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Välkommen in på 
 

www.prtryck.se 

Välkommen till Café Kulturhuset Östra Sallerup 

 
Njut av våra hembakta kakor i den gamla skolan som blivit Café. Här finns 
även en stor  Konsthantversbod 
Öppet: Lör. – Sön. 12.00 – 17.00  Juli – Aug. Ons. – Sön. 10.00 – 17.00 
Övrig tid enligt överenskommelse. Tel: 0736-0877600 

Välkommen att bada bastu! 
 
Här i bygden har vi något mycket unikt, en gammal men väl 
fungerande ångbastu. 
I det lilla gula huset nära Långaröds kyrka samlas vi på fredagar och 
bastar.  
Klockan  17.00 bastar herrarna och kl 18.30 bastar damerna. 
Alla är välkomna att gratis prova och vill man sedan bada fler gånger 
betalar man 25 kr per gång och blir medlem i föreningen vilket kostar 
50 kr för ett år.  
Vi har varit och städat, putsat och målat, för fredagen den 15 september 
är det premiärbad efter sommaruppehållet. 
Det behövs fler badande, för att vi skall hålla ångan och livet uppe i den 
lilla bastun. Vill man inte bada, men ändå stödja ångbastuföreningen, 
kan köpa ett medlemskort för 50 kr. 
Gamla och nya bastubadare hälsas välkomna. 
 
Har du bastufrågor, så kan du ställa dem någon av oss, Nisse Bäckdahl, 
Wincent Cedergren, Gun Westerlind eller Birgitta Åsfält 

Nu är det jul igen nu är det jul igen. 
 

Förberedelserna inför julmarknaden är igång. Datum för 
marknaden är den 10e december kl 16.00- 20.00. 

Har ni intresserade av att hyra ett bord på marknaden  
hör av er till mig,  

Karolin, på tel: 0415- 605 21 så bokar vi plats till er. 
Information om marknaden kommer även att finnas på hemsidan: 

www.onnekop.com 
Det kommer även upp lappar i byn. 

 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 !   
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Tel. 0415-60206 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tel. 0417                                263 63  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Box 53 
242 21  Hörby 

Tel. 0415 – 173 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R öda K orset
L ångarödskretsen

 Även Du kan bli medlem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/Fax 0415 - 601 40 
Mob. 010 - 298 32 99 

 
                                                                                        JOHANSSONS 

ELINSTALL.-BYRÅ 
 
 ÖNNEKÖP 

 
Tel. 0415 – 601 31 
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Keramiker 
Gerd Persson 
Korsholm 7066 
 
Telefon verkstad       0415-221 70 
Mobil                        073-946 73 92 
E-post:gerd.persson keramik@telia.com  

 
 
 
 
 
 
 
Långaröds R:K: krets 
Nu har kupan flyttat in i sina nya lokaler i Hörby. Omsättningen är god. Gör gärna 
ett besök där. Förra styrelsemötet försökte Sven Wiberg ”peppa ” oss att fortsätta 
arbeta med Långarödskretsen . Han sa: Det går! Men då måste det finnas fler, som 
engagerar sig. Hör gärna av dig, om du kan hjälpa till med t. ex. kaffeservering, 
lottförsäljning m.m. Den 9 dec. bjuder RK. Kaffe i Långaröds församlingshem , när 
barnen har sin julfest. Den 10 dec. har RK. försäljning på Önneköps julmarknad. Då 
är det också dragning på årets teckningslotteri. Som vanligt ställer Isgrens upp och 
har lotteriet i affären, under vecka 48 och 49. 
Är du inte medlem i RK?? Bli gärna det. 150 Kr. till pg. 900807-9  Krets 12037. 
                       Inger. 
 

Rödakorset
Långarödskretsen

 
LÅNGARÖDS KYRKA 

INFORMERAR 
Långaröd under november 
2006 - februari 2007. 
 
12/11 kl. 11 Gudstjänst, Jansson 
 
14/11 kl. 18.30 Långaröds kyrkliga 
syförening i församlingshemmet 
 
16/11 kl. 14.30  Gudstjänst på 
Önnebo, Jansson 
 
26/11 kl. 9.30 Mässa, Jansson 
 
28/11 kl. 19 ”På upptäcktsfärd i 
Bibel 2000” i församlingshemmet 
 
3/12 kl. 13.30 Adventsgudstjänst, 
Lindgren, Kyrkokören medverkar  
 
5/12 kl. 18.30 Långaröds kyrkliga 
syförening i församlingshemmet 
OBS!! Bytad dag. 
 
