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Byanytt utkommer med 4 nr/år. Det 
är en politiskt obunden 
tidning. Vill ni ha in annonser 
m.m. till nästa nummer?  
Tänk på att det är manusstopp 
den 31 januari.
   Mejla redaktionen på:
byanyttonnekop@gmail.com
web: www.onnekop.com

Kantannonserna är s.k. 
sponsorannonser och kostar 
50 kr/nr. 
   Stöd våra sponsorer och 
annonsörer!

Redaktionen består av:

Linda Anderberg, Önneköp
  tel.  073-592 33 66, text & idé
Sandra Anderberg, Farhult
  tel.  073-509 72 30,  
  text, layout, illustration & idé
Gert Larsson, Önneköp
  tel.  070-395 54 60, text & idé
Emma Leonard, Buus
  korrektur
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Önneköps årliga
Julmarknad

Och Kulkören såklart!



BygdekalendarietÅret som gått
Enochssons Åkeri AB
SKOGSTRANSPORTER

Önneköp
Tfn/Fax 0415 - 600 80

070 - 600 83 41

JOHANSSONS
ELINSTALL.BYRÅ

ÖNNEKÖP
Tel. 0415-601 31

November
6/11 Syjunta i Kulturhuset Ö. Sallerup. Fika och sy ihop med föreningen 
Jöns Henrikssons Minne. Kl. 19.00-21.00

23/11 Önneköp Miniracingklubb inbjuder till 50års kalas i möllan.
Öppet hus från kl. 10.00-20.00. Meddela om ni kommer: martin@omrk.net

23/11 + 24/11 JULMARKNAD kl. 10.00-17.00 i Kulturhuset i Östra Sal-
lerup. Nya hantverksföremål, handgjord choklad, rökt korv, härliga ostar, 
kransekager m.m. Korvgrillning, julsmörgåsar, musik. Tomtefar och tomte-
mor bjuder barnen på gottis. Passa på att köpa julklappar. Välkomna! 

24/11 Meditationsgudstjänst i Östraby Kyrka kl. 18.00.

December
2/12 Berättarcafé i Östra Sallerups Kulturhus. Kom och berätta eller bara 
lyssna till skrönor, sagor, upplevelser mm. Ingen föranmälan. Gratis.

7/12 Önneköps Julmarknad 
kl 15.30-18.00 Kom och fynda julklappar och godsaker till toner av 
Mats Speleman och Kulkören. Korvgrillning, Röda korsets lotteri och tomte.

11/12 Syjunta i Kulturhuset Ö. Sallerup. Fika och sy ihop med föreningen 
Jöns Henrikssons Minne. Kl. 19.00-21.00 Vi syr tidstypiska kläder från Jöns 
Henrikssons tid. Han verkade som präst i Östra Sallerup 1648-1689. Du 
behöver inte vara en mästare i att sy, vi hjälper dig. Har du frågor så ring till 
Margartha Stenström 0708-921284 eller Eva Grip 0733-861966. Läs mer 
om föreningen här: www.karlxistenar.se

Larssons
Hushållsservice

Reparation och Försäljning 
avnya och gamla vitvaror

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

Kölleröds 
gamla skola

Rum med självhushåll.
Eva Grip 0733-861966
www.gamlaskolan.se
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Kölleröds gamla
skola

Lokal med öppen spis för
fest eller annat.
Rum för övernattning. Kök.
Eva Grip 0733-861966
www.gamlaskolan.se

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

Byggnadsvårdsbutik & Måleri

Kagarp Boställe 0415-60364
www.fargfranforr.nu

öppettider Tis-Sön 10-18.

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,

Pärups Bygdegård
Lokal att hyra för fest och annat.

För information ring
Margareta 0415-610 15

www.parupsbygdegard.se

DUMPERTRANSPORTER
Dan Gustafsson AB
Mobil: 070-575 12 27

Önneköps 
Gräv & Schakt

Arbeten med Grävmaskin, 
Grävlastare, Hjullastare, 
Lastbilar och Dumpers
Tfn. 0415 - 600 36, 
070 - 60 600 36

Solkullens
Förskola

Behöver Ni barnomsorg?
Ring 0415-604 44

Mejerivägen, Önneköp
242 98  Hörby 0415-601 31

Håleklöva Trädvård

Beskärning, Fällning
Plantering & Rådgivning

Arborist Håkan Belin
Tel 0739-57 58 52

F-skatt, 
 ansvarsförsäkrad

K ö i n g e
Maskinservice
Tel: 0415-622 88

Mobil: 0709-28 23 93
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Så! Då var vi tillbaka med ett nytt nummer av byanytt, det sista för i år. När 
ni håller tidningen i handen närmar sig julen och nyårshelgen med raska steg. 
Vi i redaktionen hade ett uppstartsmöte i september, ni vet då när sommaren i 
stort sett hade klingat ut fast värmen fortfarande dröjde sig kvar, då kände vi oss 
utvilade och framför allt redo för nästa äventyr. Vi tänkte att vi har ju gott om 
tid, det är ju långt till november, huga!  Vad tiden springer iväg, nu är vi där. 
Vilket år det har varit, ifrån en vinter som tycktes vara i en evighet, och en vår 
som aldrig verkade vilja komma, till att det plötsligt slog om och blev som-
mar direkt, och vilken sommar det blev, varm och skön och som tycktes vara i 
evigheter, precis som åtminstone de flesta av oss önskar sig. Det var väl egentli-
gen bara våra bönder som gärna sett mer regn, och det kan man kanske förstå.
Det har varit ett händelserikt år här i trakten, på gott och ont. 

