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MIDSOMMARAFTON 
Firas på Björkvallen fredagen den 25/6 mellan 
kl. 13.00- 16.00 Vi hjälps alla åt att klä stången. 

Dans och lek kring stången. 
Kiosk  med kaffeservering 

Godisregn ca 15.00 - Medtag blommor  
och ett glatt humör Välkomna!! 

Arrangeras av Byaföreningens festkommitté 

  
  
  
  

   Lördagen den 3 Juli kl. 19.00 
  Insläpp från kl.18.00 

  Bengt Anderberg 
  Spelar och sjunger skånska visor från förr
  
  
  
  
  
  

Arnolds 

  
  
  
  
  
  

Kannibalmuseum 
Önneköp 

 
Öppet efter 

tidsbeställning 
 

Tel. 0415 - 600 37, 600 76 

 
DUMPERTRANSPORTER 
Dan Gustafsson AB 
Mobil: 070-575 12 27 

Billey Shamrock 
Estradör,trubadur o 

Underhållare från Stockholm 

Ann Jönsson 
sjunger o berättar om 

snapphanarnas kvinnors liv 
i de mörka Göingeskogarna

Servering: Grillat, öl läsk o kaffe 
Biljetter  hos Isgrens Livs och Conditoriet i Önneköp 

Endast förköpEntrè: 150:00    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                Medmänniska när det händer!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
 
 

JOHANSSONS 
ELINSTALL.-BYRÅ 

 
 

ÖNNEKÖP 
 
Tel. 0415 – 601 31 

 
 
 
 
 
 

Långaröd under tiden juni - 
september 2010. 
 

6/6   kl. 18 Nationaldagsfirande 
på Idrottsplatsen. 
 
11/6 kl.   8.15 Skolavslutning  
 
13/6 kl. 11 Gudstjänst med dop 
 
17/6  kl.  14.30 Gudstjänst på 
Önnebo  
 
27/6  kl. 11 Mässa 
 
11/7  kl.  14.30 Gudstjänst på 
Önnebo 
 
15/7 kl. 14.30 Gudstjänst på 
Önnebo 
 
25/7  kl. 9.30 Mässa 
 

8/8  kl. 13.30 
Friluftsgudstjänst vid 
Lanthandelsmuseet. Styfva 
Hattar medv.  
21/8  kl. 16 Mässa 
 
2/9  kl. 14.30  Café 14 i 
Önneköp. ”I Guds trädgård” 
med Ann-Marie Ohlin 
 
5/9    kl.  11 Mässa med 
Hemvändardag. Kyrkokören 
medverkar 
 
26/9  kl. 18 Salvadoranska 
mässan 
 
Reservation för ändringar.  
Se även predikoturer i Skånska 
Dagbladet på lördagar och 
Frostabladet på måndagar.   
Besök gärna 
www.svenskakyrkan.se/vasterst
ad 
Eller www.kyrktorget.se 
 
 

Önneköps  
Gräv & Schakt 

Arbeten med Grävmaskin, 
Grävlastare, Hjullastare, 
Lastbilar och Dumpers 

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 

  
                                                        Känner du Henrys vänner? 
                                Henrys vänner är en verksamhet som Röda Korsets
                              

0415-603 67 
070-591 21 76

Bygg & Besiktnings HB 
Ungdomsförbund driver på gymnasieskolor tillsamman  Önneköp Alberts väg 8 

242 98 Hörby med SECO. Hållbar utveckling, internationell förståelse och arbete mot 
diskriminiering är några av de teman man arbetar med. Intresserad?  

E-post: gert.nygren@netlan.nu 
Utför alla besiktningar 

Läs mer på www.rkuf.se. Enligt AB 04, ABT 06, ABS 09 
Kvalitetsansvarig PBL  Riksbehörighet E 
Konsultansvarsförsäkring. Lördagen den 28/8 är alla välkomna till ”En dag i Önneköp” 

Mellan kl.13:oo-16:oo då ska vi visa och informera om hur RödaKorset 
och Räddningstjänsten kan samarbeta. 
 
Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet eller att delta i 
arbetsgruppen så hör av dig till någon i Styrelsen 
Anne Andersson   tel 60264          Bodil Hjalte         tel. 60100   
Inger Mårtensson  tel. 60047         Ulla Britt Nittmo tel. 60388 
Kristina Lineau     tel. 60109             
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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 
 

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

 
 
 
 
 
 

Även Du kan bli medlem 
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Kära medborgare i vårt lilla 
land. Det blir värre och värre 
med alla slängda sopor i våra 
vägkanter, plast på åkermark 
och fält samt mycket tingel-
tangel runt tomter med mera. 
Vi i Långaröds skola har 
vandrat ut i bygden och plockat 
en förfärlig massa sopor. Våra 
barn har verkligen gått före 
med bra exempel. Säkert mer 
än ett 30-tal soppåsar har 
plockats upp runt vår Bygd! 
Varför inte ta upp burkar och 
påsar när ni ändå vandrar förbi 
med hunden exempelvis? 
Ta med en sopsäck när ni har 
stavgång? Har ni en granne 
som är en riktig skräphund. 
Bjud honom på en kaffegök 
och hjälp till att städa upp! 
Med andra ord, alla måste dra 
sitt strå till stacken så att 
Mögsverige hålls borta från 
vår vackra bygd. 
 
Med vänlig hälsning 
Sopministern Wernersson 

 

 
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 
 

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 alla intresserade och nu 

ställer man upp för 
alla som är intresserade. 

Ett fint initiativ! 

 
Pärups Bygdegård 

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

Välkommen till LaFlambée 
Restaurang med Bed & Breakfast  

 
Specialiteter från Alsace, egenimporterade ekologiska Alsace-viner! 

Rum & Frukost i trevlig miljö. 
Kombinera vistelsen med andra aktiviteter på Kulturstråket! 

Uteservering • Catering • Konstutställning 
Öppet från kl 18.00 hela sommarlovet andra tider kan bokas 

Per Bings väg 10 i Önneköp 
Ring för info 070-2751324  www.la-flambee.eu 

Besök oss även på Abbekås Sommarcafé – i Hamnen! 
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              Önneköps Bageri 
   

 
Per Bings väg 9 

Tel: 0415- 60124 
 

Noy & Anders 
 

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
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 En annons här kostar 50:- 
per utgåva. 

   Släp  -  Bil  -  Husbil  -  Husvagn   -   Service    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 !  

          Jönstorp postl. 821                    Per Krondahl 
             242 96  Hörby                      Tel. 0415 – 60323

P.Stefansson 
 

Tackor m. lamm, skinn Axlar – Bromsar – El – Chassi – Rep. Bordercolliehundar 
+ Byggnationer Lipizzaner föl 

0415 - 603 71  
Återförsäljare av däck 

 
  

Välkommen in på KUMHO & GENERAL 
 NOKIA & MICHELIN 

www.prtryck.se HANKOK 

Byaföreningen kommer att sätta upp nya bord vid 
Sjököpssjön i sommar. Denna ljuvliga plats lämpar sig 
för en mindre utfärd, med mängder av cykel- och
promenadvägar.  
En fikastund i den fantastiska naturen är väl inte fel. 
Lyssna till fågelsången nu på försommaren och njut! 

