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Du lever bara en gång, men om du gör det rätt, så är en gång tillräckligt.  

 

 Mae West 



 

Hjärtligt välkomna till ännu ett år med Byalaget och ett särskilt välkommen till Catharina 

Lindskoog som går in som vice ålderman efter vårt årsmöte. Catharina har de flesta av er 

träffat tidigare då hon senaste året arbetat mycket med vårt byablad tillsammans med Maria 

Gadde Zander där de lägger ner mycket tid och gör ett kanon jobb, eller hur! 

 

Vi har även numera ett curlinggäng som är aktiva i Kulturhuset och är ni nyfikna så titta in 

och besök dem en dag, det är ett glatt gäng som har mycket roligt tillsammans. Onsdagen den 

12/2 kommer vårt byalag att ställa ut på föreningsmässan i Söderslättshallen i Trelleborg 

kl.16.00 – 19.00 så titta in om ni har tid och lust. I mars kan ni glädjas åt både teaterresa och 

sillafest med underhållning från delar av Trelleborgsrevyn så det är bara att anmäla sig. 

 

Vi har fått en ny Kyrkoherde i församlingen; Karin Meijer som varit komminister hos oss 

tidigare, så vårt fina samarbete med församlingen fortsätter som vanligt. Lördagen den 26/2 

kl. 16.00 har vi besök av Osterwieckkören från Tyskland i Gärdslöv kyrka, något ni absolut 

inte skall missa. Vi kan även stolsera med att gudstjänsterna i Gärdslövs kyrka hade flest 

besökare i församlingen efter Anderslövs Kyrka vilket är kul och visar att vårt arbete för en 

levande landsbygd fungerar även där. 
 

Vår kolmila fortsätter som vanligt att locka mer och mer folk för varje år och vi börjar med 

vedsamling lördagen den 3/5 kl.09.00 uppe vid Kolmilan i Kullatorpsskogen där ni under 

ledning av Mattias, Anders och Magnus är välkomna att hjälpa till. Samtidigt kommer vår 

Rumpnisse samlas med byalagets barn för en kul förmiddag och vi kan glädjas åt ett år där 

våra barnaktiviteter varit mycket välbesökta. Nu när allas vår Siw studerar så kommer bland 

annat Mette Andersson hålla i våra barnaktiviteter och är det fler som vill hjälpa till på dessa 

så är ni hjärtligt välkomna, det är bara att höra av er till mig. 

 

Vi har under året hört mycket om enskilda avlopp på landsbygden och mer kommer under 

2014. Detta är en stor och mycket viktig fråga som kommer att drabba oss alla här på 

landsbygden, så Lennart Kristensson som är vår representant i Byarådet i Trelleborg och 

även ordförande där, arbetar mycket med denna fråga och mer information kommer, så håll 

ögon och öron öppna. 

 

För alla våra medlemar så finns alla papper från årsmötet i Kulturhuset att studera. 

 

 

 

 

Lars - Erik Olsson               
Ålderman 

Gärdslövs Byalag 
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Qi-gong 
Startar upp tisdagen den 11 februari och träffas 

kl.19.00 i Kulturhuset under ledning av Agneta 

Östlund. För information och anmälan:                      

Carl-Gustav Jagerstam tel. 0410-20981 
Ett samarbete med Studieförbundet/Vuxenskolan 

Bygga årets Kolmila 
Lördagen den 24 maj kl.09.00 träffas vi 

uppe vid milan i Kullatorpsskogen och 

börjar att bygga årets mila. 

Vi bjuder på lunch. 

Välkomna! 

Eftermiddagsgruppen 
Startar upp tisdagen den 28 januari och 

fortsätter sen träffas tisdagar udda veckor 

mellan kl.14.00 – 16.00 i Kulturhuset.        

För program och information kontakta         

Ulla Andersson tel. 0414-22128 
Ett samarbete med Studieförbundet/Vuxenskolan 

Kamin för frusna själar 
Söndagen den 9 mars kl.17.00 bjuder vi in till 

teaterbesök på Trelleborgs församlingshem. 

