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Kom till Tages äng kl 18.30
Kyrkokören  och kulkören sjunger 

och vi tänder elden.

FIRA VALBORG!



Ordföranden har ordet

Larssons
Hushållsservice

Reparation och Försäljning 
avnya och gamla vitvaror

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

Kölleröds 
gamla skola

Bed and Breakfast
Eva Grip 0733-861966
www.gamlaskolan.se

Kö in g e
Maskinservice
Tel: 0415-622 88

Mobil: 0709-28 23 93

Ledare     s. 2
Bygdekalendariet   s. 3
Häxan i huset    s. 4-5
Påskpynt    s. 8
Nytt i byn    s. 9
Notiser från ÖIF   s. 10-11 
Bilden     s. 15

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

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

Redaktionen består av:

Sandra Anderberg, Farhult
tel.  073-509 72 30
Linda Anderberg, Önneköp
tel.  073-592 33 66, 0415-60135

Omslagsfoto Björn Salomonsson

I detta nummer:

BYGDEKALENDARIET
Mars 
*25-27/3 Påskutställning i Önneköps Lanthandel, Konst och Foto. Kl. 11.00-16.00

*27/3 kl. 14.00. Guidning i 1600-talsparken. Halva priset för boende i Jöns Henrikssons f
örsamlingar.

*25-28/3  Kulturhuset i Östra Sallerup, Påsköppet kl. 10.00-16.00. Hantverksbod, loppis och café. 
www.kulturhusetosallerup.se, facebook/kulturhuset i Ö Sallerup

April
* Söndagar kl.14.00. Guidning i 1600-talsparken. Halva priset för boende i Jöns Henrikssons försam-
lingar.

*Kulturhuset i Östra Sallerup, lördagar/söndag kl. 10.00-16.00. Hantverksbod, loppis och café. www.
kulturhusetosallerup.se, facebook/kulturhuset i Ö Sallerup

* 16/4 Blau Rögs veteranmopedrunda. Start och mål Önneköps torg kl .12.00

*17+24/4 Ympkurs på Den Gamles gård. För info: www.dengamlesgard.se

*27/4 Blaurögs Kilhultsrunda. Samling på torget i Önneköp kl. 17.30. Avslutas med grillkväll i 
Kilhult.

* 30/4 Valborgsfirande vid Tages äng kl 18.30.

Maj
*1/5 Vernissage på Björkhaga Trädgårdsgalleri kl. 11.00-18.00. Berit Wilkmar, nytt virkat och måleri. 
Öppet hela maj, lördag-söndag kl. 11.00-18.00. Respektera öppettiderna eller ring för bokning.

* Söndagar kl.14.00. Guidning i 1600-talsparken. Halva priset för boende i Jöns Henrikssons försam-
lingar.

*21/5 Exkursion till det blivande naturreservatet Hunnabacken i Elestorp. Samling kl. 10.30 på 
reservatets parkering (eller kl. 10.00 på parkeringen vid Ica i Hörby) Arr. Hörby Naturvårdsförening. 
Konaktperson: Henrik Nilsson tfn 0413-262 91

‘Kulturhuset i Östra Sallerup, lördagar/söndag kl. 10.00-16.00. Hantverksbod, loppis och café. www.
kulturhusetosallerup.se, facebook/kulturhuset i Ö Sallerup.
2/5 Säsongens första MC/Moppe-café kl. 17.00-20.00. Sen varje måndag. Korvgrillning och fika.
18/5 Allsångskväll med Teo Törnqvist kl. 19.00.

*Söndagar Gårdsförsäljning av plantor. Den Gamles gård. 
*8/5 Plantbytaredag, För info: www.dengamlesgard.se
* Önneköpstrampet. Start kl. 10.00 Önneköpstorg

*25/5 Blaurögs Kilhultsrunda. Samling på torget i Önneköp kl. 17.30. Avslutas med grillkväll i 
Kilhult.

Juni
*Björkhaga Trädgårdsgalleri. Björn Salomonsson, fotografi. Öppet hela juni torsdagsöndag kl. 11.00-
18.00. Respektera öppettiderna eller ring för bokning. Stängt midsommarafton.

* Söndagar kl.14.00. Guidning i 1600-talsparken. Halva priset för boende i Jöns Henrikssons 
församlingar.

* 6/6 Fira Svenska flaggans dag i Önneköp. Samarrangemang ÖIF och Svenska kyrkan.
Se www.onnekop.se

*Kulturhuset i Östra Sallerup, lördagar/söndag kl. 10.00-16.00. Hantverksbod, loppis och café. www.
kulturhusetosallerup.se, facebook/kulturhuset i Ö Sallerup.
MC/Moppe-café varje måndag kl. 17.00-20.00. Korvgrillning och fika.
1/6 Besök av veteranbilar kl. 19.30
15/6 Allsångskväll med Teo Törnqvist kl. 19.00.

* 26/6 och söndagar därefter, självplockning av bär och grönsaler på Den Gamles Gård.
*25/6 Fira Midsommar på Önneköps Idrottsplats.
*22/6 Blaurögs Kilhultsrunda. Samling på torget i Önneköp kl. 17.30. Avslutas med grillkväll i 
Kilhult.

Årets pristagare

Grattis Jeanette Persson som blev årets 
vinnare av Byakannan!

Jeanette uppmärksammas för sitt stora 
engagemang i byn som ansvarig för pub-
sektionen och som sekreterare i Önneköps 
Idrottsförening.  När Arnold läste upp 
vinnaren och motiveringen under Bya-
föreningens årsmöte utbrast någon: 
”Äntligen”!

Ett stort grattis till dig Jeanette önskar 
Byanytt!