Välkommen till 
Lavendelgården i Henset 

 
Telefon: 0415-61175 
www.lavendelgarden.eu 

Öppet: 
Maj-Aug: Lör. & Sön. 10-17 

Den enda bank du behöver 
 Glöm inte Hemvändardagen den 5 september

 

Den börjar med mässa i kyrkan kl: 11.oo. Därefter mat 
och samvaro i församlingshemmet. För matens skull 
måste vi ha föranmälan, ring till pastorsexpeditionen på 
tel. 0415-404 16 el 401 27  
eller maila vasterstad.forsamling@svenskakyrkan.se

 
 
Hörby 0415-173 00, www.fofspar.se 

 
Hemvändardagar är ett utmärkt tillfälle att träffa gamla 
bekanta och skolkamrater som man sällan träffar. Det är
ju så många minnen som kommer tillbaka när man börjar 
tala om hur det var när vi alla var lite yngre. 
Alla är välkomna!  
Kyrkan och Byaföreningen 
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Notiser från Önneköps IF 
 

ÖIF på Internet 
Adressen är: www.önneköps-if.se  eller www.xn--nnekps-if-z7ae.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. 
 

Bingolotto 
Prenumerera på Bingolotter via ÖIF eller nya Sverigelottertiet och ta chansen att vinna! Ring Gert 60367 eller 
ordna det med respektive ledare för något av lagen. Det skall även gå att köpa Bingolotter, Sommarbingo, 
samt Sverigelotten hos Isgrens Livs, det blir klart i dagarna. Så köp era lotter där och gynna vår förening! 
OBSERVERA: Isgren har ingen vinstinlösen. 
 

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

Supporterklubben 
Ni som saknar supporterlott, kontakta Camilla 128 30 eller Jeanette 0707-881846 så fixar de det. 
 

ÖIFs herrlag 
Efter en mycket lyckad serieupptakt med sju matcher utan förlust, förlorade man helt rättvist mot Vinnö 
hemma. Detta innebär att laget i skrivande stund, när nio omgångar är spelade, är nio poäng bakom 
serieledaren Vittskövle, som hittills inte tappat någon poäng. Visserligen återstår mycket av serien, men att 
hämta in detta försprång blir inte lätt, så det blir nog till att försöka knippa en av kvalplatserna, för att ha en 
chans till div 5 spel nästa år. Vårt reservlag har imponerat med tanke på att man spelar en serie högre än 
under fjoråret. Hittills bara en förlust, så hatten av för laget. 
 

Juniorlaget 
Det har inte gått så värst bra för juniorerna, som man kunde hoppas efter de lyckade träningsmatcherna. Inga 
vinster hittills. Det är bara att konstatera att motståndarna har en betydligt högre snittålder än ÖIF, och att de 
våra väger lite lätt i närkamperna. Två av våra egna spelare, femtonåringarna Viktor Wernersson och Marcus 
Frid, har vid olika läger anordnade av Skånes FF visat sådana talanger, att de nu rankas bland de bästa för 
sin åldersgrupp i Mellanskåne. Grattis grabbar! 
 

Damlaget 
Damlaget har som väntat haft en tung vårsäsong, inga poäng hittills. Man kan inte begära mer med tanke på 
att närmare 11 st ÖIF-spelare, och 5 st BW 90-spelare har lämnat laget sen förra säsongen av olika 
anledningar. Nu håller tränarparet på att försöka bygga upp ett nytt lag och det är inte gjort på en säsong. Det 
är bara att se tiden ann, och så småningom kommer den första vinsten, förhoppningsvis redan i derbyt mot 
Askeröd/Vollsjö nu i veckan. 
 

Ungdomslagen. 
P 10 

Vårt mixade ungdomslag flickor och pojkar har haft en tung vårsäsong, där våra motståndare varit aningen 
bättre i varje match. Men det här gänget deppar inte ner sig för det. Nej, här gäller först och främst att ha roligt 
och hjälpa varandra och det håller nog alla runt laget med om. Med den glädje till fotboll som finns här lär det 
inte dröja särskilt länge förrän segersångerna börjar ljuda efter matcherna, var så säkra. 

Boll & Lek 
Våra minstingar tränar måndagar kl 17.30-18.30, under ledning av Jessica och Cecilia, Här är plats till fler barn 
i denna grupp, så föräldrar kom med era småttingar, så de kan få springa/leka av sig på vår finna idrottsplats. 
 