Anmälan till. 

Lennart. 0705-12 08 11 

byalaget@gardslov.se 

Anmälan är bindande. 

Vårens program 2014 

Sillafest 
Lördagen den 29 mars kl 18.00 hälsar vi er 

välkomna till årets Sillafest med underhållning 

och lotteri i Kulturhuset. För er som inte äter 

sill ordnar vi annan mat, men glöm inte att 

meddela detta vid anmälan.  

Pris: 100:- / person  

Anmälan till:                                           

Lars-Erik. 070-0593961    

Lennart. 0705 – 12 08 11.  

byalaget@gardslov.se                          

Anmälan senast den 24 mars. 

Pubafton 
Fredagen den 25 april kl. 19.00 välkomnar vi 

våra medlemmar till Pubafton i Kulturhuset. 

Som alltid; trevligt sällskap,  

drycker och snacks till  

självkostnadspris. 

Påskpyssel i  Kulturhuset 
Söndagen den 13 april kl.11.00-13.00 

Vi hälsar alla barn välkomna till Kulturhuset, 

då ska vi påskpyssla och ha  

påsklekar. Vi bjuder på fika. 

Samling av ved till Kolmilan 
Lördagen den 3 maj kl.09.00  

träffas vi uppe vid milan  

i Kullatorpsskogen  

och samlar ved.  

Vi bjuder på lunch. 

Välkomna! 

Rumpnissen i naturen 
Lördagen den 3 maj kl.10.00 träffas vi  

uppe vid milan i Kullatorpsskogen och lär  

oss om djur och natur. Vi  

avslutar med att grilla korv. 

Anmälan till: 

Mette: 04100 – 280 80 

byalaget@gardslov.se 

Välkomna 

 

Pubafton Italien 
Fredagen den 28 februari kl. 19.00  

välkomnar vi våra medlemmar  

till ännu en pubafton i Kulturhuset,  

denna kväll med tema Italien. Som  

alltid; trevligt sällskap, drycker och  

snacks till självkostnadspris. 

http://www.gardslov.se/rumpnissar/bilder/familjedag stor.jpg
mailto:byalaget@gardslov.se
mailto:byalaget@gardslov.se
mailto:byalaget@gardslov.se


Årsmöte 2013 
Glada medlemmar, god mat och rolig underhållning av  

Kjell-Åke Snygg från Trelleborgsrevyn. En lyckad årsfest, som alltid! 



                 På glid med Gärdslövs Curlingklubb
Regnet hänger i luften denna gråmulna januaridag, 
men inne i Kulturhuset är det livat och glatt. Gärds-
lövs Curlingklubb spelar årets första match och de 
kullagerförsedda curlingstenarna glider elegant fram 
över golvet. 

Spelet grundar sig egentligen på mattcurling där man 
använder sig av curlingstenar och en nålfiltsmatta på 
2,8 x 14 meter. En sådan går dock lös på runt 20.000 
kr. Att istället använda kullagerförsedda gummidis-
kar kräver bara ett plant underlag och kostar inte mer 
än en femtedel. Som så mycket annat kommer inom-
huscurling från USA men Gärdslövs Curlingklubb 
kom i kontakt med spelet i Örkelljunga, tyckte att det 
verkade kul och startade upp i Skurup. Nu är man 
inne på sin tredje vintersäsong.  
Tidigare höll man till i Skurups Folkets Hus, men 
efter att golvet där skulle målas fick man inte längre 
utnyttja lokalen. Tips om att istället spela i Gärdslövs 
Kulturhus togs tacksamt emot  - till glädje för båda 
parter. Curlingklubben trivs alldeles utmärkt och 
Byalaget har huset uthyrt måndags- och torsdags-
förmiddagar samt ibland även på lördagar om inga 
andra bokningar finns. 

