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Bya Nytt 
Utges av Önneköps Byaförening 

Politiskt obunden tidning 
Utkommer fyra ggr per år. 

Nästa nummer omkr. 18/6 - 2007 
Manusstopp 8 /6 - 2007 

Ansvarig utgivare: 
Byaföreningen 
I redaktionen: 

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

och Hans Skantz  
e-post: hans.mail@onnekop.se 

 
Kantannonserna  är s.k. sponsorrutor 

och kostar 50:- per utgåva. 
 

STÖD VÅRA SPONSORER 
och 

ANNONSÖRER 
 

 

 

Tidning för Långaröd – Önneköp med  omnejd                                      Årgång 19   Nummer - 2   Feb. 2007 

 

 
 

Välkommen in på 
 

www.prtryck.se 

 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 !   

 
Byaföreningens årliga sommarfest hålls som vanligt i 
Lanthandelsmuseèts trädgård Fredagen den 29 Juni kl 19.00 Åretts 
artist är Lalla Hansson. Lalla började i poppsvängen redan på 60-talet 
och har sedan varit aktiv i flera grupper. 1996 reste Lalla till Florida 
med bl.a. Mats Ronander och Pelle Alsing för att spela på det kända 
rockstället ”Cleveland Hotell” i Miami Beach. 
Sommaren 2000 fick Lalla och framgångsrika ”Idolerna” en hitt med 
låten” Här kommer Kärleken” Låten låg 1:a på Svensktoppen i hela 14 
veckor och utsågs till ”Årets Svensktoppslåt”. Uppföljaren ”Sommar” 
året därpå låg 2:a på svensktoppen under lika många veckor och 
”Idolerna” blev utsedda till ”Årets Svensktoppsartister”2001 Samma år 
mottog Lalla Falkenbergs Visfestivals Stipendium. 
Biljetter säljs som vanligt hos Isgrens Livs och Conditeriet 
 

 Lalla Hansson

Museet 
Öppettiderna för museet är som vanligt alla helgfria Lördagar kl. 11,00-
16,00 Juni, Juli och Augusti. Övriga tider för grupper stora och små 
ring Ulla N. 60121 eller Tage 60019 detta gäller även bokningar av 
Källaren 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        

Tel. 0415-60206 

R öda K orset
L ångarödskretsen

 Även Du kan bli medlem 

Almanackan 2007 
Finns att köpa hos Isgrens, Bageriet, 
Museet och Källaren. Bilderna är nya 
för varje år. 
Byaföreningen har ungefär 600 
negativ av fotograf Oskar Nilssons 
stora samling. Oskar N. fotograferade 
från slutet av 1800 talet till sin död, 
han fotograferade dels i sin egen 
studio i Önneköp dels åkte han runt i 
bygden, han använde sig av en kamera 
med glasplåtar, glasplåtarna motsvarar 
dagens negativ men framkallningen är 
något mer komplicerad. Genom att 
köpa allmackan hjälper ni till att 
finansiera framkallningen. Ni får 
samtidigt några intressanta bilder från 
bygden.  
 

 

Box 53 
242 21  Hörby 

Tel. 0415 – 173 00 

JOHANSSONS 
ELINSTALL.-BYRÅ 

 
 ÖNNEKÖP 

 
Tel. 0415 – 601 31 

 
 
 
 
 
 
 
Den 8 maj är det Rödakorsets dag. Det firar vi med tipsrunda och fika.  
Samling vid fd. pensionärbostäderna, Stora salen Kl. 18:00. Välkomna! 
Den 16 juni planer vi en vandring till Fjällmossen.  
Samling hos Hagenruds Kl. 10:30.  
Ta med korv eller något annat att grilla. Engångsgrillar kommer att finnas.  

Alla är välkomna!! 
 