Tage Persson lämnade oss, en man med så mycket kunskap och omtanke för 
Önneköp och trakten häromkring. Desto trevligare är allt det positiva som varit, 
exempelvis kyrkokonserten med kör och orkester som vår kantor Christina Von 
Mentzer genomförde blev mycket uppskattad. Med all rätt, vi som var där blev 
tagna av den vackra musiken, de duktiga musikerna och sångarna, kanske kan vi 
hoppas på fler sådana evenemang, vacker musik som gör sig så rätt i Långaröds 
kyrka. 
   -Blaurögs mopperace och onsdagsturer verkar bara bli populärare hela tiden, 
och Önneköpstrampet trampades även i år med många skratt under tiden. 
Sommarfesten med Ulf Masken Andersson och Billey Shamrock, idrottsförenin-
gens stora loppis, alla dagar som lanthandelsmuseet har hållit sina dörrar öppna 
för besökare, även museet fick sig en viss uppfräschning i år, panelen bytt och 
målad på butiks-gaveln samt halva baksidan (in mot trädgården), fortsättning 
lär följa där, som sagt, det har hänt mycket i år.
   -I detta nummer blir det viss riktning på julen och det känns ju rätt naturligt 
vid den här tiden på året.
 -Julmarknaden lördag den 7/12 hålls även i år bakom lanthandelsmuseet. Det 
blev ett uppskattat arrangemang förra gången och vi hoppas väl alla att det blir 
så även i år. Välkomna dit.
   -Vi på redaktionen tackar för det gångna året och till nästa nummer av tidnin-
gen så säger vi en god Jul och ett gott nytt år.
                                                                                           // Gert Larsson
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NYHETER från Långaröds Röda Korskrets!

Tänk att vi hunnit ända till oktober och fortfarande får upp-
leva så varma sköna dagar med alldeles fantastiska färger! Fast 
nu går det fort när löven faller och det är svårt att bortse från 
att den mörka vintern är på väg. När ni läser detta nummer 
av Byanytt har vi redan lämnat sommartiden bakom oss och 
kvällarna är mörkare. Men varje årstid har ju sin tjusning, 
eller hur? 

Tyvärr blev vi tvungna att ändra datum för vår inplanerade
Första Hjälpen-kurs för barnfamiljer. Emellertid kommer
del 1 att hållas i församlingshemmet i Östra Sallerup tors-
dagen den 21 november och del 2 i församlingshemmet i 
Långaröd torsdagen den 28 november mellan kl 19 och 22. 
Du som ännu inte anmält dig är välkommen att höra av dig 
till Agneta Anderberg Wennerholm - det finns kanske platser 
kvar! e-post: langarod@redcross.se Tel. 0703-82 88 65.

Häromdagen kunde vi läsa i tidningen om en lärare som 
räddat en kollega genom att göra hjärt-lungräddning när 
denne fått hjärtstopp. Det är de första minuterna som är 
helt avgörande om man skall klara ett hjärtstopp och tyvärr 
händer det ofta att ambulansen inte hinner fram förrän det är 
för sent. Vi som bor på landet skall kanske också ha i åtanke 
att det tar tid för ambulansen att köra hit ...
   Ju fler som kan grunderna i att ge Första Hjälpen desto 
större chans att göra en viktig insats när något händer!

I styrelsen vill vi gärna arbeta för att anordna ytterligare en 
kurs med inriktning på vuxna. Är Du intresserad?

Hjärtstartaren som finns på idrottsplatsen kan inte 
utan mänsklig hand göra något själv! 

Bodil Hjalte
Ordf. i Röda Korsets Långarödkrets

�

Räddningstjänsten

Visste du....
att räddningstjänsten alltid har tystnadsplikt?

att räddningstjänsten i önneköp i genomsnitt 
har en utryckning i månaden?

Har ni tänkt på att det alltid, dygnet runt, året om, är någon 
som har jour och är beredd att rycka ut ifall något skulle 
hända här ute i vår närmsta omgivning? Det kan handla om 
trafikolyckor, bränder, djurräddning eller översvämningar. 
Dessa män och kvinnor som jobbar inom räddningskåren gör 
att vi kan sova lugnt om natten. De är alltid först på plats om 
något skulle hända och gör allt de kan tills ambulans, polis 
eller brandkår dyker upp.

