson 
15/4 kl. 14.30  Gudstjänst på 
Önnebo, Jansson 
25/4 kl. 11    Mässa, Lindgren. 
Inbjudna till 
konfirmandjubileum, 40,50,60 
och 70 år. 
 Kyrkokören medverkar      
 
Reservation för ändringar.  
Se även predikoturer i  
Skånska Dagbladet på lördagar 
och Frostabladet på måndagar.  
Besök gärna www.kyrktorget.se
 

Keramiker 
Gerd Persson 
Korsholm 7066 
 
Telefon verkstad       0415-221 70 

                                                 Medmänniska när det händer! 

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

En annons här kostar 50:-   
                                                        Känner du Henrys vänner? Per utgåva.                                 Henrys vänner är en verksamhet som Röda Korsets
                              
Ungdomsförbund driver på gymnasieskolor tillsamman  
med SECO. Hållbar utveckling, internationell förståelse och arbete mot 
diskriminiering är några av de teman man arbetar med. Intresserad?  
Läs mer på www.rkuf.se. 
 Tack för er generositet, att lägga pengar i RK:s bössorna för 
julinsamlingen på julmarknaden och luciajulfesten. 
Kretsstämman äger rum den 20febr. kl.14:oo Inbjudan kommer att 
sändas till medlemmar. Nya medlemmar är välkomna! 
Är du intresserad att hjälpa till med styrelsearbetet eller i arbetsgruppen 
hör av dig!                           Styrelsen 

Önneköps Gräv & 
Schakt Anne Andersson   tel 60264          Bodil Hjalte         tel. 60100   

Arbeten med Grävmaskin, 
Grävlastare, Hjullastare, 
Lastbilar och Dumpers 

Inger Mårtensson  tel. 60047         Ulla Britt Nittmo tel. 60388 
Kristina Lineau     tel. 60109             
 

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

 
Hans-Olof Nilsson 

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

Mob.tel. 0709-465408 

Enochssons Åkeri AB 
 

SKOGSTRANSPORTER 
Önneköp 

 
Tfn/Fax 0415 - 600 80 

070 - 600 83 41 

Larssons 
Hushållsservice 

 

Reparation och Försäljning av 
nya och begagnade vitvaror. 

 
Tel. 0415-600 77, 070-748 53 11 
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Telefon: 
0415-60367 
070-5912176 

Fax: 
070-6162176 

F-skatt 
Önneköp, 242 98 

Hörby 
 

 

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 – Cafè-Hembakat     

  Loppis – Vävstuga 
   Radioutställning -   Jöns H . Minne  

Lördag kl. 12 – 17  Söndag kl. 12 – 17 
Tel. 0415-612 75,  070-6242642 

 

 
    Per Bings väg 4  Önneköp               Tel. 0415 – 60021 
 
    Ombud för Systembolaget, Ombud för Apoteket 
 
    Öppet  Måndag - Fredag   9 - 18 
                 Lördag / Söndag    9 - 13 
              
Nu kan du betala dina räkningar hos oss. Du kan även 
              lösa in värdeavier / utbetalningskort. 

 
VÄLKOMNA 

Ingvar  o  Annika 

 
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 
 

Kagarps Boställe 0415-60364   
www.fargfranforr.nu 

Öppet: Tis. –Fre. 10-18 
Lör.- Sön. 10.00 – 16.00 

 
 
 
 
 

                          
                      J.N. Måleriservice 

                               0709 – 84 07 02 
 

                    Här köper du Teknos färger! 
 
                                        

                     Jag bryter din favoritfärg  
                    (f.d. Lokalföreningens sortiment) 

 
                                     Ring Jonas Nilsson,  Svensköp 

                  Tel: 0709-84 07 02, 

Köinge 
Maskinservice 
Tel: 0415- 622 88 
 
Mobil: 0709-28 23 93 
 

 
 
 
 
 
 

Även Du kan bli medlem 
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nger 

 
Önneköps Miniracingklubb 
har öppet under sportlovet. 
 
