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Arnolds
Kannibalmuseum

Önneköp
Öppet efter

tidsbeställning

Tel. 0415 - 600 37, 600 76

DUMPERTRANSPORTER
Dan Gustafsson AB
Mobil: 070-575 12 27

Önneköps
Byaförening
Kallar härmed till

ÅRSMÖTE ons. 27
februari kl 19
i  byahuset vid
idrottsplatsen

   Ärende enligt
stadgar

kaffeservering
Välkomna 
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JOHANSSONS
ELINSTALL.-BYRÅ

ÖNNEKÖP

Tel. 0415 – 601 31

Långaröd under tiden februari-april 
2013.
17/2 kl. 16 Musikcafé. Vi löser 
ett musikkryss tillsammans med 
Kulkören och barnkören samt 
pianoelever. Behållningen går till 
Fasteinsamlingen.
21/2kl.14.30 Gudstjänst på 
Önnebo, Jansson
3/3 kl. 11 Mässa, Jansson
7/3  kl. 14 Café 14 i 
församlingshemmet, Jansson. 
Island–glaciärernas, vulkanernas, 
hetvattenkällornas och sagornas 
land. Karlo Pesjak med bilder. Bilar 
hämtar vid gamla lokalen cirka 10 
min före.
17/3 kl. 11 Gudstjänst, Jansson. 
Kyrkokören medv. Kaffe med 
våfflor serveras efteråt.
24/3 Kl. 11 Mässa, Jansson
26/3kl. 19 Bibelstudium i 
församlingshemmet, Jansson
28/3kl. 14.30 Mässa på Önnebo, 
Jansson

29/3kl. 18 ”STABAT MATER” av 
Dvorak framförs av församlingens 
kyrkokörer i samarbete med 
Frosta Kammarkör och Höörs
kammarorkester.  Solister. 
Musikalisk ledare: Viggo Edén.
4/4 kl. 14 Café 14 i 
församlingshemmet, Jansson. 
Mats Spelman och hans fiol. Mats 
Jonsson. Bilar hämtar vid gamla 
lokalen cirka10 min. före.
14/4 kl. 11 Mässa, Jansson
18/4 kl. 14.30 Gudstjänst på 
Önnebo, Jansson
2/5 kl. 14 Café 14 i 
församlingshemmet, Jansson. 
Ö.Sallerups och Långaröds kyrkor 
genom Jan-Olofs kameraöga. 
Bilskjuts
erbjuds från Önneköp kl. 13.50

Välkomna!!

Reservation för ändringar. 
Se därför även predikoturer i 
Skånska Dagbladet på lördagar 
och Frostabladet på måndagar.  
 Besök gärna 
www.svenskakyrkan.se/vastersta
d
Eller www.kyrktorget.se

Önneköps Gräv & Schakt

Arbeten med Grävmaskin, 
Grävlastare, Hjullastare, 
Lastbilar och Dumpers

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

Enochssons Åkeri AB
SKOGSTRANSPORTER

Önneköp
Tfn/Fax 0415 - 600 80

070 - 600 83 41

Larssons
Hushållsservice

Reparation och Försäljning av
nya och begagnade vitvaror.

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

                                                                          
                                              NYHETER FRÅN LÅNGARÖDS RÖDA KORS:
                                             Ja, så var det ett helt varv runt igen och ett nytt år –
                                             2013 ! Ljus har skymtats och dagen har redan 
tilltagit                                  med 1 tim och 23 minuter.  
Idag  ligger  dimman  tät  över  nejden  men  gladorna  och  vråkarna  sitter 
förhoppningsfullt och väntar på att det ska dyka upp något att sätta näbben 
och klorna i. Det är inte lätt att vara liten fågel eller gnagare och värja sig mot 
stora fiender. Och ingen finns det som hjälper ! Men så är naturen ju inrättad.
I människornas värld är det annat som styr och det finns de som är väldigt 
utsatta  och inte  vet  hur de ska klara sig.  Människor som behöver hjälp av 
någon för att klara att överleva. Det kan vara barn och det kan vara vuxna 
eller hela familjer. Vi som lever i ett land där det inte är krig och där de allra 
flesta inte behöver sakna mat eller kläder måste kunna bidra på något sätt. 
Många av Er gör det redan genom att vara medlemmar i Röda Korset eller 
genom att stödja någon av våra insamlingar eller lotterier där pengarna går till 
olika hjälpverksamheter. Kanske kan vi göra något mer ? Då tänker jag inte 
bara på pengar utan kanske om det finns något annat vi kan dela med oss av. 
Den 23 februari kl 14 är det årsstämma i Församlingshemmet i Långaröd. Alla 
som är medlemmar i kretsen får personlig inbjudan per post men Ni som inte 
är medlemmar är också mycket välkomna. Kanske kan vi tillsammans tänka 
igenom vad vi skulle kunna göra för någon som kommit till vårt land för att 
söka  skydd  undan  krig  eller  förföljelse.   Efter  sedvanliga 
årsmötesförhandlingar  kommer  socionom  Anna  Fogelström  att  berätta  om 
flyktingbarns situation och vårt regionråd Anne Andersson att berätta om vad 
man  gjort  i  andra  kretsar  i  landet.  Efter  detta  dricker  vi  kaffe.  Varmt 
välkomna !
                                   Fort. Sid 8