Bästa Byare!
Tack för förtroendet att bli ordförande för denna fina trakt med 
så pittoreska byar och samhällen som utgör vår grund i Önneköps 
Byaförening. Jag vill gärna att Vi alla hjälps åt i vår strävan att förbättra 
vår fina by med omgivningar. Ni som är nyinflyttade får gärna känna er 
delaktiga i våra projekt, fråga gärna någon granne  vad som är på gång för 
att kunna hjälpa till! Tveka inte att påtala önskningar och förbättringar om 
vad vi i styrelsen kan ta tag i.
   Jag tackar också Önneköps Byaförenings fina styrelse för all tid och 
arbete Ni lägger ner alldeles ideellt!
   Och såklart ett tack till Byakannans vinnare för din mångåriga insats för 
bygden: Jeanette Persson!
 
Med önskan om ett bra år och fin sommar!
Arnold Wernersson
Ordförande Önneköps Byaförening

Nya styrelsen: Pelle Hedlund, Anita Ullman, Arnold Wernersson, Leif Bertilsson
Karolin Madsen, Sara Jönsson, Clary Jonsson
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Häxan i huset
De senaste åren har det stått en skylt i Henset med texten Häxans 
hus. Byanyttredaktionen har, som säkert många andra, undrat vad 
det är som händer om man följer skyltens pil in på vägen bort mot 
huset där tydligen en häxa ska bo.
   Vi ringde upp och bestämde träff, det är ju snart påsk och vad 
passar då bättre än en intervju med en häxa?
   Häxan heter Linda Braekhus och hon välkomnar oss in i 
sin butik. Det doftar lite lagom av rökelse och ur en högtalare 
kommer det svag musik. Vi går runt och tittar på böcker och 
kristaller, vackra halsband och statyer av egyptiska gudar. Det är 
väldigt mysigt här inne och jag tror att häxan har humor för det 
finns både trädgårdstomtar och påskkärringar till salu. 
   Vi slår oss ner i ett hörn med ett litet bord och några stolar. Det 
är här som Linda tar emot kunder. I alla fall ett tag till för hon och 
hennes man håller på att ordna en mottagning i ett eget rum, så att 
butiken kan vara öppen samtidigt som hon tar emot utan att bli 
störd. Familjen består även av två döttrar som hjälper till när det 
behövs.

Häxan själv utstrålar lugn och värme och hon har kloka gröna 
ögon. Hon berättar hur moder jord och allting hänger ihop, hur 
hon önskar att vi skulle leva i samklang med djur och natur. 

Byanyttkollegan Sandra tar fram block och penna och säger med 
ett skratt att hon har skrivit ner lite frågor och att det känns som 
när man skulle intervjua någon i högstadiet.
   - Men det passar bra, säger Linda. Jag brukar jobba med 
högstadieelever och gymnasieelever lite då och då, de kommer hit 
när de ska göra skolarbeten om häxor. Ofta är de rädda när dom 
kommer hit. Dom sitter som tysta små möss men det lugnar sig 
efter en stund. Deras kompisar har skrämt upp dom om allt som 
kan hända! 
   - Att du ska förtrolla dom?
   - Ja, det är jätteroligt! skrattar Linda. 

Linda har nära till skratt och känns lättsam och jordnära. Men 
också seriös och lite allvarlig. För henne är det andliga inget hitte-
på, det är ett sätt att leva. Hon kommunicerar både med andar och 
skogsväsen och har gjort det hela sitt liv.

-Du kallar dig själv för häxa? undrar jag.
   - Ja det gör jag. När jag var liten, min pappa hävdar att jag var 
tre år, så sa jag till alla att jag var häxa. Min mamma var Jehovas 
vittne så hon fick ju panik men pappa tänkte på Pomperipossa och 
att någon måste ha sagt detta till mig. Han tröstade mig och sa 
att jag visst var söt och att jag skulle sluta säga så men det var inte 
alls så jag menade, berättar Linda. Jag menade att jag med mina 
händer kunde göra folk friska och jag kunde prata med dom som 
var döda och med dom som bodde i skogen, alltså naturväsen. 
Och då var man en häxa! Idag jobbar jag med tidigare liv och 
tänker att det var ett tidigare liv jag kom ihåg då. Där jag med 
stolthet hade kallat mig häxa. 
   Linda funderar lite och fortsätter.
   - Jag fick höra att jag skulle sluta upp med detta men jag hade 
redan full kontakt med mina guider och jag visste ju att de inte 
var onda så jag blev duktig på att leva dubbelliv. Så duktig att jag 
t.o.m. predikade för Jehovas vittne till jag blev 18 år. Sen flyttade 
jag.
   - Guider? frågar Sandra.
   - Guider är bara ett ord, de är mina lärare eller följeslagare i 
andeform som jag haft sen jag var barn.

- Varför hamnade ni just här?
   - Jag är från Malmö men har vuxit upp i Skurup, jag flyttade 
tillbaka till Malmö där jag träffade min man och vi flyttade 
tillsammans till Skurup igen, berättar Linda. I Skurup var min 
mamma Jehovas vittne och min pappa var Golvläggaren. Så jag 
var Jehovas vittnets och golvläggarens dotter, alla visste det och jag 
ville inte ha det så. Så vi tog fram en karta över Skåne och tyckte 
Hörby verkade trevligt så vi flyttade dit. Vi bodde i en lägenhet i 
ett år och trivdes bra i kommunen och började leta hus. Jag kände 
mig direkt hemma här ute och vi tittade på flera hus innan vi 
bestämde oss för detta. Det här var det huset som behövde göras 
vid mest och min man slet sitt hår men det kändes helt rätt så det 
blev så! säger hon med ett skratt.