När sportlovet är igång under 
vecka 8 så har Önneköps 
Miniracingklubb  banan öppen, 
så att intresserade och 
sportlovslediga ungdomar kan 
få köra några varv på klubbens 
bana. Det är alldeles gratis att 
prova på spårstyrd miniracing. 
Banan är öppen två dagar 
under lovet, nämligen 
onsdagen den 24 februari 
mellan kl.14.00 och 17.00  
På fredagen den 26 februari 
är banan öppen från kl.14.00 
till kl.21.30. 
 I övrigt är banan öppen för 
alla intresserade varje 
fredagskväll mellan  
18.30 och 21.30. 
  VÄLKOMNA HÄLSAR 
Önneköps Miniracingklubb 
 

 

 
Hörby

Sjöbo

Degeberga

Önneköp
Andrarum 
Kivik 

Vallarum, Vollsjö

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

Bildväv, Pärl och Textilcollage tusch/Akvarell 
 

Ringer du till mej, Öppnar jag för dej 
 

Hemmeneköp 8167, 242 96 Hörby. Tel. 0415/60393 
”Hemsida” http://www.onnekop.se/anmariebertam 

E-mail. bertam@onnekop.se 
 

 
 

 
 
 
 
 

Behöver ni live musik under 2010? 
 

CH  Blommor 
BOX 156,  Råbygatan 4,  242 22 Hörby 

Tel: 0415-105 61  Fax: 0415-137 92 
 
 
 
 
 
 
 

Blomsterförmedling – Alla slags binderier 
Blomsterarrangemang – Buketter 

Krukväxter 

 
 

 
 
   Önneköps Miniracingklubb 
 
Har nu en ny bana till glädje  
för all intresserade, och nu  
Ställer man upp för alla 
sportlovsledige ungdomar  
Ett fint initiativ  

 
Pärups Bygdegård 

 
Lokal att hyra för fest och annat. 
  
För information ring Margareta 
             0415/61015 
 

             Då finns vi för er! Vi finns på http://www.ninnasorkester.se 
                           För bokning ring Ninna på 0734118462 
           Välkomna önskar Ninna med medlemmar i NINNAS ORKESTER 
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ELLESTORP
NTREPRENAD

-Projektledning
-Totalentreprenad
-Renovering
-Fastighetsservice

Din lokala leverantör inom:

0708 – 354977

Behöver du hjälp med att förverkliga 
ditt projekt.  Tänk på din möjlighet
att utnyttja Rot-avdraget.
Ring så hjälper vi dig!

Innehar F-Skatt och Entreprenadförsäkring

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    Önneköps Bageri 
 
 

Per Bings väg 9 
Tel: 0415- 60124 

 
Noy & Anders 

 

Önneköps Bil 
Försäljningen av reservdelar, däck och bilar fortsätter tills vidare. 

                                Önneköps Bil     Tel: 0415-600 65   Mobil: 0709-79 23 83 
Bra begagnat-utförsäljning. 

96 Volvo 850 21000 mil. Dragkrok Sommar/Vinterhjul CD-radio 
Besiktigad och ny Skattad            Bytt kamrem           25000:- 
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 En annons här kostar 50:- 
Per utgåva. 

P.Stefansson 
 

Tackor m. lamm, skinn 
Bordercolliehundar 

Lipizzaner föl 
0415 - 603 71 

Välkommen till 
Lavendelgården i Henset 
 

Telefon: 0415-61175 
www.lavendelgarden.nu 

Öppet: 
Maj – Aug. Lör. – Sön. 10 - 17 

 

   Släp  -  Bil  -  Husbil  -  Husvagn   -   Service   
          Jönstorp postl. 821                    Per Krondahl 
            242 96  Hörb

 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 !  