Jag sitter vid fikabordet på Önneköps brandstation och 
dricker kaffe med Önneköps brandmän.
   Just nu är det sju män och en kvinna som arbetar som 
deltidsräddningsman här i trakten.
   Äldst i gänget är Nils Olsson som snart pensioneras och då 
är det bara sju personer kvar. 
   – Det är tre personer för få, säger Anders Larsson, stations-
sansvarig i Önneköp.
   – Vi ska helst vara tio personer och söker nu efter män och 
kvinnor som vill börja arbeta hos oss.

Vad krävs av en person som ska jobba hos er?
  – Ett brinnande intresse skrattar någon runt det trivsamma 
fikabordet. 
  – Skämt åsido, säger en leende Anders.
   Han fortsätter.
   – En person i hyfsat god form i ålder 18 - 67 år. Du ska ha 
körkort och kunna hålla huvudet kallt i stressiga situationer. 
Man ska bo nära stationen, och när man har jour ska man 
kunna infinna sig här inom fem minuter. Jour har man en 
vecka i taget ungefär fem gånger per år.

Man får givetvis en god utbildning som kommunen bekostar.
  – Du får t ex lastbilskort för att kunna köra brandbilen, 
berättar Christan Olofsson som är en av rökdykarna på sta-
tionen.

Johannes Larsson, Crister Persson, Nils Olsson, Anders Larsson,
Christina von Mentzer och Christian Olofsson. 
På bilden saknas Peter Nilsson och Oscar Hallberg

Stationshuset byggdes 1924 och är tillbyggd ett par gånger efter det. 
Brandstationen lades ner -30 men efter en brand i Jönstorps skola så 
kände man behovet igen av en lokal brandstation och -36 var den åter 
i bruk. På fotografiet ser ni stationens första brandbil, året var 1926.

Det ingår även grundläggande sjukvårdsutbildning som 
hjärt- och lungräddning och introduktionsutbildning på 
stationen då man får lära sig om all utrustning som används. 
Varje år får personalen utbildning/övning mellan 25 och 30 
timmar.
   – Man kan även få utbilda sig till rökdykare, idag är vi tre 
personer med den kompetensen här. 
   
   – På köpet får man ett mycket spännande deltidsarbete och 
man blir en i ett härligt gäng, fyller Christina von Mentzer i.
  – Att vi har väldigt god lokal kännedom är en av våra styr-
kor, säger Anders.
  – När det kommer ett larm så hittar vi direkt till rätt ställe. 
Räddningspersonal inne från Hörby kan omöjligt känna till 
varenda grusväg här ute och eftersom vi är först på plats kan 
vi hjälpa dem att hitta rätt och vi kan även göra en snabb 
koll över situationen. 

Sedan ett år tillbaka ingår även IVPA i räddningstjänstens 
uppdrag. Det står för “i väntan på ambulans”. Det innebär 
att när någon här ute ringer efter ambulans och Hörbyambu-
lansen inser att de inte kommer att hinna ut på 20 minuter 
så larmar de Önneköps räddningsstation.

Jag tackar för pratstunden och lämnar den varma stationen. 
Snart kommer snön att falla och vägarna bli farligt hala och 
jag känner mig tacksam över att vi har en räddningskår i 
Önneköp. 

Känner du att detta är något för dig? Kontakta Anders 
Larsson på tel. 070-748 53 11 för information.

                                                        Sandra Anderberg
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VÄSTERSTADS FÖRSAMLING
Långaröd under tiden november - december 2013.

7/11 
kl. 14 Café 14 i församlingshemmet, Jansson.
Knut o Johns duo spelar och sjunger. Bilar hämtar cirka 10 
min. före i Önneköp
17/11 
kl. 11 Festmässa med Miljödiplomering fas 3, Lindgren. 
Kyrkokörerna framför ”Gud är nära” av Yamando Pontvik. 
Den sydamerikanska gruppen ”Mundo Folk”
medverkar. Lunch serveras efteråt i Pärups Bygdegård.
Anmälan till måltiden görs hos Past.exp. 0415-404 16 
senast den 4/11.
19/11 
kl. 19 Bibelstudium i församlingshemmet, Jansson
21/11
kl. 14.30 Gudstjänst på Önnebo, Jansson
1/12 
kl. 11 Familjegudstjänst, Jansson. Barnkören medverkar
5/12
kl. 12 Avfärd från Önneköp för Café 14 som åker till Fu-
ruboda för att äta Adventsbord.
Anm. senast 28/11 till Jan-.Olof 070-539 69 60. Kostnad 
230:-/pers. 
8/12
kl. 16 Luciagudstjänst, Lindgren. Barn och ungdomskör-
erna medverkar. Julfest för barnverksamheten.
22/12 
kl. 14.30 Gudstjänst på Önnebo, Jansson
24/12 
kl. 23.30 Midnattsmässa, Lindgren. Kyrkokören med-
verkar. 