Styrelsen består numera av: 
Gunvor Håkansson   Tel: 60333   /   Eva Johansson  Tel:60123 
Inger Mårtensson   Tel: 60047   /   Ersättare Anne Andersson  o Ulla Britt Nittmo 
Valberedning  Asta Nilsson   /   Anita Lindholm o Karl- Gustav Johansson 
                                                     Ha en trevlig vår. Inger 

Rödakorset
Långarödskretsen

 

 
LÅNGARÖDS KYRKA 

INFORMERAR 
Långaröd under tiden 

Maj - Juni 2007. 
 
29/4 kl. 11  Gudstjänst, Jansson 
 
5/5 kl. 14  Konfirmation med mässa 
i Västerstad kyrka, Lindgren 
 
10/5  kl. 14  Café 14 i f.d. 
pensionärsbost. ”Våren i sång och 
dikt” med Christina och Jan-Olof 
 
13/5 kl. 14  Mässa, Lindgren och 
Harry Norberg 
 
15/5 kl. 18.30 Långaröds kyrkliga 
syförening i församlingshemmet 
 
16/5 kl. 14.30 Gudstjänst på 
Önnebo, Jansson 
 
17/5 kl. 11  Vårfest för 
barnverksamheten i Pärups 
Bygdegård. Församlingens 
barnkörer medverkar. 
 
20/5 kl. 13.30 Kyrkrally med start i 
Västerstad, via Östraby-Ö.Sallerup 
till Långaröd medtag kaffekorg 
 
27/5 kl. 19 Gudstjänst, Jansson. 
 
2/6 kl. 14  Konfirmation med mässa 
i Västerstad kyrka, Jansson 

 
10/6 kl. 9.30 Gudstjänst. 
 
23/6 kl. 11  Mässa vid kyrkväggen
 
Reservation för ändringar.  
Se även predikoturer i  
Skånska Dagbladet på lördagar. 
Frostabladet på måndagar  och 
besök gärna www.kyrktorget.se 
 
Hälsningar Els-Marie 
Det är inte klart ännu men 
eventuellt kommer det att bli en 
rödakorsgudstjänst. 
 
Men eftersom det inte är klart låter 
vi det stå gudstjänst. 
Tack!  
 
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. 
 
 
 

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

Byggnadsvårdsbutik & Måleri 
Linoljefärg, Tjära, Lindrev, Golvolja, Limfärg, 
Pigment, Handtryckta tapeter, Gardiner, Mattor,  

El-&Fotogenlampor, mm. 
Stort sortiment av Dörr, Fönster & Möbelbeslag. 

 
TRÄDGÅRDSMÖBLER 

Regnvattentunnor, Spaljeer,   
Pelargonier, Korgar, mm 

 
Kagarp Boställe 0415-60364  

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

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 

 
 
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 

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 
22.000 besökare redan upptäckt. 
 
Nu är det full aktivitet på Björkvallen samtliga lag tränar nu på gräsplanerna, som kommer att vara i topp skick om ett par veckor med 
det fina försommar väder vi nu har.  

Herrlagen. 
De sista träningsmatcherna är avklarade, och när ni läser detta har premiären mot Huaröd med all säkerhet ägt rum. Om man ser 
tillbaka på träningsmatcherna och hur det sett ut där, kan man hoppas på en lyckad premiär. Tränaren Kenneth Kronbäck har lagt in 
lite nya spel idéer, som gör att det ser betydligt stabilare ut över alla lagdelar. Som jag skrev i föra numret av bya-nytt, så var 
målsättningen en topplats i serien. Den skall jag definitivt inte ändra på nu, i synnerhet som att Magnus Nilsson gör comeback efter 
ett år skade uppehåll, och att Håkan Andersson har bestämt sig för att spela ytterliggare en säsong. Sen skall vi inte glömma alla våra 
unga duktiga spelare, som förvisso var med redan i fjor men är nu ett år äldre, och de kommer att få sina genombrott i år. Var så 
säkra.  