7/12 kl.   ?     Café 14. Adventsbord 
på Furuboda. Anmälan 
 
9/12 kl. 15.30 Luciagudstjänst. 
Mini- barn-ungdomskörer 
medverkar.   
Avslutning på höstterminens 
barnverksamhet.  
21/12 kl. 8.15  Skolavslutning 
kl. 14.30 Gudstjänst på Önnebo, 
Jansson 
25/12 kl. 7.00 Julotta, Jansson. 
Kyrkokören medverkar 

2007 
 
4/1 kl. 14  Café 14 i f.d. 
pensionärshemmet 
7/1 kl. 11  Mässa 
9/1 kl. 18.30  Långaröds kyrkl. 
syförening i församlingshemmet 
21/1 kl. 9.30  Gudstjänst 
1/2 kl. 14  Café 14 i f.d. 
pensionärshemmet 
4/2  kl. Familjegudstj. Inbj. av de 
under året döpta. Kaffeserv.  
13/2 kl. 18.30 Långaröds kyrkl. 
syförening i församlingshemmet 
18/2 kl. 11 Mässa 
1/3 kl. 14  Café 14 i f.d. 
pensionärshemmet 
 
Reservation för ändringar.  
Se predikoturer i Skånska 
Dagbladet på lördagar och  
Besök gärna www.kyrktorget.se 
 
Hälsningar 
Els-Marie  
 
 
Kontaktperson Kyrkliga 
syföreningen 
Anita Lindholm tel: 0415-60042 
Körerna  
Barnkören: Tisdagar kl.: 14.30 - 
16.00 
Vuxenkörerna växelvis i Långaröd 
och Ö. Sallerup kl: 19.00 – 21.00 
Ledare: Christina Sällström 
tel: 0415-60109 eller 0706-910109
 
Barn och föräldrargrupper: 
Måndagar och onsdagar  
kl: 09.30 – 11.30 i 
församlingshemmet. 

Sryrelsen 
Helen Brandin tel: 044-340558   
Gunilla Henningsson  tel: 60505 
Gunvor Håkansson  tel: 60033          Eva Johansson  tel: 60356 
Inger Mårtensson     tel. 60047      
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Telefon: 
0415-60367 
070-5912176 

Fax: 
070-6162176 

F-skatt 
Önneköp, 242 98 

Hörby 
 

 

 
En annons här 

Kostar 50: - 
Per utgåva 

 

ÖNNEKÖPS BIL 
 

Försäljning & service 
Telefon: 0415 – 600 65 

       
 

GÖR ETT BESÖK 
HOS HENNINGS RÖKERI 

OCH 
DAGMARS SERVERING 

HÄLLEVIK 
Dagmars Servering öppet maj - aug 

varje dag. 
Affären, i samma byggnad, är öppen 

varje dag hela året. 
Tel. 0456 – 520 50 

Vid bussresor: förbeställ gärna 

Solkullens 
Förskola 

Behöver ni barnomsorg ring 
0415 - 60444 

Ö Sallerups Kulturhus 

 
 

Hantverksbod – Cafe’ 
Loppis – Vävstuga 

Jöns H . Minne - Hembakat  
Lördag kl. 10 – 17  Söndag kl. 12 – 17 

Tel. 0415-612 75, 610 67 

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

VÄLKOMNA 
Ingvar  o  Annika 

 

 
 

Mycket mer än färg, beslag & tapeter, 
även gammaldags gardiner, mattor, 

överkast, lampor, korgar och den 
perfekta presenten. 

 
Kagarp Boställe 0415-60364  

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

 

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

Ring O  boka oss 
Karl: 070-3404538 Björn: 0708-857624 

http://www.fargfranforr.nu/


 
 

Notiser från Önneköps IF 
ÖIF på Internet

Adressen är: www.önneköps-if.se   Besök vår hemsida, det är den väl värd. Här kan ni läsa om det mesta som hänt och kommer att 
hända i föreningen. Detta har ca 18.000 besökare redan upptäckt. 
 