Är det någon som undrar över något kring vår ungdomssektion, kontakta vår nya ungdomsansvarige Jessica 
Hallberg på 0735-053523 så får ni säkert svar på era frågor. 
 

Fortsättning sid 9 
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Ett besök på Yangtorp 
I början av maj fick vi Önneköpsbor tillfälle att besöka Yangtorp, det österländska templet i Jönstorp, strax norr 
om Hemmeneköp. Kinesiska och tibetanska tempel har inspirerat Master Marcus vid skapandet av Yangtorp, 
byggt enligt feng shui-filosofin. Här vill han lära ut och utöva qigong, meditation, akupunktur mm, som han 
förkovrat sig i under 40 år. 
 
Yangtorp har uppstått ur Jönstorps gamla folkskola, som många ortsbor har sina första skolminnen ifrån. 
Skolan byggdes redan 1843. Efter en häftig brand 1936, som förstörde både skolan och lärarbostaden, 
återuppbyggdes båda husen. Både skolan och lärarbostaden finns kvar inne i templet, dock överbyggda till 
oigenkännlighet. Nu 74 år efter återuppbyggnaden, har skolan omvandlats till ett rofyllt tempel mitt ute i den 
vackra skånska naturen. 
 
Vi fick vid besöket se de gamla klassrummen och gymnastiksalen, målade i starka färger, och dekorerade med 
bl.a målningar av Buddha. En vacker väggmålning är gjord av Birgitta Hallström från ”Färg från förr” i Kagarp. 
Hotelldelen består av 32 dubbelrum, alla individuellt inredda och döpta efter djuren i det kinesiska horoskopet, t 
ex sköldpaddans rum, tranans rum. Här kan man boka övernattning med frukost och qigong. Man kan också 
välja en längre vistelse, och delta i en kurs i t ex meditation. 
 
Restaurangen kommer snart att öppna upp så att även allmänheten kan komma dit för att äta eller bara ta en 
fika. Här finns plats för 120 personer och menyn grundar sig på kinesisk kokkonst. 
Visst är det en spännande värld vi får ta del av tack vare Yangtorp! 

                                                                           Text Irene Olofsson. 
 
 
 

Storknytt 
En storkunge har kläckts i Stänkelösa, närmare bestämt den 19/5. Ett av paren inne i hägnet är de lyckliga 
föräldrarna! De två frisläppta paren lyckades inte sätta bo i år. Båda paren flög upp och ställde sig på 
boplattformarna på stalltaket och började para sig där. När det ena paret andra dagen i frihet tog en flygtur 
återvände bara honan - dagen efter. Hannen har troligen kolliderat med kraftledning och omkommit. Efter några 
dagar lyckades den ensamma honan splittra det andra paret utan att den hannen var intresserad. Tre av de fyra 
storkarna går nu på skilda håll och mår bra. Tiden för häckning i år är för länge sedan över. 
 
Ofta håller storkparen ihop många år, men det är boet som är den sammanhållande länken. Partnerbyten är 
vanliga. I ett storkbo finns oftast 4-5 ägg. De ruvas tillsammans av paret i drygt 1 månad. En storkunge väger 
när den är nykläckt, ca 75 gram, se bild. Den matas 
ständigt med smådjur av båda föräldrarna. Inte 
direkt i näbben som hos många andra fågelungar, 
utan maten spys upp i boet och ungen stoppar 
glupskt i sig. Storkungar ökar snabbt i vikt: efter 10 
dagar väger den 0,5 kg, 20 dagar 1,5 kg, 40 dagar 
3,0 kg och det är nästan vuxenvikten. 
 
De skånska fria storkarna får oftast 1-2 flygfärdiga 
ungar. Bristen på mat och regnig väderlek skördar 
många ungar. De stannar i boet ca 9 veckor, då är de 
flygfärdiga. 
 
Fortsättning följer om hur det går för storkungen! 
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fortsättning från sid 7 
Tennis. 