Boule på sommaren, curling på vintern
Sommartid ägnar sig gänget istället åt boule och 
lite grand påminner faktiskt spelen om varandra. I 
inomhuscurling finns förstås ingen ”lillen” att sikta 
på, utan istället gäller det att hamna så nära mitten 
av målområdet som möjligt och helst även få sina 
övriga tre stenar på plats inom målområdet för att 
plocka flest möjliga poäng. Det gäller att vara mjuk 
i knäna och ge stenen precis lagom fart för att skjuta 
bort motståndarens stenar och själv få en bra place-
ring, men man slipper springa och sopa banan som 
man gör på is. Varje match består av tio omgångar 
där man i varje omgång turas om att skjuta iväg fyra 
curlingstenar. Poängen från respektive omgång förs 
noggrant in i protokollet. Efter två matcher är det 
dags för kaffepaus innan man fortsätter med ytterli-
gare två matcher. 

Finns plats för fler
Vid varje träff brukar det vara tio till tolv personer 
som spelar på de båda banorna, men det finns plats 
för fler medlemmar. Är du nyfiken och vill prova på 
så kom till Kulturhuset en måndag eller torsdag vid 
halvtiotiden – du är välkommen!



Jule t id i  Gärdslöv  

Juletid i Gärdslöv inleds naturligtvis med 
granen som kommer på plats till första 
advent. Efter maskinell hjälp, icke höjdrädda 
medlemmar, grillad korv, marshmallows och 
glögg så står den där på torget och lyser upp 
så fint.  
Nästa aktivitet i julens tecken är pysseldagen 
där medlemmar i alla åldrar samlas för att 
baka pepparkakor, göra dekorationer och klä 
granen i kulturhuset. 
Sen kommer hon, med ljus i hår och tärnor vid 
sin sida sjunger lucia för oss i kyrkan. 
Som avslutning på högtiden bjuder 
eftermiddagsgruppen in till en gammeldags 
julgransplundring. Julen dansas ut, 
smällkaramellerna öppnas och vi säger; på 
återseende igen, kära juletid.   

Det som inte nämndes i texten ovan är ju att Sven kom och bröt av granen några dagar efter första advent, 

men den kom på plats igen när han hade lugnat sig. Senhösten har varit generös med hårda vindar och 

många i trakten har suttit i strömlösa hus längre perioder, men just dessa gånger har Gärdslöv klarat sig 

bättre. Därför vill vi framöver ställa Kulturhuset till förfogande för att låna spis, kaffekokare, få lite värme 

o.s.v. i kommande stormar så länge där finns el. Nycklar finns hos de flesta i styrelsen, så det är bara att 

kontakta någon av dem för hjälp. 





Hemma hos Åsa Kroon på Sil-
lesjöräckan står en massagebänk, 
en s k mobiliser, som vid första 
ögonkastet ser riktigt bekväm ut. 
Det är den också, tills Åsa slår 
på strömbrytaren och två rull-
lar i madrassen börjar arbeta. Vid 
behandlingen påverkas ryggkotor-
nas position. Ligamenten mellan 
varje kota stretchas och flyttas i 
en rad små rörelser som upprepas 
hundratals gånger. I början gör det 
nästan ont, vilket kan bero på att 
undertecknad har gott om lås-
ningar i ryggen. Efterhand släpper 
spänningarna och det blir riktigt 
behagligt och efter den kvart som 
behandlingen tar har jag inte alls 
lust att stiga upp. Ryggen känns 
mjuk och rörlig, men jag ska i 
ärlighetens namn erkänna att 
dagen efter behandlingen känns 
rumpan som om jag fått ett rejält 
kok stryk…

Läkande ljus
Nu är den nyttiga sträckbänken 
inte den enda behandlingsformen 
som Åsa arbetar med. Åsa, som 
har jobbat med hästar i hela sitt 
liv, kom i kontakt med Kicki och 
Marcus på företaget Pharma-
Light i samband med ett besök på 
Falsterbo Horse Show. Åsa hade 
diskbråck och tennisarmbåge och 
blev tipsad om den ljusbehandling 
PharmaLight jobbar med och som 
främst använts till hästar och hun-
dar, men som fungerar lika bra på 
människor. Ljuset är ett LED-ljus 
nära ultrarött sken i frekvensen. 