Damlaget 
Det ser lite besvärligare ut för våra damer den kommande säsongen. Tränings intresse har inte varit det bästa, och en del spelare 
som föreningen räknat med har inte visat det rätta intresset. Träningsmatcherna har väl inte heller varit av sådan kvalitet att vi skall 
hoppas på någon framskjuten placering i år. 
Vi får hoppas på en lyckad start av serien mot Vanneberga, så vaknar kanske intresset hos de tjejer som inte visat den rätta 
inställningen hittills, och det behövs för att ett lag skall kunna fungera fullt ut. Sen ser det ut att bli samma fiasko med lag som hoppar 
av serien efter den är fastställd. Det blir ingen kontinent med matcher och träningar på detta vis, och det kan ju sätta ner humöret på 
vem som hälst. Senast var det Hörby FF som meddelade att man hoppar ur serien. Men vi håller alla tummar för en lyckad säsong, 
för ett damlag behövs i föreningen. 

Ungdomslagen. 
Alla ungdomslag tränar för fullt ute nu. Ni som undrar över träningstider får ringa till Jörgen Svensson på telefon 60447 så leder han 
er rätt. Vi tar även emot nya spelare, kom ner till Björkvallen och prova på hur det är att var med i ett lag och träna. I år ställer ÖIF upp 
med följande lag i seriespel P-13, F-14, F-10. Sen har vi även en stor skara yngre förmågor i Boll-Lek gruppen. Men som alla kan se 
så ser det lite magert ut med tillväxten på de lite yngre killarna.  

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, kontakta ungdomsansvarige Jörgen 
Svensson på 60447. Är det någon som är intresserad, tveka inte att ringa Jörgen. 

Loppmarknaden.  
Loppmarknaden i år är Lördagen 4 augusti kl 13.00 
Vi tar emot loppis prylar hela året, har ni något att skänka ring Ceder 0416-32024, 0708-761712 eller Daniel 12866, 0709-275689. 

ÖIF-Festival. 
Med musik, dans, lekar, mat och dryck blir det på Björkvallen den Lördagen den 21 juli. Biljetter säljes endast i förköp till festivalen. 
Det går ej att komma på kvällen och att lösa biljetter då. Så håll ögonen öppna efter anslag, så ni inte missar detta. 
 

Kräftskiva. 
I år är det åter dags med kräftskiva, så boka in den 18 augusti på Pickeboa gård i Ilstorp. Anmälan och tider återkommer vi med. 

 
Bingolotto 

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

Medlem i ÖIF 
Alla är hjärtligt välkomna som medlemmar i vår förening både som aktiv och passiv. Det är ett absolut krav, att alla som deltar aktivt i 
föreningen på ett eller annat set, måste lösa medlemskap. Medlemsavgiften för 2007 är fastställd enligt följande: 
Aktiva 19 år och äldre: = 500:-  /  15 år – 18 år = 250:-  /  0 år – 14 år = 200:- 
Familjekort =  700:- (för samtliga familjemedlemmar med aktiva barn t.o.m 14 år) 
Föreningsledare = 200:-  /  Stödmedlemmar = 100:- 
Avgiften betalas helst in på BG- nummer 986-3150, och glöm inte att ange vem avgiften gäller för. 
 

Supporterklubben 
Ni som saknar supporter lott kontakta Camilla 128 30 eller Jeanette 121 21 så fixar de det.  
 

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 

 
Storgatan 5 242 31 Hörby 

0415 - 123 20 
Var annars? 