Alla hälsas välkomna!
Reservation för ändringar. 
Se därför även predikoturer i Skånska Dagbladet på lörda-
gar och Frostabladet på måndagar. 
Besök gärna www.svenskakyrkan.se/vasterstad
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Bygg - Butik - Lantbruk
www.horbylantman.se

0415-171 00
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Per Bings väg 9
Tel: 0415-601 24
Noy & Anders

JÖRGENS MASKINSTATION
Hörby

Strängning 8,60 m
Rundbalsensilagering

Halmpressning -runda & fyrkantiga

Fastgödselspridning
Urin % flytgödselspridning

0768-05 10 39

Vill du vara hyra ett bord och sälja hantverk, godsaker,
perfekta julklappar :-) eller kanske uppträda på

Ett bord kostar 150 kr med måtten 2.15 x 0.60m.
Marknaden är lördagen den 7 december kl 15.30-18.00
För anmälan kontakta: 
sandra@korphjarta.se senast 25/11. 

Önneköps årliga
Julmarknad ?

Sommarfesten!

    
    Lördagen den 29e juni var det äntligen dags för Önneköps stora händelse: 
                                             Sommarfesten!
    Ulf ”Masken” Andersson med sitt band The Wild Bunch och trubaduren 
    Billey Shamrock underhöll oss fram till småtimmarna. Vädret hade varit 
    ostadigt under dagen men prick kl. 19 sprack molntäcket upp och solen 
    sken på alla oss som hade en trevlig kväll att se fram emot. 
                                                                                         Linda Anderberg

Allas vår El-Kalle fyllde jämt och 
fick såklart både tårta och sång!Billey Shamrock

Billey Shamrock föräras en 
unik ÖRA-tröja

Mats Speleman under-
höll medan besökarna 
högg in på maten

Rolig efterfest
på la Flambée!

Arnold hälsar välkommen 
till årets sommarfest i 
Önneköp!

Delar av den glada
cafépersonalen Idel smil i baren

Ulf Masken Andersson och
The Wild Bunch bjöd upp till dans

Även personalen måste 
få svänga sina lurviga!

Grillmästare

Dans i so
mmarnatten
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Vi i byn

Jul i Önneköp!

Vad äts det i Tyskland under julen?
  – Jag är från Aachen och där äter vi gås, rödkål och 
knödel gjord på bröd, ägg, lök och persilja. Julmaten 
ser olika ut i olika delar av Tyskland och i vissa delar 
äts det kokt korv och potatissallad. Och så dricks det 
öl och vin till maten.
   Gör ni julgodis?
  – Nej men det julbakas! Allt från småkakor till en 
tysk julkaka som heter Christstollen. Den innehåller 
torkad frukt och mycket smör och påminner lite om 
engelsk fruktkaka. Christstollen är väldigt hållbar 
och klarar sig genom hela julen.
   Berätta lite om tyska jultraditioner!
  – Julfirandet börjar redan elfte november då barnen 

Här har ni ett recept på julsnaps, 
redaktionen kan dock inte garantera att alla tycker 
om den! :-)

Brännvin (okryddat) 35 cl t.ex. Brännvin Special
Kanelstång (10cm) 1 styck
Kryddnejlika 8 styck
Kardemummakärnor 8 styck
Apelsinskal 15 cm
Strösocker 3 tsk
1.Häll ingredienserna i en flaska brännvin.
Skaka flaskan så att sockret löser sig.
2.Låt flaskan stå i några dagar. Provsmaka.
3.Sila upp snapsen i en serveringsflaska.
Servera snapsen väl kyld.
Denna snaps med smak av kanel, kardemumma 
och apelsin passar utmärkt till julen. Se dock till 
att vara ute i god tid då snapsen skall stå och dra i 
några dagar.Cest (zest) är en remsa av apelsin e.d. 
som man helst skär ut med hjälp av s.k. cestjärn.
Denna snapsblandningen fann vi på spisa::nu.

Ingredienser:
1 kilo färsk sill (6 hg filéer)
1 liter vatten
2 grader ättika 24 %
1 tsk salt
Kryddblandning, som rörs ihop av:
2 msk salt
2 tsk kryddpeppar (krossad)
1 tsk malda kryddnejlikor
4 msk socker
1 lagerblad
Så här gör du.
Rensa sillen men låt benen sitta kvar. Det går att använda filéer men räkna med mindre 
vikt. Lägg den i ättikslagen över natten eller ca 12-15 timmar (viktigt att den dragit igenom 
ordentligt). Ta upp sillen ur lagen och låt den rinna av. Varva ner sill och kryddblandningen i 
en glasskål eller rostfri hög skål. Låt stå i kylskåp med plastfolie över i två dygn.

Julsnaps&
 julsillen

God Jul!

