
Gierslovs Byablad 
                                                   Nr. 1   2017 

Vårt mål är att skapa en levande landsbygd och värna om varandra. 
 Gärdslövs Byalag bankgiro 5591-7579 

En slöjlätt dimma över ängen står, 
och pärlgrå dagg bestänker bleka blad -- 
en vårlig morgon, sval och vemodsglad, 
då luftig blom slår ut från dävna snår. 

 
Karin Boye 



 

Välkomna till ännu ett år med Gärdslövs Byalag och som vanligt en hel del att se fram emot. 

Först vill jag tacka Ulla Andersson och Siw Sjöström för lång och trogen tjänst i byalaget och 

välkomna Ingela Berg sekreterare och Rose – Marie Madsen suppleant till gänget. 

 

Med ett byalag med över 400 medlemmar och ett väldigt brett program för alla åldrar så 

behöver vi mer hjälp att driva runt detta. Vi är i stort behov av hjälp med vårt byablad där vi 

söker folk som tycker om att skriva, ta foto och redigera samt även folk som någon gång om 

året kan tänka sig att hjälpa till att hålla i våra pubkvällar för medlemmar. Ett evenemang 

där vi gärna provar nya idéer, något för alla åldrar. 

 

Låter det lockande så hör av er till mig på 070-059 39 61 eller byalaget@gardslov.se. 

 

John Wadbro har på nytt fotograferat av silveralbumet hos Dick och Catharina Blixen – 

Finecke och har nu börjat redigera dem. Resultatet är bilder med en helt ny kvalitet och 

skärpa som kommer att sparas digitalt för eftervärlden. En grupp under ledning av Gunnel 

Blixen – Finecke träffas i Kulturhuset och går igenom foto från bygden och antecknar allt om 

dessa. Ett fantastiskt initiativ startat innan dessa unika kunskaper om bygden går förlorade 

för alltid, stort tack. Så har ni foto eller uppgifter om vår bygd ni tror kan vara till värde så 

kontakta oss gärna. 

 

Vi hade en Halloweenpub i oktober där vi bad våra medlemmar att klä ut sig och det gjorde 

dom. Ett stort tack till Anita och Alf Erlandsson för sina fantastiska kreationer och ett grattis 

till Christina (Tina) och Stefan Johansson som fick pris förkvällens två bäst klädda. 

 

 

                                
 

 

Med Vänliga Hälsningar                                                                                                                           

 

Lars - Erik Olsson               
Ålderman 

Gärdslövs Byalag 
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Årsmöte i Kulturhuset 

Ännu ett välbesökt årsmöte där vi fick 
njuta av mat och musik för alla åldrar. 
 

                      Skånska Visor  
Agneta från Torna härad och Hasse från 
Frosta härad  sjöng och berättade skrönor 
och myter från gångna tider..!! 
 

www.visor.dinstudio.se 
 

Vi hälsar välkomna till byalaget vår nya sekreterare  
Ingela Berg och suppleant Rose – Marie Madsen. 

 
Samt riktar ett stort tack till  

 Ulla Andersson och Siw Sjöström 
 
 

http://www.visor.dinstudio.se/


Eftermiddagsgruppen 
Träffas tisdagar udda veckor mellan 14.00 – 16.00 

i Kulturhuset.  

För program och information kontakta             

Inger & Knut Karlsson tel.0410 – 204 73  
Ett samarbete med Studieförbundet/Vuxenskolan 

Qi-gong 
Startar den 21 februari och träffas tisdagar 

kl.19.00 i Kulturhuset under ledning av     

Agneta Östlund.  

För information och anmälan:                             

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

Curling gänget 
Träffas måndagar, torsdagar kl. 09.00       

i Kulturhuset med curling och fika. 

För information och anmälan:                       

Erik Hansson tel. 0411- 41 241. 

Vårens program 2017 
Sillafest 
Lördagen den 25 mars kl.17.00 hälsar vi er 

välkomna till årets Sillafest med 

underhållning och lotteri i Kulturhuset.     

Äter ni inte sill eller har allergi så ordnar vi 

annan mat, men glöm inte att meddela detta 

vid anmälan 

Pris: 120:-/per.  

Anmälan till: 

Carl-Gustav tel 0410-20981 

byalaget@gardslov.se                         

Anmälan senast den 19 mars. 

Ett samarbete med 

Studieförbundet/Vuxenskolan 

 
Påskpyssel i  Kulturhuset 
Lördagen den 8 april kl.11.00-14.00. 

Vi hälsar alla barn välkomna till  Kulturhuset, 

då ska vi påskpyssla och ha påsklekar.  

Vi bjuder barnen på fika. 

Ett samarbete med Studieförbundet/Vuxenskolan 

 

Samling av ved till Kolmilan 
Lördagen den 6 maj kl.09.00 träffas vi  

uppe vid milan i Kullatorpsskogen och samlar ved.  

Vi bjuder på lunch. 