ÖIF 60 års jubileum ! 
Tusen tack Lille och Lisa alla ni andra som på ett eller annat viss bidrog till att vårt jubileums firande blev en oförglömlig fest. En 
utmärkt festlokal på Pickeboa gård, med utsökt mat och fantastisk underhållning. 
Jubileums björken som ÖIF fick av damlaget, har Dan planterat bredvid klubbstugan.  
 

Herrlagen. 
Det är bara att konstatera att när vårt a-lag har kvalat upp en serie så blir det respass direkt ner i den lägre serien. Det måste tydligen 
till serieseger för att ÖIF herrar skall stanna kvar mer en säsong i sexan. Så då är det bara att blicka framåt och hoppas att nästa 
säsong i sjuan går till historien, och att herrarna vinner serien. Förutsättningarna finns, det vimlar av ung talanger i föreningen, som 
har fått nyttig rutin i år. Här har vår nye tränare Kenneth Kronbäck från Östra Sönnarslöv en blandad spelar trupp med gamla och 
unga spelare att jobba med. Någon annan målsättning än toppstrid, och avancemang till sexan igen finns ej.  

Damlaget 
Det blev ett mellan år för våra damer. Man kunde inte mäta sig med de allra bästa lagen i serien, och det var med tanke med den 
kraftiga föryngring som laget har haft under den gångna säsongen inte heller att vänta. Patrik Hansson som fortsätter som tränare har 
även han ett ungt och tallang fult lag, som kanske behöver ytterliggare ett år till i femman innan man är redo att klättra i serie 
systemet. Men vem vett, kanske kan de kommande derbymatcherna mot Hörby FF locka fram det där lilla extra som gör att man kan 
slås om de allra översta platserna i serien. Vi håller alla tummar. 

Ungdomslagen. 
P-15. 

Pojkarna har gjort en strong insats, och slutade på en fin andra plats med endast tre förluster, Två av dem kom mot serie suveränerna 
Hästveda som vann samtliga sina matcher. Killarna har matchats flitigt i såväl vårt a som b-lag och där har man sannerligen inte 
gjort bort sig. Och det blir i dessa två lag som pojkarna får kriga om platserna det närmaste året. 

P-12 
Laget lyckades inte försvar sin finna andra plats från vårsäsongen. Men det var kanske inte heller att vänta, efter som man efter 
framgångarna i våras ställdes inför betydligt tuffare motstånd under höstsäsongen. Två vinster är inte fyskam, och Ceder har en stor 
spelartrupp, så nu planeras det för killarna skall få spela ”ritig” elva manna fotboll till våren. 

F-13 
Inte heller tjejerna lyckades försvara sin finna vårsäsong, men tre vinster under säsongen ock en fin fjärde plats till slut i tabellen. 
Det är rejäl uppryckning från året innan, och det är bara att hålla tummarna för att tjejerna fortsätter på den inslagna vägen, så blir 
det riktigt bra till slut. 
  PF-96-99 
Efter ett idogt tränade, där Isgren har lärt ut grunderna hur man behandlar en boll, och rör sig inom spelplanens linjer. Så var det 
dags för ”examensprovet”. Som avslutning på utomhus säsongen hade Ingvar i all hemlighet ordnat med en träningsmatch mot 
värsta möjliga motstånd, nämligen mot Hörby FF motsvarighet. Men vad brydde sig killarna och tjejerna sig om motståndet, man 
avlossade den ena kanonen efter den andra och Hörbys målvakt fick kröka rygg inte mindre än sju gånger. Vad månde bliva av detta 
anfalls glada gäng. Att motståndaren gjorde två mål mer, har ringa betydelse i samman hannget. 

Boll – lek 4-6 år 
Tränas av Jessica Nilsson i Långaröds gymnastiksal mellan 17.30-18.30 och även här finns det plats för fler deltagare. 

Innebandy. 
Föreningen har även innebandy på programmet numera. I Långaröds gymnastiksal på torsdags kvällar mellan 18.30-19.30 bedrivs 
denna verksamhet för ungdomar i åk 3-6 under ledning av Dan Gustavsson och Mikael Nilsson 
  
Ni som undrar över något om våra ungdomslag eller kanske vill hjälpa till på något viss gå in på vår hemsida eller kontakta 
Ungdomsansvarige Jörgen Svensson på 60447. 