y                      Tel. 0415 – 60323 

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

 
Återförsäljare av däck 

  
Välkommen in på 

 
www.prtryck.se 

KUMHO & GENERAL 
NOKIA & MICHELIN 

HANKOK 

                                                Lite om skytteskogen  
Det var 1941 eller 42 som Lilleskog i Buus lades ner. Ivan Nilsson i Långaröd 
Bror Johansson(möllare på Björks i Önneköp) och en som hette Edvin 
Håkansson, och en del andra som var aktiva i skytteföreningen tyckte att man 
skulle göra något för ungdomen, och så tänkte man nog på den egna kassan 
som var skral. En vacker skogsdunge arrenderade man av Ivan. Men den var 
ojämn och mycket sten måste tas bort för att få någotsånär jämn plan. Det 
byggdes dansbana o kaffestuga, scenen blev överbyggd,året efter, då uppfördes 
även ett utrymme för garderob och skjutbana, och en liten finka med två rum 
för tillnyktring. Den senare dessbättre sällan använd. 
Magna (möllare) i Ingemanstorp stod för kaffekokningen flera andra damer 
bakade och på så sätt fick föreningen in pengar, det var en massa ideellt arbete 
men alla hade roligt. Ordningsvakter var Gunnar Jönsson i Farhult (som höll 
på tills banan lades ner) Elof Nilsson i Rugerup, Algot Abelin i Farhult och på 
senare tid även Ture Svensson i Bessinge. 
 Önneköps IF övertog driften 1949 men det hette fortfarande Skytteskogen. 

Här var det dans varje söndagskväll under sommaren. Det har förutom dans 
förekommit en hel del uppträde och större fester. Bland artisterna kan nämnas 
Edvard Persson, Povel Ramel, Nisse Ahlrot, och många andra. När Edvard 
Persson skulle komma hade man utökat scenen som även kläddes med 
kräppapper, men det blev åska o regn så papperet färgade av sig o hängde
ganska eländigt  (men som tur var hade man regnförsäkring som utföll med 
1000 Kr) Piano hade man lånat av Russel Jönsson som körde taxi och 
transporterade en del ungdomar till o från festligheterna, de flesta kom på 
cykel, ett par mil var ingen sträcka som avskräckte danssugna ungdomar på 
den tiden, om damen som bjöd på förstan bodde på andra hållet kunde vägen 
hem bli riktigt lång men det var inget hinder. Allt som tiden gick kom det fler 
bilar och publiken svek så 1960 var det slut man gjorde ett par försök till men 
63 såldes allt på auktion och nu syns det inte mycket av denna härliga plats 
som för oss gamla har så många glada minne. 
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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.  

Spela Bingolotto direkt på hemsidan. 
Nu går det bra att spela alla spel som Folkspel erbjuder direkt via vår hemsida. Det är bara att gå in på adressen 
här ovan och öppna Folkspels sajt, och sen väljer ni själv vad ni vill spela. Besked om ni vunnit eller ej får ni direkt. 
Prova gärna på detta, och lycka till. 

Björkvallen. 
Om och tillbyggnaden av omklädningsbyggnaden är i stort sätt färdig. Det blir fräscha och ändamåls enliga lokaler 
som våra spelare och motståndare möter när de kommer till Björkvallen nästa gång. Färdigmålning utvändigt får 
dock vänta till våren har anlänt. Tack till alla entreprenörer och alla andra som har varit delaktiga i om och 
tillbyggnaden. Ni har gjort ett strålande jobb, som jag tror alla kommer att uppskatta. 

 
ÖIFs herrlag 

Träningen har precis dragit igång och det lär vara trångt på konstgräset i Hörby. Åtta nya spelare skrev på för 
föreningen under frimånaden, och det behövs säkert eftersom det skall spelare till tre lag i år, a – b och juniorlag. 
Mycket intressant skall det bli att följa juniorlaget, det är första gången föreningen ställer upp med ett sådant. 
Målsättningen i år då, ja det finns väl ingen annan målsättning än att ÖIF skall var med och slås om seriesegern i 
div 6 nö, med tanke på hur nära laget var avancemang i fjor. 
Till nästa numer av Bya-nytt är kanske seriepremiären avklarad och då får vi kanske en fingervisning om vart det 
lutar, fågel eller fisk? 

Damlaget 
Som det ser ut i skrivande stund kommer ÖIF och BW 90 att ha gemensamt damlag även kommande säsong. Det 
såg länge svart ut med en fortsättning för dam lag i Önneköp. Då tog sig handlare Isgren på sig att försöka få alla 
tjejer som vill spela fotboll att ta ett år till. Det ser ut som Isgren har lyckats, 22 spelare finns i dagsläget tillgängliga, 
och det bör räcka för ett lag. De första träningarna har dessutom varit riktigt välbesökta, så nu håller vi tummarna. 
Vem som är laget tränare, ja mycket tyder på att det blir Isgren. Han håller i träningarna nu tillsammans med Henrik 
från BW 90. Beslut om vem som blir huvudtränare kommer inom kort. 