Ett samarbete med Studieförbundet/Vuxenskolan 

 
Bygga årets Kolmila 
Lördagen den 20 maj kl.09.00 träffas vi uppe vid 

milan i Kullatorpsskogen och börjar att bygga 

årets mila. 

Vi bjuder på lunch. 

Ett samarbete med Studieförbundet/Vuxenskolan 

Café och Galleri i Kulturhuset  
Konst i påsk den 14/4 – 15/4 kl. 11.00 – 16.00.  

Vi hälsar er välkomna på konstutställning med 

några av bygdens lovande konstnärer  

Samt servering av kaffe och hembakt.  

Fagning på Modeshögsängar 
Söndagen den 22 mars kl. 18.00. 

Du tar med dig grensax och sekatör så utför 

vi fagningen för att skydda floran. 

Ett samarbete i Trelleborg Tillsammans 

Arrangemangen har begränsat antal platser så 

 först till kvarn och anmälan är alltid bindande. 

Alla hjärtans dag-pyssel 
Lördagen den 11 februari kl.11.00-14.00. 

Vi hälsar alla barn välkomna till 

Kulturhuset, då ska vi pyssla inför 

Alla hjärtans dag. 

Vi bjuder barnen på fika. 

Ett samarbete med Studieförbundet/Vuxenskolan 

 Pubafton i Kulturhuset 
Fredagen den 28 april kl. 19.00.   

Välkomna alla våra medlemmar till  

pubafton i Kulturhuset.   

Som alltid; trevligt sällskap, 

drycker & snacks till självkostnadspris. 

Pubafton i Kulturhuset 
Fredagen den 24 februari kl. 19.00.   

Välkomna alla våra medlemmar till  

pubafton i Kulturhuset.   

Som alltid; trevligt sällskap, 

drycker & snacks till självkostnadspris. 

www.gardslov.se 
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Konst i Gärdslövs Kulturhus 

Långfredagen den 14/4 & Påskafton den 15/4. 
 kl. 11.00 – 16.00.  

& 
Samt servering av kaffe och hembakt.  

 
Välkomna 

T. Wadbro är utbildad serietecknare och konstnär, vars popsurrealistiska 
verk personifierar konstnärens inre känslor och konflikter.  
 
Wadbro har bland annat ställt ut under den jurybedömda UngKonst 
samt medverkat i tecknarstudion Think Ink med flertalet publikationer. 

Handbundna borstar i Kulturhuset. 
Diskborstar, badborstar, dammvippor med mera av naturmaterial kommer att finnas till försäljning. 
Träämnen används till alla borstar och borsten är av naturmaterial såsom hästtagel, gethår och 
svinborst. Ibland används även växtfibrer. Det kommer även att bindas borstar på plats för den som 
är intresserad att se. 
  

Annette Granath från Vellinge ställer ut  
I betong krukor, ljuslyckor, hus mm 

Välkomna 



Att återskapa en å 

Landskapande är en vacker benämning på Hembygdsförbundets jubileumssatsning på 

landskapsfrågor. På Söderslätt var vi fyra byalag och kulturgrupper som bestämde oss för att 

genomföra en aktivitet på tema landskap under de två dagar som 100-årsjubileet skulle firas.  

Vid två tillfällen samlades vi således vid Tullstorpsån vid Jordberga för att påbörja vår vandring, 

guidning och tågfärd som följde den nyrestaurerade åns slingrande och förlösande lopp ner mot 

havet.  

Att förmedla till deltagarna hur ett naturligt vattendrag gestaltar sig med sina slingrande 

meandringar, skuggande, svalkande och livgivande träd, steniga bottnar, virvlande vatten, 

husbyggare och lekande öring blev som en gestaltning och synonym för allt föränderligt. 

Längs vår väg blev det tydligt att de värden som skapats genom Tullstorpsåprojektet inte slutar 

vid en friskare å, mer lekfulla öringar, eller ens ett mer levande landskap. Liksom biflöden är 

naturliga för ett vattendrag så tycks också bieffekter i form av satsningar på vassodling för 

taktäckningsmaterial, odling av alger för biogasproduktion eller en närmre kontakt med vår 

tidiga historia vara naturliga följder som uppstår då vi tillåter vårt livgivande vatten att flöda 

fritt.  

Tullstorpsåns slingrande vatten med de nyplanterade träden bar oss och försåg oss med 

livsenergi längs vår vandring ner mot havet. När vi så slutligen kom hem till åmynningen vid 

Skateholm där vi levt som jägare, fiskare och samlare för 7000 år sedan, så var det med en fast 

förankring om att jorden är grunden för vår tillvaro och en känsla av att vattnet banar vägen för 

vår kontakt mellan dåtid, nutid och framtid.  

I åns strömmingar fann vi kraft att se vår del i helheten, att leva livet jordnära och med vattnets 

livgivande och föränderliga karaktär. 