Jag undrar om hon fått reaktioner från bygden sen hon öppnat sin 
affär?
   _ Vi har bott här i 20 år och när barnen var små var jag försiktig 
med att berätta om vem jag var för jag ville inte att det skulle 
påverka dom. Men en gång ville en i personalen på yngsta dotterns 
skola prata med mig för hon var bekymrad över att mitt barn gick 
runt och sa konstiga saker om sin mamma. Hon hade sagt till sina 
klasskamrater att jag var en häxa och personalen visste inte hur 
hon skulle hantera det. Jag sa till henne att jag ju är en häxa! Och 
så förklarade jag vad det innebar för mig och hon blev så lättad 
och sen var det inget mer med det. Jag drar inte in barnen i min 
övertygelse, de får göra som de vill, men jag måste ju få berätta vad 
jag tycker och tänker om saker och ting. 
   - Som alla föräldrar gör, inflikar jag.
   - Ja, precis. Efter den dagen visste alla eleverna och all personal 
och såklart fick också föräldrarna reda på det. När jag sen öppnade 
butiken så visste ju alla redan att jag var häxa och det har gått 
förvånansvärt bra, ingen har sagt eller gjort något negativt mot 
mig. Sen vad folk pratar om i gårdarna har jag ju ingen aning om 
men det är jättemånga från bygden som kommer hit till mig för 

olika saker. När vi flyttade hit till Henset bodde det fortfarande 
människor i husen runtomkring som hade bott här väldigt 
länge, fortsätter Linda. Tanterna hade en syförening och de bjöd 
in mig, jag var ju den unga från stan och var jättespännande. 
Och när jag efter flera år började fundera på att starta företag så 
involverade jag dom i mina tankar. Dom visste alltså före någon 
annan och det tror jag har spelat en jättestor roll. Att man får 
erkännande och godkännande från dom runtomkring.
   
- Finns det magiska platser i trakten? undrar Sandra
   -Ja, det finns många sådana ställen här, berättar Linda. När 
jag pratade med tanterna som bodde här fick jag höra om kloka 
gummor och om platser de vetat om sen de var små, platser där 
det bodde vättar och där det fanns en sten som var magisk och 
många sådana berättelser. Och jag upplever att det är lättarbetat 
här. Det är en bra och lätt plats att jobba med energier. Jag har 
inget som jobbar emot mig, säger Linda lugnt. Jag tror att det 
har funnits mer av detta förr i tiden men tyvärr ligger ju det 
ofta utanför historien, de som skriver historien är inte sådana 
som oss. 

- Du har haft butiken i drygt två år. Vad gjorde du innan? vill 
Sandra veta.
   - Jag jobbade som ämneslärare i teckenspråk på flera olika 
gymnasieskolor. Jag undervisar faktiskt i det fortfarande, det 
är en stor del av mitt liv och om någon frågar mig om jag kan 
hålla en kurs så är det klart att jag gör det. 

- Vem är den typiska besökaren som kommer hit till dig?
   - Många av dom som kommer hit och som överlag söker sig 
till ett andligare liv är kvinnor som är 45-50+ som har sprungit 
rakt in i väggen. Ofta i kombination med en undran vem man 
är. ”Jag är mamma men mina barn har flyttat hemifrån och jag 
var en fru men mannen har skaffat sig en ny och vem är jag?” 
Jag tycker att det är lite sorgligt och när jag är ute och föreläser 
brukar jag ta upp att man ska försöka känna efter innan, stanna 
upp lite innan. Det är sällan jag träffar någon som jobbar heltid 
som är nöjd med det. De flesta skulle vilja jobba lite mindre, 
bo lite billigare men så kan man ju inte göra tycks många tro. 
Jo, det kan man visst! Det handlar om prioriteringar. Den som 
kommer till mig är ofta en person som står vid ett vägskäl, säger 

Linda. Det kan handla om hälsan eller om livet i stort. 
   Hon fortsätter.
   - Det är väldigt många som säger att de provat olika sorters 
meditationsformer men inget har funkat för dom. Jag jobbar 
med trumresor och min upplevelse är att trumman är rätt för 
många som inte hittat rätt någon annanstans. Det är något med 
vibrationerna som går inåt. När jag pluggade schamanism på 
högskolan fick jag veta att den traditionella nordiska häxan brukar 
i forskarhänseenden omnämnas som den nordiska schamanen. 
Det tyckte jag var spännande. Teknikerna är väldigt lika runt om i 
världen. Häromveckan pratade jag med en schaman som utbildar 
sig i Ryssland och det slog mig hur lika vi jobbar. Jag ser det som en 
äkthetsstämpel att det jag lärde mig i skogen som barn är samma som 
det häxor och schamaner lär sig nu. 
   
Jag frågar hur Lindas mor ser idag på henne som häxa? 
   - Min mamma tycker det här är fantastiskt och hon brukar vara 
här och koka kaffe när jag har stora tillställningar! Och när jag är 
på alternativa mässor brukar hon vara med och hjälpa till. Jag har 
det här i arv, min mormor var också häxa, inte lika uttalat som jag 
men hon var ju det. Min morfar var duktig på örter och min farmor 
jobbade som medium under många år. Min mamma har ju vetat allt 
detta men ignorerat det för att slippa ta upp det med församlingen. 
Hon är fortfarande troende men hon har lämnat Jehovas vittnen, 
precis som mina syskon.

Jag vill veta om hon känner sig lyckligt lottad över att kunna se och 
kommunicera med andar och skogsväsen?
   Linda svarar att hon sen många år ser det som en gåva, men att det 
under tonåren var lite jobbigt för hon ville ju vara som alla andra. 
   - Ibland kan det kännas lite frustrerande att jag kan se ett större 
sammanhang, särskilt när folk inte vill lyssna eller det inte passar att 
jag lägger mig i, säger häxan med ett leende. 