Vi finns i det nya huset på 
idrottsplatsen i Önneköp.

På lov- och helgfria måndagar 
mellan kl 14.30 – 17.30 har vi öppet 
för måndagskul för alla barn i åk 4 
till åk 6. Barnen kan ta skolbussen 
till Önneköp. Verksamheten är gratis 
och vi bjuder på fralla och saft. Det 
enda som behövs är ett 
medlemskap i Önneköps 
byaförening (30 kr/år).

Ungdomskvällar för alla från 
årskurs 4 är också gratis och är 
varannan fredag mellan kl 19.00 – 
23.00. Ungdomskvällarna denna 
termin är bokade:
 Shemat är inte helt klart 
seanslag o hemmsidan
Gå gärna in på facebooksidan
”Önneköps ungdoms kvällar”
Anna i Lanthandeln vill ha namn på 
fler föräldrar eller någon som kan 
ställa upp någon gång som värdar 
för ungdomskvällarna

http://www.svenskakyrkan.se/vasterstad
http://www.svenskakyrkan.se/vasterstad
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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



 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
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ELLESTORP
NTREPRENAD

-Projektledning
-Totalentreprenad
-Renovering
-Fastighetsservice

Din lokala leverantör inom:

0708 – 354977

Behöver du hjälp med att förverkliga 
ditt projekt.  Tänk på din möjlighet
att utnyttja Rot-avdraget.
Ring så hjälper vi dig!

Innehar F-Skatt och Entreprenadförsäkring
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En annons här kostar 50:-
per utgåva.

 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

Bondgards Lagerhotell i Ö. Sallerup
Uppvärmt och larmat.

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

                  
krister.wiengren@bosallerup.com

tel. 0733335130
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Notiser från Önneköps IF
 

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. 

Spela  Bingolotto  direkt  på
hemsidan.
Nu går det bra att  spela alla spel
som  Folkspel  erbjuder  direkt  via
vår hemsida. Det är bara att gå in
på adressen här  ovan och öppna
Folkspels  sajt  och  sen  väljer  ni
själv vad ni vill spela. Besked om ni
vunnit  eller  ej  får  ni  direkt.  Prova
gärna på detta, och lycka till.

ÖIF och Svenska spel
Ni som spelar och tippar ange när
ni  lämnar  in  talongen  att  ni  vill
gynna vår förening.
Vid årets slut kommer ÖIF att vara
med och dela på 50 miljoner.

Årsmötet 2013
Stora förändringar blev det när ny
styrelse skulle väljas. Avgick gjorde
både  ordförande  samt  vise
ordförande  Krister  Ottosson  (inte
så  lyckat  kanske)  efter  lång  och
trogen  tjänst.  Vi  har  båda  varit
ordinarie  i  styrelsen  32  år.  Nu  är
det dags för nästa generation att ta
över  och  fortsätta  styra  och
utveckla föreningen vilket krävs för
att  ÖIF ej  skall  tappa medlemmar
till  andra  klubbar  och  aktiviteter.
Den  nyvalda  styrelsen  är  Joakim
Mårtensson  ordf,  Åsa  Sandgren
v.ordf,  Jeanette  Persson
sekreterare,  Thomas  Olsson
kassör,  Daniel  Nilsson,  Jörgen
Svensson,  Andreas  Ceder,
ersättare  Thomas  Fridh,  Alice
Nilsson som ersätter pappa Helge.
Ett  starkt  och  väldigt  kompetent
gäng som jag önskar all lycka, och
självklart  kommer  jag,  Krister  och
Helge att hjälpa till i den mån den
nya styrelsen önskar våra tjänster.
. 