Våra anhalter vid vackra kyrkor och gods blev till liknelser för hur maktbegär och storskalighet 

länge har styrt både vår egen och vattnets väg, tills vi nu nått en punkt i världen då det inte 

längre går att blunda för dess glokala konsekvenser. 

Hur stora arealer av sockerbetor behöver mänskligheten egentligen? Kan vi odla något annat 

som är till större nytta? Varför slösa åkermark på att meandra en å? Hur kan odlingen bli mer 

fossilsnål och plöjningsfri och kan biokol och intensivt mobilt bete hjälpa oss att få ner kolet från 

atmosfären till jorden där den behövs bättre? är några exempel på frågor som dök upp längs vår 

färd. 

Vår vandring var utöver ett trevligt helgarrangemang kanske också en symbolik för vår 

gemensamma väg mot en hållbar utveckling och det är nästan hisnande vilka krafter som sätts i 

spel när vattnet tillåts ta plats i landskapandet. 

Linda Wolski 

 Gärdslövs byalag 

                                                  



Tullstorpsån 

Vår guide Linda Wolski 

Vi kör vi en guidad tur vid Tullstorpsån  den 26/8 & 27/8 med start kl.13.00. 
Tuff-tuff tåget kommer att köra parallellt med vandringen så det är möjligt 
att vandra en sträcka och åka en annan sträcka eller åka med tåget hela 
vägen. Pris 50 kr per person. Barn under 15 år åker gratis om förälder deltar. 



Många av er har kanske läst om Lovisegården och våran hästverksamhet i byalagets tidning nr 2, 2016. 
Nu har vi öppnat upp ytterligare en verksamhet på gården.  
Sedan 2016 har jag, Susanna, utbildat mig till massageterapeut och bedriver nu en liten massagestudio 
på gården. Utöver verksamheterna på gården är jag även fortfarande aktivt arbetande som sjuksköterska. 
 
 
Hit kan du komma, gammal som ung och unna dig lite egentid och avkoppling. Jag utför klassisk svensk 
massage i form av avkopplingsmassage alternativt djupgående massage.  
 
 
Trots att vi bor så idylliskt härute på landsbygden, med underbar natur och ro omkring oss, så innebär 
inte detta att vi inte lider av stress inombords. Det finns ju alltid minst tusen saker att fixa på 
gården/huset och vi blir aldrig riktigt klara.  
Arbetet är ofta tungt och väldigt fysiskt påfrestande. Släng in ett par djur i bilden, barn, heltidsjobb och 
kanske en egen rörelse så har många av oss ett väldigt upptaget liv.  
Mitt i allt detta är det lätt att glömma bort sig själv och hur man mår.  
Så varför inte ta en timme lite då och då och tillåt din kropp och ditt sinne att koppla av?  
 
 
Ni kan läsa mer om behandlingarna, mig och gården samt boka tid på hemsidan: 
http://massage.lovisegarden.se 
 
 
Varmt välkomna!  
 
 
Tfn: 0706387786 
Mail: lovisegarden@gmail.com 

Massage på Lovisegården 

http://massage.lovisegarden.se/
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 Då det är 50 år sedan Anderslöv, Alstad o Klagstorp bildade storkommun 
med Trelleborg och 150 år sedan Trelleborg återfick sina stadsrättigheter 
1867. Det ska förstås firas, och festen kommer att pågå under hela året. 
Men en stor tyngd läggs vid långhelgen 2 till 6 juni. Då ska centrala 
Trelleborg förvandlas till en stor festplats med en lång rad olika 
arrangemang för både små och stora.  
 

Vi i Gärdslövs Byalag kommer att fira torsdagen den 25 maj vid vår kolmila 
i Kullatorpsskogen. Under hela dagen går det bussar från Trelleborg där ni 
kan ansluta över hela Söderslätt. Vid kolmilan möts ni av våra guider som 
visar och berättar mer om kolmilan och dess historia. Två tält kommer att 
finnas ett med en fotoutställning om vår mila och ett tält med försäljning 
av vår kol och varför inte avsluta med fika i solskenet i Kullatorpsskogen. 

 

                                                 Hjärtligt Välkomna 



Julgransplundring 

Med julgransseden och det ätbara 
pyntet kom även plundringskalasen 
till vårt land från Tyskland under 
1800-talets lopp. 
Termen ”julgransplundring” är 
tidigast känd i tryck i tidningen 
”Husmodern” 1922 



 Identifiera svenska städer 

1. Korta byxor 

2. Samla in 

3. Penningbrygga 

4. Våt omfamning 

5. Fridfulldunge 

6. Fågelklippa 

7. Insektshona 

8. Stor böld 

9. Folksamling 

10. Regentflöde 

11. Vattenlunch 

12. Låtort 

13. Gör bofast 

14. Kranvatten 

 Svaren till: 
Mail: byalaget@gardslov.se 
Post: Lars-Erik Olsson   
          Sillesjöräckan 63 – 0  
          274 94  Näsbyholm Skurup 

Två först rätta svaren vinner en byalags t – shirt. 

Lycka till! 
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