Oberoende forskning och kliniska 
studier vid bland annat NASA 
visar att ljus av rätt våglängd kan 
förse cellerna med nödvändig en-
ergi för att öka cirkulationen och 
stimulera kroppens egen läknings-
förmåga. Ljusbehandlingen accele-
rerar helt enkelt kroppens förmåga 
att läka sig själv. 

Hjälp till självhjälp

I

”Jag känner att jag vill hjälpa 
andra och här kan jag kombinera 
mitt intresse för både hälsa, män-
niskor och djur. Nu satsar jag till 
100 %”, konstaterar Åsa som kom-
mer att samarbeta med Elisabeth 
Ribbnell, en kiropraktor som 
arbetar med såväl människor som 
hundar.  

Åsa planerar att ha sin mottagning 
hemma på gården, dit hon flyttade 
med föräldrarna när hon gick i 
högstadiet. Efter att ha bott hemi-
från under ett antal år tog Åsa och 
hennes man Micke över gården 
för tolv år sedan och nu bor de 
där tillsammans med döttrarna 
Alexandra och Emma.

”Den ena av de båda stugorna 
bakom paddocken ska bli behand-
lingsrum”, berättar Åsa. ”Men 
mitt mål är att kunna vara mobil 
och kanske jobba en dag i veckan 
i Skurup och en i Trelleborg. Jag 
kommer också att vara med på 
mässor.”

En behandling tar oftast ungefär 
en timme. Själv fick jag en snabb 
prova-på-behandling på min ten-
nisarmbåge och kan intyga att jag 
nästan omedelbart upplevde en 
varm, lite stickande känsla, trots 
att lampan inte avger värme. 

Många åkommor kan bli bättre med 
hjälp av LED-ljusbehandling. 
Illustration: PharmaLight

Att halta hästar blivit friska snab-
bare än normalt och att sårska-
dor läkts på kortare tid och utan 
ärrbildning är något som inte 
minst stora delar av landslagen i 
dressyr, hoppning och fälttävlan 
lagt märke till. Och ljuset fungerar 
alltså också som smärtlindring 
på onda ryggar, axlar och nackar, 
men även tennisarmbågar, liggsår 
och armbrott har behandlats med 
framgång. 

Vill hjälpa både människor och 
djur
Åsa blev så imponerad av behand-
lingsresultatet att hon bestämde 
sig för att själv skaffa utrustning 
för att kunna ge behandlingar 
och håller nu på att starta upp sitt 
företag Ponnygårdens Friskvård. 
Med sin bakgrund som underskö-
terska och sin stora erfarenhet av 
hästar och hundar verkar det vara 
ett självklart val.  

Åsa och Micke Kroon  
Foto: Emma Björklund



Sköna toner i Gärdslöv!

Konsert med Osterwiecks kyrkokör i Gärdslövs 
kyrka lördagen den 26 april kl 16.00
 
Förra året var Anderslövs kyrkokör i tyska 
Osterwieck och höll konsert. Nu kommer 
Osterwiecks-kören till oss och bjuder på  
konsert i Gärdslövs kyrka. På konserten  
medverkar även deras präst, Stephan Eichnar. 
Fritt inträde. Välkomna!

I mobilisern stretchas ligamenten 
mellan varje kota genom en rad 
små rörelser som upprepas hund-
ratals gånger. 
Foto: PharmaLight

Prova själv!
Åsa vill gärna ge byalagets medlemmar en chans att 
testa och under vårsäsongen kommer hon att ha en 
demodag i Kulturhuset  för dem som vill veta mer 
om behandlingarna och prova på hur det känns. 
Hur väl man svarar på behandlingen kan variera från
person till person, men det finns inga rapporter om 

biverkningar och är helt klart värt att prova om man 
har en eller annan skavank.  
 