Årets ÖIF-are
Styrelsen utsåg Mikael Persson till 2013
år ÖIF-are. Mikael har genom åren varit
ÖIF otroligt lojal, och alltid ställt upp för
föreningens  bästa.  Mikael  är  också
ansvarig  i  loppis  kommittén.  Grattis
Micke, detta pris var du väl värd. 

Hjärtstartare
Hjärtstartaren som vi har fått av Lions är
placerad  i  omklädningsrummet  som  är
närmast  reningsverket.  Skylt  finns  på
utsidan  vid  dörren,  som alltid  kommer
att vara öppen. Det är bara att hämta den
där om ni skulle behöva hjälpa någon. 
OBS  skåpet  till  hjärtstartaren  är
plomberat och larmat, allt för att undvika
klåfingrighet.  Vid  nödsituation  bryts
plomberingen  med  att  lucka  rycks  upp
enligt  instruktioner,  och  samtidigt  går
larmet.  Tveka  aldrig  att  använda
apparaten, den talar själv om vad och hur
ni använder den. 

ÖIFs herrlag
Sen  ett  par  veckor  tillbaka  är  tränare
Sandberg  och  spelarna  i  gång  med
försäsongs träningen. ÖIF fick fyra nya
spelare under fri månaden Robert Dehlin
som återvänder till klubben efter ett par
säsonger  i  Borstahusen.  Joakim
Arvidsson även han spelade i ÖIF
för  ett  par  säsonger  sedan,  senast  i
Askeröd.  Andreas  Nilsson  från  GOF
samt Fhilip Brorsson målvakt från Hörby
FF.  Vi  önskar  samtliga  välkomna  och
lycka till i klubben. 
På  förlustsidan  kan  vi  notera  5  spelar,
inte bra när det behövs en bredd trupp i
femman. Jesper Johansson har valt serie
konkurrenten  Brösarps  IF,  Andreas
Ceder  gör  en  tillfällig  utflykt  till
moderklubben Vollsjö AIF, men om ÖIF
skulle få många skador är han beredd att
återvända omgående, annars blir det inte
förrän  till  nästa  säsong  då  husbygget  i
Hörby är klart. Jonas Nilsson beslutat att
varva  ner  i  hemorten  Killhult  och
Svensköps  IF.  Jens  Strand  och  Joakim
Hylen har även de valt Svenköps IF
En hälsning till  Egon, ordf i Svensköp;
vi  skulle  ju  ej  knycka  spelare  från
varandra!!!!!!!!!!, det var vi överens om
för 12 år sen, eller hur? Men det var ju
innan frimånaden var införd, så vi får se
mellan  fingrarna.  Vi  önskar  hur  som
helst  de spelare som valt  att  lämna oss
lycka till  i  sina  nya  klubbar  och de är
välkomna  tillbaka  när  de  helst  önskar
det.

Annars  väntar  vi  nu  på  de  första
träningsmatcherna och inte minst till
seriepremiären,  preliminärt  den  14
april,  hemma mot  Lunnarps BK,  ett
tippat  topplag,  så  det  blir  till  att
betjäna färg direkt. Får laget inte för
många skador och avstängningar, så
tror  jag  det  kan  gå  riktigt  bra  i
femman. Men längre till  än att laget
stannar kvar i serien, tycker jag kan
var  ett  realistiskt  tips  så  här  års.
Lycka till grabbar.

Damlaget
Tyvärr  ÖIF  kommer  inte  ha  något
damlag  kommande  säsong.  Det  är
bara  att  acceptera  faktum  att  för
närvarande finns ej  underlag att  ha
damlag,  inte  ens  om  vi  räknar  in
tjejerna  från  BW   90.  Vi  får  vara
stolta  med  att  vi  haft  ett  damlag  i
föreningen  i  18  år  i  sträck.  Jag  är
övertygad att det kommer att spelas
damfotboll  på  Björkvallen  igen,  om
inte  förr  så  om 10-12  år,  eller  hur
Johanna, Filippa, Siri och Elna med
flera, men jag är nästan säker att det
måste bli med ett sammanslaget lag,
varför inte ett gemensamt damlag för
hela kommunen!?
Ungdomslagen.