Tre timmar tillbringade vi i Häxans hus. Jag måste erkänna att det 
snurrade i huvudet när vi klev ut i vårsolen. Det var ett intressant 
möte vi just haft och även om vi inte höll med varandra om allt så är 
Linda definitivt en klok kvinna som har mycket att berätta. 
   Byanyttredaktionen rekommenderar ett besök till Häxans Hus i 
Henset!
                                                          Text och foto Linda Anderberg
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 Bregnahult
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.

Högalunds Köttlåda 
.

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

 
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

Även du kan bli Medlem

CH  Blommor

BOX 156,  Råbygatan 4,  242 22 Hörby
Tel: 0415-105 61  Fax: 0415-137 92

Blomsterförmedling – Alla slags binderier
Blomsterarrangemang – Buketter

Krukväxter

    
                                                                                          Mors. 
                                           Irene Olofsson Bregnahult
                                                                                               

  Håleklöva trädvård

Beskärning,  Fällning
Plantering o Rådgivning

          Arborist Håkan Belin
Tel: 0739 57 58 52

F-skatt  Ansvarsförsäkrad

 

  

Köinge

Maskinservice

Tel: 0415- 622 88

Mobil: 0709-28 23 93

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

Bygg - Butik - Lantbruk
www.horbylantman.se

0415-171 00
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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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                                                                                                                    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

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

JÖRGENS MASKINSTATION
Hörby

Strängning 9,30 m
Rundbalsensilering

Halmpressning: Runda & Fyrkantiga

Urin & Flytgödselspridning
Sådd: Rapid 4 m med frölåda

0768 - 05 10 39

       

RING VVS TEAMET

NÄR DET GÄLLER VVS-INSTALLATIONER - SERVICE

0417-262 05 

Vi finns i Vallarum

HÖRBY FÖRSAMLING
Långaröd under perioden april-juni 2016.

24/3 kl. 14.30  Önnebo. Mässa. Lindgren
25/3 kl. 18.00  Långfredagskonsert 
  ”Hammarslagen – en musikal   
  om Jesu sista dagar. Kyrkokören,   
  solister, musiker. Lindgren
7/4 kl. 14.  Café 14. Jan-Olof Jansson, 
  föredrag: ”Resa i västerled”
10/4 kl. 11.00  Mässa med konfirmandjubileum.   
  Odin Wernersson – saxofon.   
  Roos Åkerberg
1/5 kl. 16.00  Gudstjänst. Haglund
4/5 kl. 19  Bibelstudium i församlings-
  hemmet
12/5 kl. 14.  Café 14 Kulkören sjunger
22/5 kl. 18.00  ”Känn hur Gud berör” – en   
  mässa av Joakim Persson med   
  Kyrkbandet och Kyrkokören.   
  Lindgren
5/6 kl. 13.30  Gudstjänst. Tyrberg
6/6 kl. 18.00  Nationaldagsfirande

Alla hälsas välkomna!
Reservation för ändringar. Se därför även predikoturer 
i Skånska Dagbladet och Frostabladet. 
Besök gärna www.svenskakyrkan.se/hoerby

Önneköps Lanthandelsmuseum
Vi har öppet: 

Juni, söndag kl. 13.00–16.00, 
stängt midsommarhelgen

Juli-Augusti, lördag-söndag kl. 13.00-16.00
Övriga tider ring Clary 0763-63 68 67

Bli medlem i Byaföreningen 50 kr/år     BG 5600-4559www.naturligdressyr.se    e.angantyr@outlook.com

Start och mål på torget i Önneköp. 
Anmälan öppnar kl. 10.00, gemensam start kl. 12.00. 

Det kostar 40 kr för att delta och 25% av intäkterna går 
till Cancerfonden. Rundan är ca 3 mil och går på asfal-
terade vägar och kantas av ett antal frågor och en station. 
Halvvägs kan man köpa grillad korv och gå en sväng på 
Kulturhuset i Östra Sallerup som för övrigt har moped/mc 
kafé varje måndagkväll med start 2 maj. 

Välkommen till 

BLAU RÖGS 
veteranmopedrunda 
lördagen 16 april 2016! 
BLAURÖGS 
VÅRRACE

12/4-2014

Start: Önneköps torg 12:00
Anmälan: Önneköps torg 10:00

Förtäring: Önneköps Café efter racet.

Övriga frågor: Dan Gustafsson 0705-751227

APOLLO
CENTRUM
CRESCENT

DBS
DKW

FRAM-KING
GRIPEN

HERCULES
HUSQVARNA

JAWA
JAGAREN

KREIDLER
MARATON

MCB
MOBYLETTE

MONARK
MUSTANG

NORSJÖ SHOPPER
NSU

NYMAN
ORIGINAL

PUCH
REX

SACHS
SPEED

STANDARD
SVALAN
SVANEN
TOMOS

UT
VESPA

VIMPEL
VICTORIAWICI

ZÜNDAPP
ÖRNEN

OBS: Endast veteranmopeder

Prisutdelning ca kl. 14.00 till 1:an, 2:an och 3:an. Efteråt 
kan man komma ner på puben i källaren på lanthandels-
museet på After Rög och eftersnack! Bilar och släp par-
keras på idrottsplatsen. 

Undrar ni över något så ring Dan på 070-5751227.
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Fyll i 

 meddelanden till mottagaren, t ex faktura- och/eller referensnummer 
 avsändaruppgifter 
 betalningsmottagare 
 belopp 
 betalningsmottagarens bankgironummer 

Tips 

 Ett bankgironummer består av 7-8 siffror, grupperade XXX-XXXX eller XXXX-XXXX. 

Klipp längs den streckade linjen 

Blankett för betalning via Privatgirot BANKGIRO INBETALNING/GIRERING AVI  
Meddelande till betalningsmottagaren 

Avsändare (namn och postadress) Betalningsmottagare (endast namn) 

Svenska kronor öre Till bankgironr (xxx-xxxx eller xxxx-xxxx) 

Önneköps Byaförening

Dags att betala medlemsavgiften för 2016.
Glöm inte skriva era namn på inbetalningen.
 Välkommen till Byaföreningen!