Tennisbanan är färdig för spel. Det är bara att boka tid vid Björkvallens högra entré. Betalning 
sker direkt vid spel i postlådan där, eller årskort som löses hos Gert Nygren. 
Ni som vill vara med i Önneköps Open och försöka slå regerande mästaren Anders Tjellander 
kan anmäla er nu till gert.nygren@netlan.nu eller 070-5912176. Sista anmälningsdag är den 30 
juni. Max deltagare är 16 st så först till kvarn… 
 

För Bya-Nytt 
Gert Nygren 

 
 
 
 
 

Tävling och säsongsavslutning på miniracingbanan i Önneköp 
 
I den sista deltävlingen för säsongen, och som kördes på Önneköpsbanan, blev det 
framgång för en av ÖMRK:s förare. Fredrik Ranelid ”toppar” resultatlistan under 
sommaruppehållet. 
 
Att Önneköpsförarna håller hög klass visar resultatlistorna. Även om Christer Helgesson 
från Malmö vann båda heaten i Önneköpstävlingen, så är det Fredrik Ranelid från 
ÖMRK som med sina topplaceringar i tidigare tävlingar leder ”Sydcupen”. I samma 
tävling för juniorerna är det också ÖMRK:are i topp. Filip Andersson, som vann båda 
heaten i ÖMRK:s tävling, är tvåa totalt. Jonathan Jeppsson som blev tvåa i Önneköp 
ligger totalt på en tredje plats. 
 
Säsongsavslutningen, som i tradition med grillning, hade samlat ett 15-tal av klubbens 
medlemmar. Klubben gör nu uppehåll i verksamheten under sommaren, men 
återkommer till hösten med banan öppen som vanligt på fredagskvällarna. 
 
Resultat totalt. 
Sydcupen Önneköp 
 
1. Christer Helgesson Malmö 24 p 
2. Bo Åkesson Malmö 20 p          
3. Fredrik Ranelid ÖMRK 15 p 
 
Juniorer: 
1. Simon Martinsson Växjö 24 p 
2. Filip Andersson ÖMRK 24 P 
3. Jonathan Jeppsson ÖMRK 20 p 

 
 

Text o bild: Per Andersson 
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Nöjda deltagare kände historiens vingslag på Högalunds Kulturvandring 
 
 

befolkning till följd av nytt sätt att bruka 
jorden, enskiftets påverkan på dem som 
bodde på gårdarna och tvingades flytta 
och odla upp ny mark, att det fanns ett 
stort antal torp och vi fick se lämningar 
av ett soldattorp. Numera bor här inte 
många, men avfolkningen har stannat 
av. Profoss- och pukslagarboställena är 
alltjämt i drift, fast i helt annan regi än 
för 20, 50 och 200 år sedan.   
– För 6000 år sedan började människan 
ha egna nötkreatur i Skåne. De senaste 
150 åren har odlingslandskapet genom-
gått oerhört stora förändringar. Om de 
viktiga naturbetesmarkerna blir göds-
lade eller obetade kan den biologiska 
mångfalden gå förlorad för lång framtid. 
Det är viktigt att vara ödmjuk och tänka 
på naturen för framtida generationers 
skull. Vi är ju bara är en länk i kedjan 
och har ingen rätt att utnyttja jordens 
alla resurser, säger hon eftertänksamt. 

  
Text och foto: Susanne Nilsson Helena är mycket nöjd med premiären 

av kulturvandringen, i synnerhet att alla 
deltagarna var så genuint intresserade 
av vad hon visade och berättade plus att 
några även bidrog med egna berättelser. 
Efter premiären har Helena haft ett par 
guidade vandringar till och hon säger:
–Jag själv får lära något nytt varje gång 
av mina deltagare, någon historia eller 
anekdot från trakten, någon som är släkt 
till den person jag nyss berättat om, en 
ny djur- eller växtart jag inte kände till, 
uppmärksamma deltagare som noterar 
rådjur vid horisonten, kräftor i bäcken 
eller nygrävda grävlingsgryt. Det känns 
fantastiskt roligt och utvecklande! Och 
det är så roligt att träffa alla intresserade 
människor! Som lantbrukare kan det 
kännas lite ensamt ibland, man arbetar 
mycket själv, så ur ett socialt perspektiv 
är det jättebra att folk kommer hit. Och 
kulturvandringen ger lantbruket ett ben 
till att stå på, säger hon och ler.  