P 12
Laget tränar i Hörby hallen med start
den  19/1  lördagar  mellan  13.30-
15.00.  Det  är  möjligt  att  när  vädret
blir  lite  bättre  så  kommer  laget  att
även  träna  utomhus.  Besked
kommer från ledarna
Ledare  Cecilia  Arvidsson  och
Jessica Hallberg, som kommer att få
hjälp med träningen av Emil Ekblad. 

P & F 7
Laget tränar under vintern i Långaröd
mellan 18.00-19.00 på måndagar
Ledare  är  Alice  Nilsson  och  Pia
Olofsson.

Fotboll & Lek
Under ledning av Daniel Ekblad och
Cesar Nilsson tränar våra minstingar
i  Långaröd  om  tisdagar  mellan
17.30-18.30.  Genom  lek  börjar
utbildningen av vad vi alla hoppas på
spelare,  som  en  gång  i  framtiden
kommer att bli stommen i våra herr-
och  damlag,  eller  varför  inte  en
landslagsspelare.
Vill  någon  förälder  hjälpa  till  med
ungdomarna  tala  med  Jessica,  vår
ungdomsansvarige på 0735-053523.
Det blir aldrig för många ledare.



Fortsättning från sid. 2 Långaröds Rödakorskrets

Jag vill också passa på att inbjuda till Kretskampen som i år äger rum onsdagen den 13 mars kl 19 med samling
kl 18.30 i Församlingshemmet i Långaröd.  Det blir frågor av alla de slag att besvara , så både unga och gamla
behövs. Efter att vi lämnat in våra svar kl 20.00 fikar vi och går igenom facit. Tag gärna med egen dator om Du
har  eller  speciella  referensböcker  eller  annat  som  kan  vara  användbart  i  sökandet  efter  svar.
Nationalencyklopedin  och  Röda  Kors-referenslitteratur  kommer  att  finnas.  Förra  årets  kretskamp  blev  en
väldigt trevlig kväll och det hoppas jag det blir i år också. Väl mött ! 
Tag gärna med en kompis eller ha en kompis som backup hemma som Du kan ringa upp .
Om Du inte kan komma men kan tänka Dig vara livlina hemma, maila eller ring och anmäl Dig .
Med förhoppningar om en inte alltför avlägsen vår ser jag och styrelsen fram emot ett år fyllt av goda möten
och god gemenskap i vårt Röda kors-arbete. Att vi tillsammans ska göra skillnad och göra livet lite ljusare för
några medmänniskor.

Bodil Hjalte
Ordf. i Långarödskretsen
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Fort. Sid 7     ÖIFF
Är det  fler  ungdomar  flickor  eller  pojkar  som vill  prova på  att  spela  fotboll,  så  är  alla  hjärtligt  välkomna,  till  något  av
träningstillfällena.

Innebandy
Träning om måndagar mellan 19.30 -21.00 i Långaröd, Denna tid var meningen skulle vara för seniorer, men eftersom Micke
Nilsson ej har fått någon hjälp med de yngre spelarna är de också med i detta gäng. Micke ser gärna att någon tar hand om
juniorerna. Det måste väl finnas någon som är intresserad av att hjälpa till med detta?
Prata med Micke.

Loppmarknaden.
Nu samlar vi för årets loppis, så har ni något att skänka ring Mickael Persson 0703-169433 eller Dan på 60332 så ser de till att
det blir hämtat.

Bingolotto
Prenumerera på bingolottor via ÖIF eller nya Sverige lotteriet, och ta chansen och vinna?! Ring Gert 60367 eller ordna det med
respektive ledare för något av lagen. 
Ni kan även köpa bingolotter, samt Sverige lotten på Bageriet samt Önneköps Livs. OBSERVERA Önneköps Livs kan ha fått
vinstinlösen, fråga Jörgen i affären, det är på gång lovar han.

Björkvallen
Tennisbanan kommer att genomgå en behövlig renovering under våren, komplettering av gruset och nya linjer. Banan kommer
att vara klar för spel till första maj. Finns tillräckligt stort intresse spelas Önneköp Open till sommaren.
Returburkar.
Önneköps IF får pant på alla era aluminium burkar som ni köper i Tyskland, och som ni inte själv kan panta. Släng ej dessa utan
kör ner dom till  idrottsplatsen eller släng dom i vår tunna vid miljöstationen (OBS släng de ej  i  MERABs container) vid
Önnebo, så tar våra vaktmästare hand om dem.
                                                                                           För Bya-Nytt