50 kr 5600-4559

Festkommittén 
behöver hjälp! 
Byns julmarknad brukar vara en trevlig 
och välbesökt tillställning. I december 
förra året var marknaden flyttad till 
klubbhuset pga. vädret och trots att det 
framkom kritik mot det beslutet så tror 
vi flertalet tyckte att det blev en trevlig 
dag och många konstaterade att det 
var skönt att vara inomhus i värmen. 
Men det finns ett problem. De sen-
aste åren har knallarna klagat på att de 
inte får något sålt. Vi bybor köper helt 
enkelt för lite. Samma sak fick vi höra 
efter denna julmarknaden. Glögg-och-
lussebulleförsäljningen gick däremot bra 
och det var mycket prat och skratt runt 
fikaborden. 
Detta har fått oss i festkommittén att 
fundera över att vi kanske kan ordna 
julmarknaden på ett annat sätt? Vi kan-
ske inte måste ha några knallar? Eller 
bara någon enstaka? Vi kan träffas och 
fika och sjunga julsånger? Vi behöver 
er hjälp! Hur vill Önneköps byafolk ha 
sin julmarknad? Skicka in förslag till 
byanyttonnekop@gmail.com. 
Alla förslag mottages hjärtligt!
Festkommittén

Fibernät
Byaföreningen vill tipsa er som är intresserade av utbyggnad 
av fibernät att anmäla ert intresse på leverantörens hemsida:
http://www.teleservice.net/ftth/
Är det tillräckligt många intressenter kan vi försöka hjälpa 
till att arrangera en informationskväll med företaget.

Byaföreningens styrelse sänder 
ett varmt tack till alla som 

engagerar sig så att vi får en 
levande bygd med museum, 
pub, högtidsevenemang och 

egen tidning!

Påskpyssel
Förra påsken gjorde vi ju fina pappersägg 
och hängde i riset. Jag har kvar av de 
färgglada papperna och tycker att vi gör 
kaningirlanger! 

Detta behövs:
En kaninmall. Och om man vill 
även en äggmall. Blyertspenna, sax, 
tejp, snöre och såklart fint papper.

Gör så här:
1. För över kaninen till lite tjockare 
papper så blir det lättare att använda 
som mall.
2. Rita av mallen till så många kaniner 
som du vill ha. Använd suddi om det 
råkar synas blyerts.
3. Vill du ha ägg med? Leta upp förra 
årets Byanytt där en äggmall finns eller 
rita ett ägg själv. Du klarar det!
4. Klipp ett lagom långt snöre och tejpa 
fast kaninerna.
5. Häng upp på väggen, lägg på bordet 
som en löpare eller fäst girlangen i en 
dörröppning.
6. Fotografera just din girlang och 
skicka in till Byanytt så att vi alla får se 
hur fint det blev!

Kaninerna går att använda till fler saker. 
Det blir säkert fint att pynta påskkort 
med en kanin eller att fästa på en kruka 
med vårblommor.

Linda Anderberg
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Notiser från Önneköps IF

MATCHKALENDER
Björkvallen

9/4 kl 16.00 Seriepremiär ÖIF A - Hammenhög 
(mer info på www.laget.se/onnekopsif ) 

23/4 kl 14.00 Kommunderby Hörby FF - ÖIF A 
(matchen spelas på Hörby IP)

Hej Byanyttsläsare!

Ett nytt spännande fotbollsår står för dörren! 2016 är dessutom jubileumsår för 
Önneköps IF som fyller 70 år. Lördagen den 10 september kommer vi att fira 
föreningen med kalas och festligheter på Björkvallen dagen lång. Välkomna allihop!

Seniorerna:
   Passande nog såg ju våra seniorer i höstas till 
att fixa så att vi får fira jubileum med division 
4-fotboll på Björkvallen under 2016. Aldrig 
förr har föreningen återfunnits så högt upp i 
seriesystemet. Det ska verkligen bli spännande 
att följa laget i år! En seger i träningsmatchen 
mot div 2-spelande BW90 med 4-2 och seger i 
jul-och nyårshelgens Askecup lovar gott inför vad 
som komma skall. Några nyförvärv har anslutit 
till truppen, Linus Nyman (Blentarp), Alfred 
Persson (Löberöd), Tobias Holmgren (Hörby) och 
Sebastian Nilsson (Svensköp). Spelare som har 
lämnat klubben är Philip Brorsson (Svensköp), 
Mark O´Reilly (Bjärred), Anton Green (Södra 
Sandby) och Antonio Ribiero (ass. tränare BW90). 
Jesper Stenlundh gör sitt tredje år som tränare i 
föreningen.

Några datum att hålla lite extra koll på är lördagen 
den 9 april då det är dags för seriepremiär mot 
Hammenhög – en match som vi hoppas kan spelas 
i Önneköp men som vanligt vet vi ju inte vad 
våren har för sig och om Björkvallens gräsmatta är 
spelklar tills dess. Håll utkik på hemsidan för mer 
information. Sen får folket i bygden inte missa att 
gå man ur huse och bege sig till Hörby IP lördagen 
den 23 april då det är dags för årets första derby 
mot Hörby FF! Ett derby som ju faktiskt spelas 
mellan två av de tre högst rankade fotbollslagen i 
Mellanskåne i år! (Förutom ÖIF och HFF spelar 
Eslövs BK div 4-fotboll. EBK återfinns dock i den 
norra Skåneserien.)

Alla ÖIF´s hemmamatcher finns med i Byanytts 
kalendarium. På hemsidan hittar ni även info 
om bortamatcherna samt B-lagets program som i 
skrivande stund inte är fastställt.