Kasta Julaknuta
Vi kan här berätta om en lokal 
sedvänja som avslutar 
jultiden. Karl Gustav 
Johansson, kanske mest 
känd som ”El Kalle” 
berättar om hur man 
ibland brukade avsluta 
julfirandet genom att 
kasta ut Knut.
    - Detta gick till på så vis, när jag var i 8 - 10 årsåldern så 
sprang vi omkring här i Önneköp och ”kasta julaknuta”. 
Detta var ett vedträ som kastades in hos någon, på detta 
vedträ hade vi då skrivit ett rim. Detta kunde skrivas, här 
kommer Knut och kör julen ut, eller något annat mer per-
sonligt om man kände för det, det gick bra med det som 
kändes rätt.
    - Då det inte var så vanligt att ytterdörren på den tiden 
låstes här i byn så det var i regel fritt fram att öppna dör-
ren och kasta in knutan i farstun, för att sedan skynda sig 
därifrån, det var nämligen inte alla som gillade att få en 
julaknuta inkastad.  
   - Detta skiljde sig från hus till hus, kom man exempelvis 
till ”Rassel-Jönsson”  så fick man minsann springa rejält, 
där kunde även i något fall bli kännbart ifrån ”saltabössan” 
så det gällde att hålla farten uppe.
                               // Gert

Anne-Britt Wernersson, född i Norge
Hur funkar det med julmat i Norge?
  – Norsk julmat är helt olik svensk 
julmat! Till att börja med så har vi inte 
julbord.
   Vad äter ni då?
  – Julmaten är olika beroende på var i 
Norge man är. Jag kommer från Öst-
landet och där äter vi ribbe med svor 
(revben med svål), julepölse och medis-
terkaker som är en sorts stor köttbulle 
med nejlikor och andra julkryddor. Det 
mesta innehåller gris! Och så brunsås, 
potatis och hembryggd öl. För mig är 
surkålen viktigast. Det ska vara kum-
min i och exakt balans mellan ättika 
och socker.

Äter ni julgodis? 
  – Nu var det 30 år sen jag flyttade från Norge 
och då var det inte lika mycket godis som ni 
har nu i Sverige. Men det har säkert ändrats! 
Men marsipangrisar och marsipantomtar hade 
vi. Och sju sorters kakor, Kong Haakons kon-
fekt, kransekake, Twist, fikon och dadlar. 
   Pyntas det lika mycket i Norge som i Sverige?
  – Här i Sverige har ni tomtar överallt! Men 
som jag minns det från när jag firade i Norge 
tar man in naturen och pyntar med rötter, 
ljung, mossa och enbär.
   Är det något typiskt norskt som du inte kan 
vara utan på julen?
  – Surkål! Jag måste ha surkål!

                                                 // Linda

går genom städerna med lyktor och 
sjunger sånger om den gode Sankt Martin. Han 
bakas även som en vetegubbe med pipa. Sjätte 
december är det Nikolausdagen, barnen ställer 
fram en stövel kvällen innan som sen fylls med 
godis och små presenter. Det pyntas inte lika 
mycket i Tyskland som i Sverige, vi har inga ad-
ventsljusstakar men däremot stjärnor i fönstren. 
Vi dansar inte runt granen men det är ett måste 
att ha chokladkalender!
   Vad tycker du är mysigast med den tyska julen?
  – De tyska julmarknaderna, och dit går man 
för att dricka glühwein!

                                                    // Linda

Hur vi tänker oss julen har inte förändrats så 
mycket. Detta är omslaget på tidningen “Hem-
mets Jul” 1951 och det är väl ungefär som man 
ser nu, kanske med den skillnaden att numera 
är det mesta gjort på en dator medan denna var 
tecknad för hand. Och då blev bilderna inte så 
“kantiga och hårda”.

Vi har väl ungefär samma drömmar och upp-
fattningar om hur en jul “skall” se ut på bild.

Tack till Clary på Lanthandelsmuseet som var 
snäll nog att låna ut den.

God 
Jul

Vi
 i 

by
n
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Körverksamheten i
Långaröd - Ö. Sallerup med omnejd

3

Kölleröds gamla
skola

Lokal med öppen spis för
fest eller annat.
Rum för övernattning. Kök.
Eva Grip 0733-861966
www.gamlaskolan.se

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

Byggnadsvårdsbutik & Måleri

Kagarp Boställe 0415-60364
www.fargfranforr.nu

öppettider Tis-Sön 10-18.

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,

Pärups Bygdegård
Lokal att hyra för fest och annat.

För information ring
Margareta 0415-610 15

www.parupsbygdegard.se

Byggnadsvårdsbutik & Måleri

Kagarps Boställe 0415-60364
www.fargfranforr.nu   Öppettider Tis-Sön 10-18

Loppmarknaden
-en folkfest i Sommarskåne!

Långarödskretsen
Även du kan 
bli medlem!
Kontakta ordförande
Bodil Hjalte 0707757624
langarod@redcross.se

Den enda bank du behöver

Hörby 0415-173 00
www.fofspar.se

PRO Hörby erbjuder dig
många olika aktiviteter tex:
Boule, Bowling, Data, 
Handarbete, Luftgävrsskytte, 
Resor, Vattengympa m.fl.

För mer info: 0415-103 36

Sandra Anderberg  073-509 72 30

Svenska Kyrkan har ett rikt utbud av körer för de flesta åldrar och 
inriktningar. Med tanke på hur roligt det är att sjunga tillsam-
mans och hur hälsosamt det dessutom är (det är bara att Googla 
på alla positiva hälsoeffekter) finns det ingen anledning att tveka!