Önneköps open. 
Turneringen är nu färdigspelad och för tredje året i rad vann Joakim ”coach” Nilsson. Joakim var totalt överlägsen och förlorade inte 
ett sett i år heller. Vem han slog i finalen behöver vi kanske inte gå närmare in på. Det blev 6-2, 6-4 och kroppen min har precis 
återhämtat sig. Grattis Jocke och vandrings pokalen är din för alltid. 

Loppmarknaden.  
Vi tar emot loppis prylar hela året, har ni något att skänka ring Ceder 0416-32024, 0708-761712 eller Daniel 12866, 0709-275689 

Bingolotto 
Premierar på bingolottor via ÖIF. Vill ni ta chansen och vinna? ring Gert 60367 eller ordna det med respektive ledare för något av 
lagen. 

Supporterklubben 
Ni som saknar supporter lott kontakta Camilla 128 30 eller Jeanette 121 21 så fixar de det.  
Och missa inte års fästen som i år är på Å-gården i Vollsjö den 25 november. Sista anmälningsdag är den 15/11och görs till Camilla 
eller Jeanette.                                                                  För Bya-Nytt Gert Nygren 
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En annons härKostar 50:- 
Per utgåva. 

P.Stefansson 
 

Tackor m. lamm, skinn 
Bordercolliehundar 

Lipizzaner föl 
0415 - 603 71 

Handla hos 
 
 
 
 
 
 
 

Var annars? 
NYRÉNS FÄRG EFTR..

LARS NILSSON & SON
FÄRG – VÄGG – GOLV – PARFYM

 

 

NYA TORG 2,  HÖRBY 
TELEFON 0415 – 101 25 

Spektrum 

   Släp  -  Bil  -  Husbil  -  Husvagn   -   Service   
          Jönstorp postl. 821                            Per Krondahl 
          242 96  Hörby                                Tel. 0415 – 60323

 

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

av däck 
KUMHO & GENERAL 
NOKIA & MICHELIN 

HANKOK 

Arnolds 
Kannibalmuseum 

Önneköp 
 

Öppet efter 
tidsbeställning 

 
Tel. 0415 - 600 37, 600 76 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Önneköp 
Tanka Med 

 
 
 
 
 

Till Lågpris ! 
Välkomna 

Bankkort 
Kreditkort 
Kontanter 

Välkommen till 
Lavendelgården i Henset 
 

Telefon: 0415-61175 
www.lavendelgarden.nu

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

e-post @lokalforeningen.com 
www.lokalforeningen.com

 
Hörby 0415 – 171 00 
Fax 0415 – 171 90 
 
Söderskog 0413 – 322 50 
Fax 0413 – 323 90   

Vi har allt för 
• Lantbruk    
• Bygge  
• Villa 
• Trädgård 

Reseskildring fr Björkliden 
Andra veckan i juli i år, for vi (fam. Olofsson Bregnahult) på 1 veckas semester till nordligaste Lappland. Närmare 
bestämt Björkliden, som ligger mellan Abisko och Narvik.  Det tog exakt 24 timmar med tåg genom hela långa Sverige. 
 När vi klev av tåget i Björkliden, möttes vi av en sval vind. Det var riktigt skönt efter de senaste veckornas värmebölja i 
Skåne. 
 
MIDNATTSSOLEN: Så här långt norrut håller sig solen över horisonten ända fr slutet av maj till mitten av juli. Vi hade 
tur första natten. Vi gick upp på kalfjället, endast en kvart fr vår stuga. Där såg vi solen skina som ett glödande klot hela 
natten. Vi satt och beundrade detta fenomen så länge vi orkade. Myggen hade inga bekymmer att hålla sig vakna!! 
 Det var inte lätt att gå och lägga sig i dagsljus, det blev sena kvällar. Men det tog vi igen på morgonen, väckarklockan 
stod kvar hemma! 
 