Ungdomarna: 
   I ungdomsleden är det full rulle och har så 
varit en stor del av vintersäsongen då flera av 
lagen har cupspelat på olika håll. I Askecupen i 
Hörby ställde ÖIF upp med hela fyra lag i olika 
åldersklasser. Inte illa! En sådan här bredd på 

ungdomsverksamheten är det länge sedan vi hade 
i föreningen! Från cupen rapporterades många fina 
resultat för de rödvita. Nämnas bör det för tillfället 
sammansatta flicklaget i 10-årsklassen som verkligen 
visade framfötterna och kom tvåa med samma 
slutpoäng som gruppsegraren.

I år planerar ÖIF att samarbeta med Askeröds IF 
kring ett 16-årslag och ett 14-årslag. Båda klubbarna 
har ”på egen hand” för få spelare för att hålla igång 
11-mannalag i dessa åldersgrupper. 

Övriga lag i ÖIF´s ungdomssektion detta år är PF11 
(barn födda 2004-06), PF9, PF8 och det nystartade 
knattegänget med barn födda 2009-10. De två 
yngsta grupperna kommer att delta i cupspel under 
hela säsongen medan övriga lag laddar för seriespel. I 
skrivande stund är matchdatum inte spikade så håll 
utsikt på hemsidan för mer information. Här hittar 
ni även lagens träningstider.

Våra ledare vill ha fler kollegor i ungdomssektionen. 
Det är många lass, stora som små, på plan och vid 
sidan av, som ska dras under en säsong och om 
fler är med i gemenskapen undviker vi att några få 
personer får kämpa med allt. ÖIF´s ungdomssektion 
består av ett stort och härligt gäng barn och 
ungdomar (ca 70 % av barnen på Långaröds skola!) 
samt trevliga och engagerade ledare. Just nu söker 
vi en administratör till sektionen, hjälptränare till 
PF8, 9 och 11 samt en samordnare till ungdomarnas 
kiosk på Björkvallen. Många sysslor kräver alltså 
inget som helst fotbollskunnande så alla kan och är 
hjärtligt välkomna att vara med. Kontakta Fredrik 
på tfn 0709-154 339 eller Peter på tfn 0708-98 52 
00 så berättar de mer.

Kul att veta:
   På årsmötet i januari utsågs seniorernas tränare 
Jesper Stenlundh till årets ÖIF:are 2015.

Vår ordförande, Joachim Mårtensson, är still 
going strong. I skrivande stund har han gjort 998 
matcher i ÖIF´s rödvita dress. I detta avseende 
är Jocke överlägsen etta i föreningens historia. 

Fotbollskarriären började någon gång på 
Hedenhös tid och pågår fortfarande. En inte 
alltför avancerad gissning är att han, när ni läser 
detta, har passerat de 1000. Ett svårslaget rekord i 
fotbollsvärlden!

I nästa nummer av Byanytt kan ni, med 
anledning av ÖIF´s 70-årsjubileum, läsa mer om 
föreningens historia. Har ni gamla foton eller 
minnen att dela med er av är ni välkomna att 
kontakta mig på tfn 0708-937 525.

Bra att veta:
   ÖIF´s hemsida finns på adress www.laget.se/
onnekopsif

En hjärtstartare är placerad i ett olåst 
omklädningsrum på Björkvallen. Startaren är lätt 
att använda eftersom den har en talande funktion. 
Skåpet är larmat för att undvika klåfingrighet. 
Tveka inte att använda den!

Den 6 augusti är det dags för årets loppis. Ni kan 
redan nu skänka prylar. Kontakta Micke på tfn 
0703-169 433 så ordnar han med transporten.
Aluminiumburkar utan pant mottages tacksamt. 
Lämna i ÖIF´s behållare på återvinningsstationen 
vid Önnebo eller kom ner med dem till 
idrottsplatsen.

Tennisbanan på Björkvallen ägs av 
Byaföreningen. Håll utkik på någon av 
våra hemsidor i vår så får ni veta när den 
är klar för spel. ÖIF´s och Byaföreningens 
medlemmar spelar gratis och övriga för en 
liten peng.

I lanthandeln och på bageriet köper ni ÖIF´s 
bingolotter och Sverigelotter.

Vill ni hyra klubbstugan på Björkvallen för 
t.ex. barnkalas eller släktträffar? Kontakta 
Joachim på tfn 0708-851 654 eller Åsa på 
tfn 0708-937 252.

Skånetrafikens linje 471 kör från torget 
i Önneköp mot Hörby kl. 12.13 på 
derbylördagen den 23 april Då helgturerna 
körs med taxi ska resorna förbeställas på tfn 
0771-77 44 99 minst två timmar i förväg. 
Är ni en grupp på minst fyra personer bokas 
resan minst tre dagar i förväg.

Vi ses på Björkvallen i år!

För Önneköps IF / Åsa Sandgren

29/4 kl 19.00 ÖIF A - Staffanstorp

13/5 kl 19.15 ÖIF A - Veberöd

25/5 kl 19.00 ÖIF A - Åhus Horna

3/6 kl 19.00 ÖIF A - Öja

22/6 kl 19.00 ÖIF - Skånekurd 
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Högalunds Köttlåda                

 Bregnahult

4

.

Högalunds Köttlåda 
.

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

 
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

Även du kan bli Medlem

CH  Blommor

BOX 156,  Råbygatan 4,  242 22 Hörby
Tel: 0415-105 61  Fax: 0415-137 92

Blomsterförmedling – Alla slags binderier
Blomsterarrangemang – Buketter

Krukväxter

    
                                                                                          Mors. 
                                           Irene Olofsson Bregnahult
                                                                                               

  Håleklöva trädvård

Beskärning,  Fällning
Plantering o Rådgivning

          Arborist Håkan Belin
Tel: 0739 57 58 52

F-skatt  Ansvarsförsäkrad

 

  

Köinge

Maskinservice

Tel: 0415- 622 88

Mobil: 0709-28 23 93

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

Vår omtyckta köttlåda kan beställas under 
hela året. Lådan innehåller 30-40 kg kött 
 från våra ekologiska kalvar i Skäpperöd.  
       Leverans i november. Pris 124 kr/kg.