Mer om de båda behandlingsformerna kan du läsa på 
www.ponnygarden.se och www.pharmalight.eu.  
 
/Catti Lindskoog



Våra pubaftnar är ett mysigt 
återkommande fredagsnöje vi så 
gärna vill ska fortsätta. Det vi 
däremot inte vill är att samma 
byalagsmedlemmar ansvarar för 
dem varje gång, omväxling förnöjer! 
Så åter igen efterlyser vi 
medlemmar som vill hålla i någon 
pubafton.  
Vad gäller då om man vill vara 
pubvärd? Jo, man kommer på något 
smarrigt och lagom gästerna vill äta, 
lagar maten och serverar den i 
kulturhuset. Man gör inköpen till 
maten själv, sparar kvittona och får 
ersättning direkt på pubkvällen. Alla 
andra inköp vad gäller dricka, korv, 
snacks och engångsartiklar sköter 
styrelsen och är det något speciellt 
man vill ha inhandlat hojtar man 
till, så även angående hjälp med att 
ställa i ordning med kylar och annat 
inför kvällen. 
Vi ser fram emot ert engagemang! 
Hälsningar styrelsen 

Pubafton 



Styrelsen i Gärdslövs Byalag

Från vänster: Maria Gadde Zander, Anitha Algotsson, Catharina Lindskoog, Camilla Kristensson, Mattias Olskims, 
Håkan Bergling, Siw Sjöström, Carl-Gustav Jagerstam och Lars-Erik Olsson.

Så här på det nya året vill vi passa på 
att presentera byalagets styrelse, så att 
alla har koll på vem som gör vad.

Gemensamt för oss alla är att vi 
tycker att det är viktigt att bygden 
hålls levande och att byalaget är det 
perfekta sättet att samla både unga 
och gamla för att ha kul tillsammans. 
Alla förslag till nya aktiviteter väl-
komnas!

Vår ordförande och ålderman, Lars-
Erik Olsson, har suttit i styrelsen 
sedan 1999. Hur han hinner med 
sitt ordinarie jobb som key account 
manager på Kött & Viltgrossisten i 
Malmö är vi många som undrar. För 
Lasse är en man med många järn i 
elden och han fixar och trixar med 
byalaget för jämnan. Trots det påstår 
han att han hinner ägna sig åt konst 
och släktforskning också. 
 
Vice ordförande, Catharina Lind-
skoog, är sprillans ny i styrelsen. 
Jobbar som marknadskommunikatör 
och ägnar fritiden åt katterna, träd-
gården, god mat och trevligt sällskap. 
 
Fritidspedagogen Siw Sjöström är 
vår sekreterare. Hon har dessutom 
länge varit ansvarig för pysselaktivite-

ter och pub tillsammans med Mats. 
För närvarande har hon dragit ner på 
sina åtaganden eftersom hon plug-
gar till bildlärare. Den lilla fritid som 
finns ägnas åt djur, mannen, mat, 
musik och litteratur.

Vår kassör, Camilla Kristensson. 
är en annan av våra trotjänare som 
lägger ner mycket tid i styrelsen. Hon 
håller reda på siffror och administra-
tion både i byalaget, på jobbet och på 
fritiden. Det är bara barnbarnen som 
kan få henne på andra tankar. 

Vi har tre ordinarie ledamöter: 
Carl-Gustav Jagerstam har sut-
tit sju år i styrelsen. Det är en man 
med knökfull kalender. Uppdragen 
är många och ingen kan grilla korv 
som han! Blir det en stund över är det 
barnbarnen som gäller. 
 
Maria Gadde Zander sitter i styrel-
sen sedan tre år tillbaka. Sina ”gröna 
fingrar” har hon nytta av både i det 
egna företaget och på fritiden. Andra 
favoritsysselsättningar är musik, lit-
teratur och att dreja keramik.
 