Gert Nygren

Det gamla mjölkabored
Nu har han gått fram för prästen, det är sommar och man känner sig som en redi kar. Far har vad i Östraby o köpt ud, de
va en hel liter. Nu når man hade bled stor skulle det ju smakas. Lördagen kom o vi påga i byn skulle träffas på fiket där

Tea o Sven regerade. Det togs in kaffe som vi tyckte var för starkt så vi spädde ut det till lämplig styrka o smak. Några av
pågarna tog in vars en bit tårta av den underbara mördegstårtan som Sven alltid gjorde så bra. Fint klädda var vi, mor o
vår kar hade varit i Hörby hos Flygares o köpt kostym en svart till när karen gick fram. Vi gick till Flygares, för det var

här en påg från byn arbetade, det var taksiförarens Jan Kraft. Kostymen var något för stor men jag skulle ju växa lite mer.
Fin o otörstig o med cykeln nypumpad gick så färden till danspalatset Hallabacken i Pärup.

Men hur skulle nu pågarna i denna by ta emot oss? Vi kom säkerligen att dansa o flörta med töserna från denna by. När vi
satte cyklarna i därför avsedda ställ kom det ett gäng flickor o en tös var så hiskeligt vacker o hade så gran röd kjol på sig
jag tror den var rent ny. Nog tyckte jag att hon log mot mig . Kanske bara ett önsketänkande. Nu var vi törstiga igen och
mod skulle ju in i kroppen. De från trakten hade också varit törstiga och såg på oss med svarta blixtrande ögon. Vår kar
bjöd upp tösen med den röda kjolen, hon hette Anna. Hon dansade underbart medan vår kar tog flera snedsteg men efter
hand gick det bättre. Detta att dansa med Anna sågs inte ,med blida ögon av de som kom från trakten av Hallabacken.

Snart hängde smockan löst. Kostymen fick sina törnar o mest iögonfallande var den gröna gräsfläcken på höger knä. De
inhemska skulle ju visa vilka ”kara de va i dinne by. Efter att lugnet återställts , började det höras konstiga ljud från

skogen runt dansbanan. Påminde om grodor vid ett kärr. Röda munnar mötte kaffegöksosande och flickorna hade 4711
bakom öronen. Inte konstigt att grodljud hördes. Vilken kväll tyckte vår kar en liter hade far köpt ut- Annas kyssar-

slagsmål allt var som det skulle tyckte vår kar. När dansen var slut skulle karen följa Anna hemåt men givetvis åt fel håll,
Anna bodde i Huggelseke. Men vad gör en mil eller två när man får följa Anna hem. Vid ett mjölkabor vilade de unga. De
skildes nu åt Anna var hemma o vår kar trampa på mot Önneköp. Annas mor satt uppe när Anna kom hon skulle höra hur
Anna haft det på dansen. Men tös hur sitter kjolen undrade mor? Det har nog blivit när jag cylade svarade Anna. Mor sa

inget mer hon hade också varit ung o passerat mjölkabor
Gert Backe 
Trulshärad

Ps.  Min hustru Karin undrade var jag fått allt detta ifrån med mjölkabor –röda munnar ettc. Allt har jag hört av andra blev
mitt svar. Ds.
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Husk der er fartkontrol i det meste af landet i denne uge. 
En ældre dame bliver stoppet for at køre for hurtigt ... 
Ældre dame: Er der problemer, hr. betjent?               Betjenten: Frue, De kørte for hurtigt. 
Ældre dame: Åh, javel.                            Betjenten: Må jeg se Deresførerbevis? 
Ældre dame: Jeg ville give det til Dem, men jeg har ikke et.Betjenten: De har ikke et? 
Ældre dame: Mistede det for 4 år siden pga. spirituskørsel. 
Betjenten: Javel... Må jeg bede om at se bilens indregistreringspapirer. 
Ældre dame: Dem har jeg ikke.                   Betjenten: Hvorfor ikke? 
Ældre dame: Jeg har stjålet bilen.                          Betjenten: Stjålet den?
Ældre dame: Ja, og jeg slog ejeren ihjel og parterede ham. 
Betjenten: Hvad gjorde De?
Ældre dame: Delene ligger i bagagerummet i plastikposer, hvis De vil se det. 
Betjenten kigger på damen og går langsomt tilbage til sin bil og beder om hjælp. I løbet af få
minutter står der 5 politibiler rundt om bilen. En overordnet nærmer sig langsomt bilen med
hånden på sin halvt trukne pistol.
Overbetjenten: Frue, vil De være venlig at stige ud af Deres bil, tak. Damen stiger ud af bilen. 
Ældre dame: Er der problemer, hr.? 
Overbetjenten: En af mine betjente har fortalt mig, at De har stjålet denne bil og myrdet ejeren. 
Ældre dame: Myrdet ejeren??  Overbetjenten: Ja. Vil De være venlig at åbne for bagagerummet.
Damen åbner for bagagerummet der viser sig at være tom. 
Overbetjenten: Er dette Deres bil, frue?
Ældre dame: Ja, her er registreringspapirerne.   Overbetjenten kiggede måbende. 
Overbetjenten: En af mine betjente siger De ikke har kørekort.
Damen åbner sin taske, fremdrager sit kørekort og giver det til overbetjenten 
Overbetjenten studerer kørekortet. Han ser meget forvirret ud. 
Overbetjenten: Tak, frue. En af mine betjente fortalte mig at De ikke havde kørekort, at De stjal
denne bil, myrdede og parterede ejeren. 
Ældre dame: Jeg vil vædde på at LØGNEREN også sagde jeg kørte for STÆRKT!            
                       Kom ikke i clinch med ældre damer!