För barn årskurs 0-2 har vi en grupp som träffas i Långaröds skola 
i musiksalen, onsdagar 13-14. Vi sjunger sånger med rörelser, vi 
övar rytmik och sjunger sånger dels som speglar kyrkoåret, dels 
barnens vardag.

För barn årskurs 3-6 har vi en grupp som också träffas i Lån-
garöds skola i musiksalen, onsdagar 14.30-15.30. Sångerna vi 
sjunger speglar också här dels kyrkoåret dels barnens vardag, 
många sånger med värdegrundskoncept, miljö och liknande. 
Sångerna är mera avancerade, vi provar också tvåstämmighet.

Kulkören är öppen för alla oavsett om du är säker sångare eller 
ej. Du kanske inte har sjungit i kör förut och vill prova på utan 
att ha krav på att sjunga i en flerstämmig kör. Eller så känner du 
att du inte kan lägga ner den tid och det engagemang som krävs i 
den ordinarie kyrkokören. I Kulkören sjunger vi upp i olika sam-
manhang när vi själva känner att vi är redo. Den körmedlem som 
behöver samla mod kan avvakta med att vara med på uppsjung-
ningar tills modet infinner sig. Vi sjunger på Kyrkans Café 14-
träffar, på Önnebo, Puben i Önneköp, julmarknaden i Önneköp 
och ibland i någon av kyrkorna.

Kyrkokören. Här är Du som vill sjunga flerstämmigt välkom-
men. Repertoar hämtas från de flesta genrer såsom visor, klas-
siskt, folkmusik, jazz, negro spirituals, gospels. Vi sjunger allt 
från relativt enkla sånger till avancerade verk. Vi följer kyrkoåret 
och sjunger i kyrkorna vid de större högtiderna såsom advent, 
jul, påsk, alla helgon och tacksägelsedagen. Några gånger om 
året sjunger vi tillsammans med Västerstads/Östrabys kyrkokör. 

De flesta år arrangeras en körresa för kyrkokörerna samt hugade 
anhöriga, ibland inom Sverige, ibland utomlands.

Välkommen att prova på! För mer info, ring Christina von 
Mentzer 070-691 01 09

Ytterligare musikutbud erbjuds av min kollega Carina Olsson:
Babyrytmik i Västerstad prästgård
Småbarnsrytmik i Västerstad prästgård
Ungdomskör från högstadiet i Västerstad prästgård
Tel nr till Carina Olsson är 0733-722 127

Christina von Mentzer

Solen gassade över svettiga loppisbesökare och överfyllda loppisbord. Alla möjliga 
och omöjliga parkeringsplatser i byn blev snabbt fulla. Årets loppis på Björkvallen 
hölls i vanlig ordning den första lördagen i augusti månad och ej heller i år svek 
besökarna eller vädergudarna oss.
   Loppissamordnaren Micke Persson med medhjälpare hade, under den tid som 
gått sedan föregående loppis, som vanligt samlat ihop mängder med prylar. Under 
loppishelgen arbetades det sedan febrilt med att transportera, sortera, packa upp 
och ställa iordning loppisgrejer. När startsignalen för loppisen gick hade redan de 
flesta besökarna varit på plats en god stund för att sondera utbudet. Under de två 
nästföljande timmarna fick mängder av prylar nya ägare. Det fyndades och pruta-
des så det stod härliga till. Kort sagt var allt sig likt på Önneköps IF´s loppis!
Ett stort tack till bygdens eldsjälar som på ett eller annat sätt arbetade med årets 
loppis. Ni är alla guld värda! Tack också till alla er som skänker prylar till lopp-
marknaden.
   Som ni förstår är det ett enormt jobb och mycket ideellt arbete som krävs för att 
ro i land en så pass stor loppmarknad som Önneköps IF´s men samtidigt är det 
helt avgörande för att föreningen ska kunna bedriva den verksamhet som finns 
idag. Om vi är många som hjälps åt, vilket inte var fallet i år, blir det mycket roli-
gare och inte lika betungande! Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få från spelare, 
ledare, föräldrar till ungdomar i alla våra lag och frivilliga som vill stödja klubben. 
Ni är mer än välkomna att ställa upp och hjälpa till så att idrottsföreningen kan 
leva vidare och fortsätta att bedriva barn-, ungdoms-, och seniorverksamhet här ute 
på ”landet”.  
   Missade ni årets loppis? Boka i så fall redan nu in lördagen den 2/8 2014. Vi ses!