MALMBANAN: En av guiderna höll en kväll ett föredrag om och visade bilder från bygget av malmbanan (järnvägen 
mellan Kiruna och Narvik)  Den tog 4 år att bygga, var klar 1902. Totalt var 6000 man sysselsatta vid detta bygge. De var 
arbetslag på ca 13 personer, en kocka i varje.  Hon kunde inte erbjuda så stor variation på kosten. De åt mycket bröd och 
gröt, fisk från Torneträsk ibland. Om hon fick tag i fläsk, blev det fest.  Man placerade ett arbetslag på var 10:e km, sen 
fick de arbeta sig framåt. Material fraktades dit med häst och vagn. När vi såg den oländiga terrängen som järnvägen 
byggdes i, förstod vi inte hur de klarat av detta gedigna arbete med handkraft och enkla handverktyg. På några ställen var 
man tvungna att göra tunnlar. Det gick till så att två män slog med vars en slägga på ett borr som en 3:e man höll. Detta 
borr skruvade han ¼ varv vid varje slag. Det var mörkt och mycket kallt en stor del av året, vilket inte gjorde arbetet 
enklare.  Rallarna blev dock rejält avlönade. Omräknat till dagens pengar skulle de tjänat 800- 1000 :-/dag. 
 Anledningen till malmbanan var att man behövde en frostfri hamn att skeppa ut malmen ifrån. Narvik var då mycket 
lämplig. Hamnen där fryser aldrig, pga Golfströmmen. Här transporteras dagligen 13 tåg med vardera 52 vagnar. Varje 
vagn innehåller 80 tom järnmalm.  Man har på senare år upptäckt att järnmalmen även finns under Kiruna. Därför har det 
bestämts att delar av staden ska flyttas!!för att man ska kunna bryta även denna malm. 
 
 ABISKO nationalpark: Vi tog linbanan upp en dag och tittade på fjällblommor och renar. Vi provade fiskelyckan i en 
fjällsjö –utan någon tur. 
 
DÖDIS: En regnig, kall (11 gr.) och blåsig dag gick vi på en vandring till Kärkevagge. Det är en stendal med meterhöga 
stenblock som inlandsisen lämnade efter sig. Isen smälte innan den nådde havet, därför blev all sten kvar i dalen. Detta 
kallas dödis, finns bara på detta ställe i Sverige. 
 
FORSRÄNNING: Sista dagen var vi på veckans höjdpunkt (enligt flickorna) nämligen forsränning. Iklädda våtdräkter, 
flytvästar och hjälmar paddlade vi , med hjälp av en ledare, neråt forsarna i Kalix älv. Det gällde att se upp så vi inte gick 
på sten, då blev det tvärstopp. 
Ibland åkte vi baklänges. Särskilt bakom större stenar, där blev det baksug. Efter en välbehövlig paus med kok-kaffe och 
renklämma tog vi oss ner de sista km. På ett lugnt ställe fick de som ville bada. Det var ca 8 grader i vattnet. Men badet 
var helt o.k. eftersom vi hade våtdräkt.  Ja detta var verkligen en häftig upplevelse!!! 
  
JUKKASJÄRVI: Här tillbringade vi några timmar innan tågresan hem. Var på ett intressant same-museum. Såg Bror 
Hjorts berömda altartavla i kyrkan. Is-hotellet hade smält, där fanns bara en stor grusplan nere vid älven. 
 Nu var det dags att sätta sig på tåget igen. Sov oss genom  en stor del av landet, sen smakade det bra med frukost i 
restaurangvagnen. 
                         Norrlandshälsningar från Irene, Kjell-Ingvar, Åsa, Pia 
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Hans-Olof Nilsson 

A llaslagsbinderier – Blomsterarrange

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

Mob.tel. 0707-89 22 71 

mang
Bukette ter - Krukväx

Enochssons Åkeri AB 
 

SKOGSTRANSPORTER 
Önneköp 

 
Tfn/Fax 0415 - 600 80 

010 - 241 12 61 

Önneköps Gräv & 
Schakt 

Arbeten med Grävmaskin, 
Grävlastare, Hjullastare, Lastbilar 

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

Larssons 
Hushållsservice 

 

Reparation och Försäljning av 
nya och begagnade vitvaror. 

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

Tel. 0415-                      601 24

r

BlomsterförmedlingBlomsterförmedling – Alla slags binderier 
Blomsterarrangemang – Buketter 

Krukväxter 

 

 
Hörby

Sjöbo

Degeberg

Önneköp
Andrarum 
Kivik 

Vallarum, Vollsjö

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

Bildväv, Pärl och Textilcollage tusch/Akvarell 
 

Öppet  1/7 – 1/9  kl. 11.00 – 17.00 
Övrig tid enligt överenskommelse 

Hemmeneköp 8167, 242 96 Hörby. Tel. 0415/60393 
”Hemsida” http://skaneart.com/AnMarieBertam.shtml

E-mail. bertam@oretel.net 
 Önneköps Hårvård 

tel. 0415 – 604 11 
 

Öppettider 
Öppet Nov. o Dec.  tisd. ef.m. o fredagar 

Från Januari 07 upphör salongen 
Härmed vill jag tacka alla kunder!! 