För mer info, ring Helena N Olofsson  
0415-603 08 el 070-208 70 61 

www.kulturvandring.se

Hamnplan, Hällevik
Färska och 
rökta 

fiskdelikatesse
r.

0456-520 50
www.hennings-rokeri.se

Hamnkrog 
À la carte
Fullständiga 
rättigheter.
0456-570 40

e-
mail:henning@hennings-

rokeri.se

Välkommen till
LAVENDELGÅRDEN

i Henset
Telefon 0415-611 75

www.lavendelgården.eu

 

 

ÖNNEKÖPS CYKEL nära 
människor och natur. 
Hyr hos Önneköps Livs! 
Tel: 0415 603 00 
www.hotspotkollerod.se

Önneköp - Linderödsåsen

Guidad 

kulturvandring

med picknick

Grupper
Företag

Skolklasser

Vandring, föreläsning, 
traktor & vagntur

Även fasta datum:

"Spåren av folket före oss"
28/5, 27/8, 14/9, 1/10

"Läkande örter & 

den Kloka Brännerista Bengta"
18/6, 30/7, 10/9, 16/9

www.kulturvandring.se
info@kulturvandring.se

070-208 70 61 

www.woolpack.se

Tottes maskintjänst 
 

Nu är vårbruket i gång och Tottes 
maskintjänst kan erbjuda huggning, 

strängning och pressning. 

 

Snittverk, 0-15 knivar eller 

0-25 knivar. 

 

Plastade balar 90cm-150cm. 

Hö och halm balar 90cm-180cm. 
 

Välkomna att ringa 

Kristofer Olsson 

0703906112 / 0415-311052 
 

Tottes maskintjänst erbjuder diverse tjänster 
inom lantbruket som huggning, strängning och 

pressning.

Snittverk, 0-15 knivar eller 0-25 knivar.

Plastade balar 90cm-150cm.
Hö och halmbalar 90cm-180cm.

Välkomna att ringa
Kristofer Olsson

0703906112 / 0415-311052

Kom till Tages äng kl 18.30
Kyrkokören  och kulkören sjunger 

och vi tänder elden.

Tag med picknickkorgen 
och tillbringa kvällen framför 

den sprakande elden. 
Grillar finns på plats. 

Arrangör: Byaföreningen

FIRA VALBORG! behöver DIG!

Kontakta ordf.
Birgitta Bäckström

0707-766 079
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 Bregnahult

4

.

Högalunds Köttlåda 
.

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

 
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

Även du kan bli Medlem

CH  Blommor

BOX 156,  Råbygatan 4,  242 22 Hörby
Tel: 0415-105 61  Fax: 0415-137 92

Blomsterförmedling – Alla slags binderier
Blomsterarrangemang – Buketter

Krukväxter

    
                                                                                          Mors. 
                                           Irene Olofsson Bregnahult
                                                                                               

  Håleklöva trädvård

Beskärning,  Fällning
Plantering o Rådgivning

          Arborist Håkan Belin
Tel: 0739 57 58 52

F-skatt  Ansvarsförsäkrad

 

  

Köinge

Maskinservice

Tel: 0415- 622 88

Mobil: 0709-28 23 93

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

Enochssons Åkeri AB
SKOGSTRANSPORTER

Önneköp
Tfn/Fax 0415 - 600 80

070 - 600 83 41

JOHANSSONS
ELINSTALL.BYRÅ

ÖNNEKÖP
Tel. 0415-601 31

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

Mejerivägen, Önneköp
242 98  Hörby 0415-601 31

SOLKULLENS FÖRSKOLA
med TID för ROLIG LÄR-LEK! 

  Ring 0415-604 44

HYRESGÅRDEN

SäljeS: PVC-rör 110 x 6 m. 225:-/st
Byggdrän 110/97 x 4 m 80:-/st
0 4 1 7 - 2 62  0 5   w w w.va b - a b . s e

UthyreS ByggmaSkiner o StällningarUTHYRES BYGGMASKINER O STÄLLNINGAR
SÄLJES: PVC-rör 110 x 6 m. 225:-/st

Byggdrän 110/97 x 4 m 80:-/st
Minireningsverk enskilda avlopp Biovac

  0417-262 05 www.vab-ab.se

VI FINNS I VALLARUM

Välkommen till Östra Sallerup!

KULTURHuset
i Östra Sallerup

Här finns intressanta besöksmål:
  Hantverksbod   Loppis   Café 

 Nostalgisk radio/tv-utställning 

 Unik 1600-talspark med kungahyllning 

www.KulturhusetOSallerup.se

Skickar in en bild som är tagen utanför en skola, 
första halvan av 1900-talet nånstans på åsen.
Skolan är idag ombyggd, och naturligtvis ser ju skol-
barnen lite annorlunda ut i dagens skola.
Frågan är, var är det?

Gert Larsson

-Har ni några gamla bilder från trakten eller roliga 
minnen från förr?
Vi tar gärna emot bilder och texter från er läsare. Me-
jla dem till oss på byanyttonnekop@gmail.com

Bilden
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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

Byggnadsvårdsbutik & Måleri

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. 

Arnold Wernersson, Önneköp, hörby
0415-600 37  www.kannibalmuseum.se
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En annons här kostar 50:-
per utgåva.