Vår tredje ledamot, Mattias Olskims, 
är också ansvarig för kolmilan. Till 
vardags jobbar han på Malmö Kyrko- 

gårdsförvaltning och fritiden ägnas åt 
familjen, gården, skogen och mo-
torcykeln. Mattias är på jakt efter en 
bjällerkrans till sin ardenner. Har du 
en sådan till övers är du välkommen 
att ringa honom på 070-222 98 48.

Våra båda suppleanter: 
Håkan Bergling är vakthavande befäl 
på Kriminalvårdsanstalten Fosie. 
Håkan gillar fiske och jakt, men Stina 
och vovvarna kommer förstås högst 
upp på listan.
 
Anitha Algotsson, som är inne på 
sitt andra år som suppleant, arbetar 
som områdeschef och är mycket 
konstintresserad.  

Vem är vem? 
Alla i styrelsen fick beskriva sig själva 
med tre ord. Kan du gissa vem som är 
vem? Rätt svar hittar du längst ner. 
1. Morgontrött, levnadsglad, lite ilsk. 
2. Ekonomisk, bestämd, rättvis. 
3. Plikttrogen, lojal, hjälpsam. 
4. Prestigelös, målmedveten, ärlig. 
5. Vetgirig, kreativ, social. 
6. Snäll, hjälpsam, noggrann. 
7. Glad, strukturerad, ekonomisk.  
8. Omtänksam, fyrkantig, snäll. 
9. Känslomänniska, lyssnande, enga-
gerad. 

1. Siw, 2. Camilla, 3. Carl-Gustav, 4. Anitha, 5. Maria, 6. Mattias, 7. Catharina, 8. Håkan, 9. Lasse



Kamin för frusna själar  
skriven av Jaques Werup 

framförd av Bror Tommy Borgström  

Söndagen den 9 mars 
Bussen avgår från kulturhuset 15.30 mot Trelleborg med stopp för upphämtning på 

vägen. 

Teaterföreställningen börjar 17.00 och varar 75 min, ingen paus. 

Buffé på kinarestaurang; ris, kyckling, biff, sallad m.m. Vatten eller lingondricka ingår.  

350:- / person 

Anmälan till: 

Lennart Kristensson 0705 – 12 08 11 

Lars-Erik Olsson 070 – 059 39 61 

byalaget@gardslov.se 

Anmälan är bindande 

 

 

Sonnie Olsson är i stan! Sonnies långa karriär 
har gått spikrakt mot toppen, men också ner 
i botten.  Åren har gått sedan Sonnie i en 
gräddvit Ford Fairlane lämnade Ballingslöv. 
Den svenske sångstjärnan har väntat länge 
på lanseringen i USA, på sin väg har han 
mött både idoler och fotfolk i branschen. Och 
kvinnor. Han säger med all rätt till sina 
beundrarinnor: ”Gamla hus brinner bäst.”   

TEATERRESA  

Efter nästan femton års turnerande med succeéföreställningen Grävskopan är Bror Tommy Berggren nu 
aktuell med en ny monolog om Sonnie Olssons liv. Recensionerna talar för sig själv:  

”Den här typen av romantiskt luggslitna återblickar på det 
egna livets glansdagar riskerar ofta att slå över i tröttsam 
och tjatig sentimentalitet, bortom allt dramaturgiskt 
omdöme (tänk en scensvettig Lill-Babs på en barstol intill 
ett övergivet piano, stjärnögt sångviskande något om att 
”festen är slut”). Men herrar Werup och Borgström, med 
god hjälp av regissör Robert Lillhonga, är konstnärligt 
smartare än så. Den förvisso lösryckta och episodiska 
monologen lever här sitt eget liv, med dramatiska berg 
och dalar, snygga motivflätningar, livgivande 
tempoförskjutningar och verkningsfulla tankepauser. Ett 
hjärtevinnande scenkonstverk i fickformat. Take it, 
Sonnie!”       Martin Lagerholm, Ystads Allehanda 
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