Inger 
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KONSTEN ATT MISSA ETT FLYG 
 
 
Att resa är nog det bästa som finns. När vi reser får vi uppleva så mycket nya intryck. 
Exotiska landskap. Spännande smaker och dofter. Främmande språk. Starka färger. 
Annorlunda musik och rytmer. Tropiska regn. Tryckande hetta. Polarvindar. När vi reser 
vidgar vi våra vyer. Allting vi upplever under våra resor, vare sig resan utgör en busstur till 
faster Rut i Mora eller en upptäcktsfärd i Borneos djupa och outforskade djungler, ger oss en 
inblick i andra kulturer. Därmed sätts även vår egen kultur plötsligt i ett nytt perspektiv. 
Kanske är vi inte riktigt medvetna om det, men jag är ganska säker på att det är så. Varje resa 
vi gör förändrar oss. Kanske ser vi saker och ting på ett nytt sätt. Kanhända tänker vi på saker 
och lägger märke till ting som tidigare gått oss förbi omärkbart. Ja, resor är nog det bästa som 
finns. För även om man stiger av Morabussen eller Borneoflyget betydligt fattigare än man 
var när man steg på, så är man ändå så mycket rikare när man kommer tillbaka. På ett eller 
annat sätt. Faktiskt.  
 
Förmodligen är det så att jag nog befunnit mig mer i utlandet än hemma i Sverige under det 
senaste decenniet (oj, nu kände jag mig genast lite gammal!). Det har varit boende i utlandet 
på grund av jobb och studier. Mycket i Sydeuropa, men även i Latinamerika och Afrika. 
Under alla dessa år har det inte hänt mig en endaste gång att jag missat ett flyg. Fram tills den 
14 juni 2006. Då hände det. Nära hade jag varit många gånger (förmodligen fler än jag kan 
minnas!), och det är nog egentligen ganska konstigt att det inte inträffade innan dess. Men, av 
någon outgrundlig anledning, hade jag tidigare hållit mig till att missa andra transporter av det 
jordburna slaget, såsom bussar och tåg. 
 
Efter fem månaders vistelse i Guatemala, där jag gjorde praktik på Unicef, skulle jag resa hem 
till Farhult och Sverige och äntligen få vara hemma på sommaren. Det såg jag fram emot som 
ett litet barn ser fram emot självaste julafton! Naturligtvis blev det inte aktuellt med att packa 
resväskorna förrän några timmar innan avresa (det blir det aldrig för min del!). Efter en kall 
dusch, och utan att ha fått så mycket som en blund i ögonen kontrollerade jag därför klockan 
halvfem på morgonen en sista gång att inget fanns kvarglömt i lägenheten och steg ut i 
garaget. Det skulle ganska snart visa sig att detta skulle bli en dag där allt gick mig emot. Det 
började med att garageporten inte gick att öppna. Det var en sådan där modern fjärrstyrd port. 
Det som varit god tid (med Saras mått mätt) var plötsligt mindre god tid och när garageporten 
så äntligen gick upp for jag hals över huvud på två hjul till flygplatsen på en sista tur genom 
den guatemalanska huvudstaden som sakta börjat vakna till liv.  
 
Väl på flygplatsen visade det sig givetvis att alla väskor skulle rotas igenom grundligt innan 
de över huvud taget kunde checkas in. Jag stod som på nålar, kikandes mellan fingrarna när 
väskkontrollanten öppnade min sprängfyllda resväska som jag med nöd och näppe just lyckats 
stänga genom det hederliga gamla knepet att sätta mig på den! Medan han ivrigt genomsökte 
den på jakt efter droger och vapen undrade jag förtvivlat hur han skulle lyckas stänga den 
igen.  

  
 Fortsättning följer. 
 

 

 8


	sid 1.pdf
	sid 2.pdf
	sid 3.pdf
	sid 4.pdf
	sid 5.pdf
	sid 6.pdf
	sid 7.pdf
	sid 8.pdf
	KONSTEN ATT MISSA ETT FLYG 