 Önneköps Lanthandelsmuseum
Har öppet lördagar kl: 11:00- 16:00

Juni, juli Augusti
Övriga tider ring

Clary 0763-636867
Tage 0415/60019

Bli Medlem i Byaföreningen
Medlemsavgiften  är 30:-

BG 5600-4559

Välkommen till

Lavendelgården i 
Henset

Telefon: 0415-61175
www.lavendelgarden.eu

 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 !  

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
 

Välkommen in på

www.prtryck.se

Den enda bank du 
behöver

Hörby 0415-173 00, www.fofspar.se

Axlar - Bromsar - El - Chassi - rep.
+ Byggnationer

Återförsäljare av däck
KUMHO & GENERAL, NOKIA & MICHELIN

HANKOK

Bondgards Lagerhotell i Ö. Sallerup
Uppvärmt och larmat.

Moduler från 4m2 till 26m2
www.bosallerup.com

krister.wiengren@bosallerup.com

Tel: 0733-335130

Kagarps Boställe 0415-603 64
www.fargfranforr.nu 

 Öppettider Butik Ons-Sön 10-17, Kafé Ons-Sön 10-15

Måleri med traditionella färger
Under vintern kan
det vara bra att 
planera våren 
och sommarens 
utvändiga måleri.
Välj kulörer och 
färgtyp,så att allt 
är på plats när 
vädret är lämpligt!

www.econyans.se   0769  463360

God Helg
Maria Attström

16 17



Hjärtstartare
En hjärtstartare är placerad på 
idrottsplatsen i Önneköp. 

Den finns i omklädningsbyggnaden 
på fotbollsplanens långsida i rummet 
närmast reningsverket. Dörren, som 
är skyltad med en hjärtstartarsymbol, 
är alltid olåst. Hjärtstartaren har en 
talande instruktion vilket gör den lätt 
att använda.  

Tveka inte att använda den – den 
kan rädda liv!

OBS: Skåpet är plomberat och larmat 
för att undvika klåfingrighet.

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

För mer info: 0415-103 36

Allt inom 
Trädgård

Trädgårdsanläggare 
Pelle Hedlund
070-555 76 80

Farhult

Allt inom 
Trädgård

Trädgårdsanläggare 
Pelle Hedlund
070-555 76 80

Farhult

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

Det bästa  
för din häst 

Naturligt och komplett hästfoder 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equivis 

Johanna & Fredrik Rahm  
Farhult 8271, Hörby 
equivis@onnekop.se 

0703-760003 
0703-111620 

 
www.hippolyt.se 

Erbjudande till boende i Långaröds och 
Östra Sallerups socknar. 

 

Hej!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Flygfoto:	  Bertil	  Olofsson

Vi	  som	  skriver	  detta	  guidar	  i	  Östra	  Sallerups	  
1600-‐tals	  park.	  När	  vi	  träffades	  för	  att	  
utvärdera	  förra	  säsongen	  kom	  idén	  upp	  att	  
alla	  som	  bor	  i	  pastoratet	  där	  Jens	  
Henrichsen	  /	  Jöns	  Henriksson	  en	  gång	  
jobbade,	  ska	  få	  rabatt	  på	  guidning	  detta	  året.	  
Många	  vet	  förstås	  hur	  intressant	  och	  
spännande	  historia	  parken	  har,	  men	  vi	  
stöter	  inte	  sällan	  på	  personer	  som	  bor	  	  nära	  
och	  ändå	  inte	  varit	  där.	  Så	  ta	  med	  dig	  familj,	  
vänner	  och	  bekanta	  och	  kom	  till	  Östra	  
Sallerup.	  Med	  lösenordet	  ”Långaröd”	  	  får	  ni	  

50% rabatt	  på	  normalpriset!	  	  
Guidningarna	  startar	  klockan	  14	  varje	  
söndag	  från	  27	  mars	  till	  30	  oktober	  2016.	  

	  

Kulturhuset	  har	  öppet	  på	  helgerna,	  med	  
café,	  loppis	  och	  hantverksbod.	  Passa	  även	  
på	  att	  se	  Hörby	  Radioförening	  HRFs	  fina	  
utställning.	  

	  

1600-‐talsparken	  i	  Östra	  Sallerup	  är	  ett	  
kulturminne	  klassat	  som	  riksintresse.	  Det	  
finns	  enligt	  länsstyrelsens	  utredare	  ”ingen	  
bättre	  plats	  där	  nutidsmänniskan	  kan	  
föreställa	  sig	  tiden	  då	  Skåne	  blev	  svenskt.”	  	  

Biljett	  för	  40	  kronor	  finns	  i	  hantverksboden	  
(	  ni	  betalar	  alltså	  20	  kronor).	  Gratis	  för	  barn	  
under	  12	  år	  och	  för	  medlemmar	  i	  vår	  
förening.	  Läs	  mer	  om	  parken,	  prästen	  och	  
oss	  på	  www.karlxistenar.se	  !	  	  

I	  år	  har	  vi	  många	  roliga	  aktiviteter	  så	  det	  
lönar	  sig	  att	  titta	  in	  på	  hemsidan	  då	  och	  då.	  	  

Varmt	  välkomna	  önskar	  Jöns	  Henrikssons	  
parkguider.

 

0415-154 33

Dags att ge 
tillbaka?
Välj en bank som låter delar av 
vinsten utveckla lokala projekt.



ÖNNEKÖPSTRAMPET

Välkomna till Önneköpstrampet
En dag i naturen på cykelsadeln. Ett evenemang där hela familjen är välkommen 
att delta, tiden runt är inte avgörande. Rundan är ca 26 km lång. 
Vid regn är trampet inställt.

Ev frågor ring Karl Gustav Johansson 0415-60131 eller Gert Larsson 0703-955460

Start: Torget Önneköp 21/5  
10.00 Mål:  Torget Önneköp