Önneköps IF 
Åsa Sandgren och Joachim Mårtensson
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Bondgards Lagerhotell i Ö. Sallerup

Uppvärmt och larmat.
Moduler från 4m2 till 26m2

www.bosallerup.com
krister.wiengren@bosallerup.com

Tel: 0733-335130
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Lördagen den 23 november firar Önneköps Miniracing-
klubb sitt 50-årsjubileum med öppet hus för alla som vill 
komma för att prova eller bara titta.
   Lokalen är öppen från kl. 10.00 till 20.00.
Vi bjuder på tårta 

Lite historik
I början av 1960-talet blev tre kompisar i Önneköp intresse-
rade av en ny sport från Amerika - miniracing. Killarna, som 
var i 20-årsåldern, hade hållit på med modellflyg sedan mit-
ten av 1950-talet. Tillsammans byggde de en 12 meter lång 
3-spårig bana i ett magasin på andra våningen i Önneköps 
Valskvarn. Den 27 oktober 1963 bildades klubben officiellt 
och en styrelse utsågs

Banan blev snabbt för liten, och redan 1965 byggdes en 
ny 3-spårig, 21 meter lång bana. Utvecklingen gick snabbt 
och i augusti 1967 invigdes nästa bana. Denna hade 4 spår 
och var hela 51 meter lång. För att få plats med banan fick 
en del kvarnmaskiner plockas ut från lokalen, men efter-
som Önneköps Valskvarn drevs av ordförandens pappa och 
dessa maskiner inte användes längre, mötte inte detta något 
hinder. 

Under 1969 modifierades banan för att det skulle vara 
möjligt att genomföra större tävlingar i Önneköp. Våren 
1970 var det internationell premiär, då kördes en lagtävling 
mellan lag från Köpenhamn, Malmö och Önneköp. Tävlin-
gen vanns av hemmaklubben före Malmö och Köpenhamn! 

Önneköps Miniracingklubb 50 år

I slutet av november 1970 arrangerades för första gången en 
SM-deltävling i Önneköp. Under hela 1970-talet tävlade 
förare från ÖMRK mycket flitigt både i och utanför Sverige.

Den 1 maj 1974 blev en milstolpe i klubbens historia, då 
invigdes nämligen ännu en ny bana. En ny lokal på första 
våningen i kvarnen gjordes i ordning och en 35 meter lång 
6-spårig bana, som uppfyllde den tidens krav för internation-
ella tävlingar, byggdes.

Under hösten 2009 revs den befintliga banan ut. Golvet i 
lokalen renoverades och en bana från Hörby flyttades till 
Önneköp. Banan, som är byggd år 2000, är 6-spårig och 
ungefär lika lång som den gamla. Den nya banan saknar 
doserade kurvor men den passar de typerna av bilar som det 
tävlas med idag.

Öppettider m.m.
Idag har klubben öppet varannan fredag (udda veckor) 18.30 
– 21.30.
   Det finns lånebilar för alla som vill prova på.
   Vill du veta mer gå in på klubbens hemsida www.omrk.net

   Meddela gärna om ni kommer på jubileet till martin@
omrk.net (så vi kan garantera tårta)

Text Christer Nilsson , foto Martin Nilsson
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Notiser från Önneköps IF

Herrlaget
Önneköps herrar lyckades med målet att hålla sig kvar i division 5, dit man för 
första gången lyckades ta sig efter att ha vunnit division 6 i fjol. Detta trots en 
tunn trupp och mycket skadefrånvaro på nyckelspelare som Kristoffer Ottos-
son, Håkan Andersson och Robin Dehlin. På 22 matcher lyckades Önneköp 
skrapa ihop 28 poäng och skyttekung blev André Enocksson som gjorde 17 av 
lagets 34 mål. Man kan nog påstå att tränare Dan Sandberg lyckades få ut max-
imalt av truppen även denna säsong och utan tvekan kan Dans två säsonger i 
ÖIF sammanfattas med ordet succé.
    Men efter dessa två år tyckte spelarna att det behövdes en ny röst och vi kan 
mycket stolta presentera Jesper Johansson som ny tränare 2014. Med ett förflu-
tet i bland annat Djurgården, Brage och Frölunda (även Önneköp 2011-2012) 
som spelare, gör nu 34-årige Jesper sin tränardebut. Jesper har redan hållit i två 
träningar nu i oktober och det har varit ett stort intresse från såväl gamla som 
nya spelare på dessa två träningar så vi hoppas på att kunna bredda truppen lite 
till nästa år.

Ungdomarna
Efter ett par år med allt färre lag på ungdomssidan så börjar det mycket 
glädjande att fyllas på igen.
Nya träningstider från och med v. 44:
P 12 lördagar 14.00-15.30 i Hörbyhallen.
P 8 lördagar 15.30-17.00 i Hörbyhallen.
P 7 tisdagar 18-19 i Långaröds gymnastiksal.
Fotboll & lek onsdagar  17.30-18.30 i Långaröds gymnastiksal.

Supporterfest
Kommer att gå av stapeln lördagen 7:e december i Pärups byggdegård. I 
skrivande stund är detta allt jag vet men mer info om festen finns på hemsidan:  
www.önneköps-if.se. Eller kontakta Anette Sjöberg 0703-452 009

Svenska Spel
Mycket glädjande är att Svenska Spel fortsätter sin satsning och även fortsätt-
ningsvis kommer att dela ut 50 miljoner per år till föreningar med ungdoms-
verksamhet. Räkneverken är nu nollställda och poängsamlandet inför nästa 
utdelning har påbörjats. Det enda ni som spelar på Svenska Spel behöver göra 
är att uppge vilken klubb ni vill stödja. Tack till alla er som har supportat Ön-
neköp IF´s ungdomar! I år gav det en välkommen slant från Svenska Spel till 
verksamheten! Nu siktar vi lite högre inför nästa år så glöm inte att uppge att 
ni vill stödja Önneköps IF!