 
Lördagen den 8:e maj var det premiär 

för Högalunds Kulturvandring.  Vi var ca 
20 deltagare som åkte ut till Skäpperöd 
denna kylslagna dag. Med gårdagens 
regn och blåst i färskt minne var vi 
klädda i varma och regntåliga kläder 
samt gummistövlar. De flesta visste nog 
inte riktigt vad som väntade men var 
nyfikna på vad som komma skulle. 

 

På kulturvandringen får vi lära oss
mycket om naturen, bl a att datera sten-
gären genom att se på dess sträckning, 
lavor och stenens storlek. Vi får besöka 
platsen där hennes mor Asta badade 
som liten och se huset där hennes far 
John är född samt lyssna till en viss 
känd skröna från Stänkelösa Boställe. 
Vi får veta hur Helenas ko en gång 
hjälpte en annan ko som gått ner sig i 
ett dike och vilken betydelse gödsel-
stackens storlek hade förr i tiden. Det
helt unika med denna kulturvandring är
just blandningen mellan den allmänna 
skånska natur- och kulturhistorien och 
Helenas egen.  

Kulturvandringen började på gården 
Högalund med att Helena presenterade 
sig själv genom att visa fyra föremål; en 
blombukett, höbal, tavla och en sten.  

 

Jag tror att alla vi som gick kultur-
vandringen denna dag var väldigt nöjda 
med allt det vi fick uppleva och det ger 
mersmak. Förutom det naturhistoriska 
verkade det som att alla tyckte det var 
trevligt att kunna prata med de andra 
deltagarna, så där som det kan bil när
man träffas oplanerat fast med ett
gemensamt syfte. Då känner man en 
gemenskap! Jag kan inte låta bli att 
tänka att detta måste vara den ultimata 
platsen att ha kick-off eller dylikt på. Det 
är en perfekt umgängesform och ett bra 
sätt att lära känna varandra på, man 
kommer ut i naturen, man småpratar 
med andra och får naturliga avbrott när 
Helena berättar om natur och kultur. 
Man umgås i flera timmar, intar tillsam-
mans matsäcken ute i det fria och får 
massor av frisk lantluft på köpet. Sedan 
lämnar man kulturvandringen med ny 
energi, klarare tankar, mer kunskap, fler 
vänner och ett leende på läpparna. 

 
 

Idén till Högalunds Kulturvandring har 
växt fram ur ett brinnande intresse för 
historia och sitt barndomshems vackra 
omgivning. Hennes fasters man Lennart 
Olsson 96 år har varit en stor inspiration 
och hon har tagit kurser i landskapets 
historia, kommunikation, storytelling och 
marknadsföring och nu är idén iscensatt.

– Blombuketten berättar att jag älskar 
blommor, jag är utbildad florist och 
jobbade med det i åtta år, höbalen får 
symbolisera min kärlek till djuren och 
naturen och att jag varit lantbrukare i 10 
år och tavlan visar att jag tycker om att 
måla i olja och har utbildat mig på 
Österlens Folkhögskola. Den konstiga 
stenen får representera mitt intresse för 
historia och att jag känner stor respekt 
för tidigare generationers liv och arbete. 
Mycket av det som idag finns bevarat är 
ju av sten, t ex stengären och ruiner. 
Jag har läst bl a om stengäre faktiskt på 
Högskolan i Kristianstad, säger hon. 