   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 

 5

http://www.lavendelgarden.nu/


       

    
Byaföreningen 

Den 28/2 hölls årsmötet. Hela styrelsen omvaldes ordf. Karolin  v.ordf. Kjell sekreterare Leif, 
Kassör Pia, ledamöter Kjell-Ingvar o Tage, suppleant Irene. Kjell-Ingvar visade bilder från sin resa i 
Alaska. Årets Byakanna tilldelades Lisa Ottosson o Jörgen Svensson för sitt stora engagemang och 
arbete med barn o ungdomsverksamheten i byn. Lisa och Jörgen Startade ungdomskvällarna för 10 år 
sedan, verksamheten har hela tiden växt.  Byaföreningen har nu hyrt hela huset som ägs av Inger och 
tidigare varit Missionshus och nu kallas Kulhuset. Lisa o Jörgen o Leif m.flera fortsätter med 
ungdomskvällarna som är mycket välbesökta. Fritids som drivs på dagtid och öppen för ungdomar 
från bygden här är en hel del föräldrar engagerade.  
Evenemang som är planerade den 30/4 Valborgs bål i Långaröd  6/6 Flaggans dag i Önneköp 
Programmet för flaggans dag är inte klart information kommer på anslagstavlorna och hemsidan för 
vist ska vi ha ett eget firande i byn!!  
22/6 Midsommarfirande i Önneköp Den 29/6 Sommarfesten i Önneköp. 
 

Byaföreningens hemsida: www.onnekop.se 
 

 
Välkommen till din lokala 

handlare 
Epost: epost@hbylm.se 
www.hörbylantmän.se 

 
Hörby 0415 – 171 00 
Fax 0415 – 171 90 
 

 
 

 
Välkommen till Yangtorp 

Vill du utöva qigong? 
Träningspass både för nybörjare och för Dig som redan har tränat qigong tidigare. 

Vi hälsar Dig hjärtligt välkommen till Yangtorp. 
 

Gratis kurser i qigongsystemet ”Sex Hemliga Ord” hela året. Tel: 0415-60500 
 

Akupunkturbehandlingar utföres av Marcus Bongart enligt  kinesisk medicin. 
 

www.qigong.se

Hörby Lantmän 
 

Bygg och Energicenter 
Vi finns på Råbyvägen 42 

 
 

Välkomna 
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Enochssons Åkeri AB 
 

SKOGSTRANSPORTER 
Önneköp 

 
Tfn/Fax 0415 - 600 80 

070 - 600 83 41 

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 

          
Hans-Olof Nilsson 

A llaslagsbinderier – Blomsterarrange

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

Mob.tel. 0709-465408 

mang
Bukette ter - Krukväx r

BlomsterförmedlingBlomsterförmedling – Alla slags binderier 
Blomsterarrangemang – Buketter 

Krukväxter 

Tel. 0415-                      601 24
 

 
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 
 

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 

 
DUMPERTRANSPORTER 
Dan Gustavsson 
Mobil: 070-575 12 27 
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Ring mig när du ser en stork! 
När jag för två år sedan flyttade till Stänkelösa var det i förhoppning om att få storkar att häcka hemma hos mig. Jag 
har varit med i det skånska Storkprojektet sedan det startade 1989. Fram till 2000 var jag projektets ledare men i 
samband med svår utmattningsdepression blev jag tvingad att sluta. Min fascination för storkarna är oförändrad och 
jag följer dem och projektet i detalj. Dessvärre drivs projektet idag på ett sätt jag inte tror leder till slutmålet: En 
naturligt häckande och flyttande storkstam. Projektstorkarna är individuellt ringmärkta. Om du ser en stork blir jag 
glad om du ringer mig direkt. Då kommer jag och kollar vilken det är och berättar det för dig. Som tack för hjälpen 
får du boken "När storken kom tillbaks till Skåne". Det är en barnbok jag skrev för några år sedan och i den 
beskrivs vad som krävs för att Skåne ska återfå sitt storklandskap. Berith Cavallin 0708-80 18 74 
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KONSTEN ATT MISSA ETT FLYG 
Av Sara Nyström, Farhult 

Fortsättning från förra numret. Nr1 2007 
 
Då svarar den prydliga kortväxta kvinnan i blå uniform mig att det är för sent. Jag nästan skriker att jag ju faktiskt 
MÅSTE med det här flyget, men får ett bestämt nej. I det ögonblicket kändes det som om världen rasade samman. 
Sånt här händer bara inte! Man sitter inte och ser på när ens flyg åker iväg utan att man själv befinner sig ombord på 
det. Snyftande stapplade jag så igen iväg till Continental Airlines.  
 