Daniel Nilsson

3

Kölleröds gamla
skola

Lokal med öppen spis för
fest eller annat.
Rum för övernattning. Kök.
Eva Grip 0733-861966
www.gamlaskolan.se

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

Byggnadsvårdsbutik & Måleri

Kagarp Boställe 0415-60364
www.fargfranforr.nu

öppettider Tis-Sön 10-18.

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,

Pärups Bygdegård
Lokal att hyra för fest och annat.

För information ring
Margareta 0415-610 15

www.parupsbygdegard.se
GÖR ETT BESÖK

HOS HENNINGS RÖKERI
OCH

DAGMARS SERVERING
HÄLLEVIK

Dagmars Servering öppet
maj - augusti varje dag.

Affären är öppen
varje dag hela året.
Tel. 0456 - 520 50

Välkommen till
LAVENDELGÅRDEN

i Henset
Telefon 0415-611 75

www.lavendelgården.eu

ÖNNEKÖPS
Miniracingsklubb

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!

Högalunds Köttlåda                
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Vår omtyckta köttlåda kan beställas under 
hela året. Lådan innehåller 30-40 kg kött 
 från våra ekologiska kalvar i Skäpperöd.  

Pris: 104 kr/kg. Leverans i november.
För mer info, ring Helena N Olofsson  

0415-603 08 el 070-208 70 61 

www.kulturvandring.se

Önneköps Lanthandelsmuseum
Vi har öppet lördagar kl. 11.00–16.00

juni-augusti
Övriga tider ring Clary 0763-63 68 67

Bli medlem i Byaföreningen 30 kr/år
BG 5600-4559
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195:-

195:- fr. 150:-

Arnold Äventyrarens 
Kannibalmuseum

Ett exotiskt inslag på den skånska
landsbygden! Märkliga saker & ting 
från över 160 besökta länder.

Öppet hela året om, bara ring i 
förväg. Bussresenärer välkomna!
Boka gärna ett föredrag.

Arnold Wernersson, Önneköp, hörby
0415-600 37  www.kannibalmuseum.

God 
Jul

14 15



Bilden

Fira 50 år
med ÖMRK

Önneköps MRK inbjuder till 50 års kalas.
Detta firas den 23/11 2013 i möllan.

Vi har öppet hus från 10:00 - 20:00

Tårta och kaffe bjuder vi på.

Ta med er bilar, gamla som nya. (finns även lånebilar, såklart)

Lotteri.
Önneköps MRK är en av Sveriges äldsta ännu aktiva slotracingklubbar. Vi bildades så

tidigt som 1963 redan då i "möllan" i Önneköp.

Meddela gärna om ni kommer till martin@omrk.net (så vi kan garantera tårta)

Denna gång har vi med en bild som vi fått inskickad till oss 
av Lars Svensson. Bilden visar en gård i Önneköp byggd i 
början av 1900-talet och revs i början på 90-talet. Vet du 
något om gården skriv in till oss och berätta!
   Det går bra att mejla till byanyttonnekop@gmail.com eller 
lägga i vår brevlåda på Lanthandelsmuseets framsida.

Vi har fått in två svar angående Bilden i förra numret och det 
tycker vi i redaktionen är jätteroligt! Och visst är det Foto-
grafens hus vi ser på det gamla fotot och det var det svaret vi 
fick från både Ulla Nygren och Lars Svensson.

Lars skrev så här till oss:
Hej
Visade bilden för min snart 100-åriga mor Frida, som genast 
kände igen huset. Huset tillhörde fotograf Oscar Nilsson och hon 
kände igen huset tack vare det något märkliga tornet. Anna var 
troligen hans hustru och Iris var hans ena dotter. Den andra 
hette Nancy och föddes senare.
Har själv tillbringat många somrar i Önneköp på 1940 och 
1950-talet. Min morfars far kom till Önneköp redan i slutet 
på 1800-talet och sedan har min morfar och hans bror med 
familjer bott där till sin död.

Lars skickade även med en bild tagen av Oscar Nilsson den 
19 maj 1923. Till höger på bilden ser vi Oscars dotter Nancy 
och till vänster Frida, Lars mor.

Fortsätt gärna skriva in 
till Byanytt!

Glöm inte att
betala in medlemsavgiften

till Byaföreningen för
2014!

Det kostar 30kr/helår och sätts in 
på bankgiro 5600-4559, skriv  ditt 
namn, adress och telefonnummer.

Du kan också betala på Önneköps 
Livs och Önneköps Bageri.

Läs mer om byaföreningen på 
www.onnekop.com