 
Ungdomslagen. 

Ungdomslagen har deltagit i cuper under vintern. Störst framgång hade vårt 14-års lag som vann Aske-cupen i 
Hörby överlägset, ideell vinster. 
Annars ser det trögt ut med ungdomslag kommande säsong. I nu läget blir det bara ett lag P 10 i seriespel, ett mixat 
tjej och pojklag. Detta lag kommer Cecilia; Jessica och Christian hjälpas åt med. Träningstiderna får ni av ledarna. 
Vi behöver all hjälp av er föräldrar med att få era ungdomar till vår förening. Lått era barn få komma och få prova på 
och se hur roligt det kan vara att tillsammans spela i ett lag. Ni föräldrar är självfallet också välkomna, vi behöver all 
hjälp vi kan få. 

Boll & Lek 
Vårt minstingar tränar inomhus i gymnastiksalen i Långaröd måndagar kl 17.30-18.30. 
Under ledning av Jessica och Cecilia. 
Ungdomsledaren Jörgen Svensson har beslutat att ej ställa upp för omval till det kommandet årsmötet. Vi tackar 
Jörgen för det arbetet han lagt ner för föreningens ungdomar, och hoppas han stannar kvar och jobbar för 
föreningen. 
Någon ny ungdomsledare kan jag därför inte presentera i detta numer. Ni som har frågor kring ungdomslagen får 
vända sig till respektive ledare för lagen. 

Innebandyn 
Håller till i gymnastiksalen vid Långaröds skola, där kan både tjejer och killa delta samt de som har blivit något år 
äldre. Tisdagar tränar de som går på högstadiet kl 18.30-20.00 tränare är Micke. Torsdagar är det mellanstadiets 
tur kl 18.30-19.30 tränare här är Dan. 

Loppmarknaden. 
Loppmarknaden är lördagen den 7 augusti i år. 
Är det någon som redan nu har loppisprylar att skänka ring Ceder 0708-761712 eller Daniel 0709-275689, så ser 
de till att det blir hämtat. 

Bingolotto 
Prenumerera på bingolottor via ÖIF, och 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 0707-881846 så fixar de det. 
 