 

Efter genomgång av det kartmaterial 
som vi fått, börjar vi så vandra. Helena 
berättar om hur byn Skäpperöd har 
förändrats genom tiderna med ökad  
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Här får du uppleva den speciella gemenskap som infinner 
sig när man vandrar tillsammans. Känn naturens lugnande 
kraft och njut av det böljande småbrutna landskapet. Här 
samsas bokskog med enefälader och små åkrar, alla med 
"stengäre" runt omkring. Nutid möter dåtid. Det tusenåriga 
kulturlandskapet visar oss spår av svunna tider. Vi färdas 
tillbaka genom århundradena då vi bl a besöker torpruiner, 
vångagäre och fossil åkermark. Jag som är din personliga 
guide är uppväxt på gården och är tredje generationen i 
den lilla byn Skäpperöd där Högalund ligger.  
 
Kulturvandringen är 3,5 km lång och tar ca 3,5 h.  
Pris: 295 kr. Guidning, matsäck från Önneköps 
Bageri samt utförligt kartmaterial ingår.  
 
Vagntur med traktor och vagn tar ca 2 h. Pris inkl fika: 
195 kr/vuxen, 95 kr/barn. 
 
Bokning görs till mig; 0415-603 08 el 070-208 70 61, 
senast tre dagar före aktuellt datum. (Det går även 
bra att boka andra datum och tid för egen grupp, 
minimum 6 pers). 

 

 
         Kulturvandring:        Vagntur: 
         ons 23/6   17.00        tors 15/7   14.00 

          ons 7/7     17.00        ons 21/7   14.00  
         ons 14/7   14.00        sön 15/8   14.00 
         tors 22/7   17.00 
         ons 11/8   14.00 
         sön 29/8   14.00 
         sön 12/9   14.00 
         sön 26/9   11.00 
 

Varmt välkommen till en alldeles unik upplevelse! 

 
www.kulturvandring.se  
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besök den natursköna parken.  
Öppet lör och sön, kl 10.00 – 1  
Juli öppet alla dagar.  
Annan tid kan bokas på  
tel: 0415- 61175  
www.lavendelgarden.eu 
 
 
 
 
 
 
 
                              

 
 Nu öppnar vi för säsongen!  
 
Lavendelgården 
                          I Henset 
 
Tag med kaffekorgen och  
besök den natursköna parken.  
Öppet lör och sön, kl 10 - 16 
8 Maj - 29 augusti.  
Juli öppet alla dagar.  
Annan tid kan bokas på  
tel: 0415- 61175  
www.lavendelgarden.eu 
 

Välkommen! 
                                              Foto Jane Lindbladh 
 
 
 
 

Efterlysning 
 

Jag har tidigare bett att ni ska se efter om det inte finns några gamla bilder som 
Byaföreningen kan få låna och kopiera. Naturligtvis får ni tillbaks originalen. 
Det finns ju så många kort från skola och konfirmation. Vid föregående 
hemvändardagar har vi kunnat sätt upp kort som vi har, nu tänkte vi skaffa nya 
bilder men det tar tid att leta, så snälla hjälp oss. Ring Tage 0415-60019. 
 
 
 

Lanthandelsmuséet 
 

Muséet är öppet helgfria lördagar från den 27 maj till den 4 september kl 11-16. 
Vid övriga tider kan ni ringa 0415-60019 eller 0415-60121 så öppnar vi för 
grupper om fem eller fler. 
 
Det har tillkommit en hel del saker, bland annat finns 1600 bilder som är 
framtagna av Oskar Nilssons negativ, han fotograferade ju på glasplåtar. En del 
behöver vi hjälp med att sätta namn på personer som är avbildade, men många 
har vi redan skrivit namn på. 
 
I uthuset finns många gamla bruksföremål att se. På vinden är det alldeles fullt 
och här är det mesta till salu för en liten slant. Kom och gör ett besök, det 
kommer ni inte att ångra!  
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