Sid 11

Jörgens Maskinstation
Hörby

Strängning 8,60 m
Rundbalsensilagering

Halm pressning: runda & fyrkantiga

Fastgödsel spridning
Urin & flytgödsel spridning

0768-051039



    

Våren närmar sig med stormsteg och många längtar efter att lufta sina klenoder. Vi är för närvarande 41
medlemmar i Blau rög och fler vill vara med.

Ifjol anordnade vi vår första mopperunda i Önneköp med 56 startande från bl a Sjöbo Bjärsjölagård,
Hörby, Tomelilla och givetvis Önneköp, med mopeder äldre än 30 år. Det var väldigt uppskattat så det

blir en runda i år också, nämligen den 13 april med start kl 11 på torget i Önneköp. Startavgiften är 20 kr.
Det är inget krav på medlemskap för att köra rundan, men vill du bli medlem i Blau rög kostar det 50 kr

om året. Mopeden måste dock vara minst 30 år gammal.
Blau rög har varit representerade på mopperundor runt om i Skåne, bl a Krökarna i Sjöbo i april,

Söderåsensrundan i Billinge i maj och finalen i Östra Grevie i september med drygt 400 startande.
Häftigt att se så många mopeder samtidigt. När vi åker iväg på mopperundor så lastar vi för det mesta

mopederna på släp eller pickup och så träffas vi på startplatsen.
Ett mycket trevligt inslag var att tjejerna på lanthandeln i Svensköp/Killhult ordnade grillkvällar sista
onsdagen i månaden under sommaren. Blau rög passade på att dra dit i karavan, vilket även andra

mopedister, mc-knuttar, raggare och vanligt folk gjorde.

                        Mopedmuseum                                    Christer L, Christer P och Torgny i Svensköp/Killhult

I höstas åkte Blau rög buss tillsammans med Sjöbokrökarna till ett helt otroligt privat mopedmuseum uppe i Halland. Ca
200 mopeder uppställda i ett totalrenoverat gammalt stall. Ägaren har samlat och renoverat mopeder i 40 år!

Märket som dominerar i klubben just nu är Puch, men det finns även Monark, Husqvarna, Cresent och Zündapp.
I samband med vår runda den 13 april kan man passa på att sälja loppisgrejor vid torget i Önneköp.

Väl mött i vårsolen!
Frågor om mopperundan: Dan Gustafsson 070-575 12 27

Frågor om loppis: Eva Nilsson 0415-604 5412

Så är det åter tid att lösa medlemsagit i Önneköps Byaförening
Avgiften är fortfarande bara 30:- per medlem 

Byanytt fyller 25 år
Det var Phär Stefansson som gammal tidningsmurvel var han väl lämpad han höll på 89-97

Styrelsen fortsatte ett år
98 tog Flärd över 

Redan 99 tog Karl Johansson 
2003 var tidningen på väga att läggas ner 

Tage Persson tog över med hjälp av Åsa Sandgren 
2004 Blev Anders Westphal den datakunnige hjälparen

2006 tog Hans Skans över som datakunnig
2009 hade jag gått i lära hos datanördarna ovan därefter har det gått hjälpligt
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