För Bya-Nytt 
Gert Nygren 

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


En berättelse om mitt liv 
av Paula Irmfors 

 
Under de sex månader som jag har bott  i Önneköp har flera personer frågat mig var jag ursprungligen kommer ifrån och 
en man sade att jag skulle sätta mig ner och skriva om min barndom .för han tyckte att det var intressant. Jag är född i 
Ryssland på halvön Krim som på trettitalet var bebott av turkar, greker, tyskar, och judar. Mina morföräldrar var tyskar 
och när tyskarna hade invaderat landet 1939 tog dem oss med sig ut, till väst. Jag var mycket liten då, född 1938 och cirka 
fem år gammal när vi kom till Polen. Barnen är små papegojor och jag kunde snart prata flytande polska och gick med 
min mormor att handla och tolka för henne. Under kriget var vi mycket i Tyskland och efter krigets slut kom vi till 
Österrike och till en engelsk zon där engelsmännen hade skapat trygghet för flyktningar från Östeuropa. Det fanns ett 
läger kallad Kellerberg som jag kommer aldrig att glömma. Det låg liksom i en kittel omgiven av höga berg och mängder 
av hallonbuskar.I lägret bodde så kallade ”gamla” emigranter som hade flytt efter revolutionen till Jugoslavien och sedan 
kommit till Österrike och ”nya” emigranter. Stämningen bland dessa två grupper var inte alltid så bra eftersom de gamla 
Ansåg att de nya var stalinister och ateister. 
I lägret fanns ortodox kyrka, skola, bibliotek och ett hemmagjort teater. Min mamma virkade, målade tavlor och spelade 
piano, Vid högtider kom biskopen och barnen strödde blommor under hans fötter. Flickorna bar engelska skoluniformer. 
Efter fem år började befolkningen minska, några kom till Amerika, några dog. Vi kom till ett annat läger ”Sankt Martin”. 
där det fanns många jugoslaver. Mamma hade koloni och odlade grönsaker: paprika, tomater, auberginer i det underbara 
österrikiska klimatet.  
Till lägret kom ibland präster från Rom, de sökte flickor för en internatskola. Dom praktiskt taget handplockade dessa 
flickor  som skulle vara ordentliga, inte hade erfarenhet med pojkar. Jag var sexton år gammal då jag kom till Institutet St. 
Elena. Det var finansierat av engelsmännen. Vår andlige överordnad var kardinal Tisserant, en fransman.  Flickorna var 
indelade i tre grupper: piccole, mezzane och grande  (de mindre, mellanålder och stora. Det var underbara år. Vi hade ett 
underbart bibliotek med ryska och engelska böcker, vår direktris sparade inga pengar på utflykter för att vi skulle lära 
känna Italien. Sträng disciplin rådde men det fanns också mycket glädje och sång. 
Det var en försommar och vår direktris Matilda ville inspektera en villa som vi skulle hyra  under skollovet. Vi brukade 
varje år åka till Avigliana som låg i utkanten av Torino, ett bergområde. Men denne gång ville hon undersöka ett annat 
ställe i Toskana. Vi hade ett skåpbil kallad Carolina och en chaufför. Duilio var hans namn, en präktig romare som 
pratade mycket och när han körde bil så gestikulerade han med armarna som om han dirigerade ett orkester.  Efter lång 
körning var vi äntligen framme. Det var bara stora flickor som fick följa med. Vi sjöng i bilen och stämningen var hög. Vi 
kom till landet, rena rama landet. Det fanns ingenting utom en bondgård  och kullar samt villan som skulle inspekteras. 
Jag satt på gräset, ensam och funderade att detta ställe var alldeles för tråkig och inte väl Matilda skulle fastna för det. 
Mina tankar var jordiska och plötslig började hända någonting överjordisk. Till min vänstra sida började formas en tung 
grusväg som ledde till kullen och i luften såg jag den lilla staden Assisi omgiven av en vacker djupblå färg  trots att dagen 
var ljuv och himmelen blå. Jag satt kvar på marken när en kraft bankade mig lätt på bröstet och lät mig förstå att där uppe 
på kullen skulle vara den helige Franciskus och från toppen slog som blixtrar ända ner till marken. Upplevelsen, rent 
andlig, var så stark att jag reste mig, titta mig omkring, det fanns ingenting bara landsbygd och kullar. Jag vågade inte 
berätta någonting för flickorna eftersom jag förberedde mig till ett liv i karmeliterkloster och var rädd att de skulle tycka 
att jag miste förståndet. Men den herre från platsen som visade villan samlade oss och sade: ”ni, flickor kommer från 
Rom och inte känner till men denna kulle är en av tre kullar i Italien som Franciskus använde för sina böner. Jag minns 
tyvärr inte namnen. Jag var mycket lycklig och på kvällen bads vi på mat av bönder, det var helt underbart. 
 Och här i Sverige har han inte övergivit mig. För fem år sedan hade jag en liten canceroperation  och när jag gick på 
strålningen brukade jag promenera från von Lingens väg genom Södervärn till Onkologen. Det var september månad och 
underbart väder. En gång i tiden försökte jag lära mig utantill Franciskus solsång, Cantico delle Creature. Jag var så trött 
efter operationen, svag och min enda tanke var att jag skulle vara helt oförmögen att minnas dessa strofer. Jag var ledsen 
och strålningen var jobbig när man skulle resa sig från britsen. Två personal höll mig på var sida. Men tänk att när jag 
kom från behandlingen och hela vägen tillbaka stod texten skriven i himmelen, varje strof för sig i stora tablåer och detta 
varade alla dagar jag gick till Onkologen.  
Jag har flyttat till Önneköp för att omgivningarna påminner mig om Österrike, all denna grönska och jag vill avsluta med 
den helige Augustinus ord ”Gud, du har skapat oss åt dig och oroligt är vårt hjärta innan det får vila i dig”. Och Kristus 
säger i Evangeliet ”Jag ger er frid som världen inte kan ge”.    
 
                                           Om det är något du undrar över så ring mig. 
 
                                                                   Vänliga hälsningar, 
                                                                             Paola 
 

 8


	Sid_1
	Sid_2
	Sid_3
	Sid_4
	Sid_5
	Sid_6
	Sid_7
	Sid_8