Den afroamerikanska kvinnan bakom disken gjorde så gott hon kunde, men mina förhoppningar grusades när hon 
inte kunde hitta något annat än samma flyg, FÖLJANDE DAG. Jag trodde jag skulle dö. Och var alla tårarna kom 
ifrån det har jag ingen aning om (jo, känslomänniska är jag förstås…). Jag fick helt enkelt bita i det sura äpplet. Jag 
fick mina nya boarding pass och gick för att ringa hem och berätta de hiskeliga nyheterna för min familj som spänt 
väntade på min hemkomst. När man pratar med sin mamma i sådana här situationer händer det att man gråter ännu 
mer. Fast man inte vill och fast det inte hjälper. Det minsta. Men efter en stund kändes allt lite bättre.   
 
Jag gick till utgången och försökte leta reda på ett hotell jag hade råd med. Det var då jag gjorde bekantskapen med 
den mycket trevlige egyptiern, Ahmed, som jobbade vid flygplatsens informationsdisk. Ahmed, som i hemlandet 
varit biologiprofessor, gjorde sitt yttersta för att jag skulle känna mig lite bättre till mods. Efter ett tiotal 
telefonsamtal insåg jag att jag inte skulle hitta något hotell under 800 kronor, vilket var mer än jag ville betala för att 
ha varit så dum att jag missat ett flyg (min mammas förfärade invändningar till trots!). Jag beslöt mig därför att 
kampera på själva flygplatsen under den kommande natten. Ahmed nickade förstående och försåg mig med en 
flygfilt, en liten kudde, samt en liten svart necessär speciellt tillverkad för sådana som mig!  
 
Jag pratade en stund med den egyptiske biologen och insåg att det kanske inte var så farligt i alla fall att missa ett 
flyg. Det kunde faktiskt ha varit mycket värre. Kanske var det till och med så att det fanns en djupare mening med 
det här? På sistone hade jag läst en hel del böcker där temat om de tillfälliga sammanträffandena berördes på djupet. 
Kanske var det här just ett sådant, ett tillfälligt sammanträffande? Kanske skulle jag springa på mannen i mitt liv 
runt hörnet? Kanske skulle jag få ett nytt spännande jobberbjudande under middagen på någon trevlig restaurang? 
Plötsligt kände jag mig lite glad! Ja, nästan i alla fall. 
 
Jag strosade runt med min kabinväska, min stora handväska och min för Guatemala typiska stråhatt som jag inte 
lyckats få ner i packningen. Tittade på folk och gick i affärer. Provade solglasögon. Åt hamburgare på Wendy’s. 
Köpte mig en Swatch-klocka (ja, äntligen insåg jag att jag nog trots mina envisa påståenden om att jag har en klocka 
i huvudet faktiskt nog också borde ha en på handleden. För säkerhets skull liksom) och nya hörlurar till min MP3-
spelare. Sådana där man kan springa med utan att de hoppar ut ur öronen. Förnöjt fortsatte jag min vandring om än 
något tröttare i benen. Spenderade lite tid på flygplatsens snabbtåg. Solnedgången var fantastiskt fin från dess stora 
bakfönster. Jag beslöt mig att åka några extra vändor. 
 
Jag åt middag med en affärsresande kille från Chicago, som förvisso varken var mannen i mitt liv eller kom med 
något spännande jobberbjudande, men som väl var en trevlig samtalspartner. Jag letade sedan upp en bekväm plats 
och slog mig ner för natten. Satt ganska bekvämt tillbakalutad i en fåtölj och med fötterna på en annan, med mina 
nya hörlurar ljudande i öronen. Jag somnade med ett leende på läpparna. Att missa ett flyg är faktiskt inte hela 
världen. Bara man ser tjusningen i det! 
 
Fortsättning följer i nästa nr: 
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