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Årets Förening 2019
Vårt mål är att skapa en levande landsbygd och värna om varandra.
Gärdslövs Byalag bankgiro 5591-7579

ÅLDERMANNABREV
Välkomna till ett nytt år med Gärdslövs Byalag
Vi har mycket att se fram emot som föredrag om Astrid Lindgren i mars, Kolmila, Busstur till
Mandelmanns i sommar, Mopedrally i augusti mm. Vi hoppas också på att vi skall kunna göra
en guidad tur med Qr - koder här i vår bygd och starta upp kursen är i Kulturhuset den 20/2
kl. 17.00-19.30. Tanken är att man skall kunna åka runt i bygden och läsa av en QR-koder på
platsen och där få uppläst en berättelse om var man är och dess historia.
Vi har under hösten dränerat vår parkering och hoppas kunna utöka parkeringen i år då vi är
i stort behov av mer parkering.
Det har varit mycket inbrott och annat i vår bygd under året och vi för ständigt samtal med
både kommun och polis om detta. Vi kommer under året bjuda in både Trygghetsvärdar och
Polisen till ett öppet möte i Kulturhuset för att informera både dom och oss i frågan.
Man har i Trelleborgs kommun infört Trygghetsvärdar allt för att öka tryggheten för
kommuninvånarna. Dom kan vid behov kalla in polis, väktare, ambulans eller räddningstjänst
och tveka inte att ringa dom om ni ser något eller upplever något all information om vad som
pågår i bygden hjälper dem och polisen att motverka buset.

Trygghetsvärdar
Mobiltelefon
0722-31 39 41
0722-31 40 69
0722-31 70 19

E-post
trygghetsvard@trelleborg.se

Med Vänliga Hälsningar

Lars - Erik Olsson
Ålderman
Gärdslövs Byalag
LARS – ERIK OLSSON GÄRDSLÖVS BYALAG
SILLESJÖRÄCKAN 63-0

• 274 94

• SKURUP

TELEFON: 070-059 39 61
MAIL: BYALAGET@GARDSLOV.SE

Vårens program 2020
Eftermiddagsgruppen
Träffas tisdagar udda veckor kl. 14.00 – 16.00 i
Kulturhuset.
För program och information kontakta:
Rolf Stridsberg 073 – 964 17 80

Fagning på Modeshögsängar
Den 25 mars kl. 18.00. Träffas vi på Modeshögsängar
Du tar med dig grensax och sekatör så utför vi
fagning för att skydda floran.

Hatha yoga
Träffas torsdagar kl.19.00 i Kulturhuset.
Under ledning av Linda Wolski.
Pris: 500:/person för medlem.
600:- för icke medlem, då ingår medlemskap.

För information:
Lars-Erik Olsson 070 – 059 39 61

Alla hjärtansdagspyssel
Den 8 februari kl.10.00 – 13.00.
Välkomnar vi alla barn till att pyssla med oss.
För information kontakta:
Mette Andersson: 0723 – 01 57 95

Sillafest

Påskpyssel i Kulturhuset
Den 28 mars kl.10.00-13.00.
Vi hälsar alla barn välkomna till Kulturhuset,
och påskpyssla med oss.
Vi bjuder barnen på fika.
För information kontakta:
Mette Andersson
Mobil. 072 -301 57 95

Pubafton i Kulturhuset
Fredagen den 24 april kl. 19.00.
Välkomna alla våra medlemmar till
pubafton i Kulturhuset.
Som alltid; trevligt sällskap, drycker & snacks
till självkostnadspris.

Den 14 mars kl.18.00 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
Samling av ved till Kolmilan
detta vid anmälan.
Den 25 april kl.09.00 träffas vi uppe vid milan
Pris: 140:-/per. Anmälan till: Lennart Kristensson I Kullatorpsskogen och samlar ved.
Tel. 0705 – 12 08 11
Vi bjuder på lunch.
Mail. lennart@torparen.se
Anmälan senast den 8 mars.

Bygga årets Kolmila

Astrid Lindgren
Den 17 mars kl. 19.00. – 21.00.
Kommer Astrid Lindgrens kusinbarn,
Dag Lennartsson för att i ord och bild
dela sina minnen av Astrid med oss.
Pris: 40 :-/person inkl kaffe & kaka.
Anmälan till:
Lennart Kristensson
Tel. 0705 – 12 08 11
Mail. Lennart@torparen.se

Den 16 maj kl.09.00 träffas vi uppe vid milan i
Kullatorpsskogen och börjar att bygga årets mila.
Vi bjuder på lunch.

Vid anmälan till våra aktiviteter är det
först till kvarn som gäller.

QR - koder
Vad är en QR-kod?
QR – koden är ett instrument för att med ett klick få reda på mer information.

Hur använder jag min QR – läsare ?
✓ Jag startar min QR – läsare på mobilen.
✓ Det finns på App Store och heter QR Reader.
✓ Rikta kameran mot symbolen.
Det piper till och mobilkameran visar hemsidan med meny eller
klicka på lyssna så får du texten uppläst, där vi berättar om platsen.
Vi starta torsdagen den 20 februari kl. 17.00. – 19.30. i Kulturhuset i Gärdslöv en start
kurs i Qr – koder i samarbete med Skånes Hembygdsförbund.
Är du intresserad att gå kursen och hjälpa oss att skapa denna guidade tur i bygdens
historia så hör av dig till oss. Snarast.
Kursen är kostnadsfri, tid och allt övrigt arbete som skapandet av QR-koder för sidor
och berättelser kommer att ske i Kulturhuset i Gärdslöv under våren.

Anmälan snarast till:
Lars-Erik Olsson
Tel. 070 -059 39 61
E-post. byalaget@gardslov.se

www.gardslov.se

Utställning
av
närproducerad konst!
Var: Kulturhuset i Gärdslöv
När: Vernissage den 6 mars kl. 15 – 20.
Konstcafé den 7 o 8 mars kl. 11 – 16.
÷
Carina Zander, abstrakt konst.

Siw Sjöström, minimalism.

Mats Sjöström, fotografik.

Kom, ta en fika och låt oss utmana och inspirera dig som betraktare till kreativa tankar!

VÄLKOMNA!!!

Till minne av Arne Johansson

En av våra äldsta medlemmar Arne Johansson har gått ur tiden och jag kan inte låta bli att
återge lite av det Arne har gett byalaget genom åren. Arne som alltid mötte en med ett leende,
hade en ovärderlig kunskap om vår bygd och dess folk, så nätterna vid kolmilan där Arne
berättade om sina många resor och historier från förr har varit många. Jag minns själv för ett
par år sedan när jag läst en studie om pesten i Skåne och funderade på varför det inte finns
några pestkyrkogårdar här i trakten. Något som är mycket vanligt uppe i Helsingborg där jag
kommer ifrån. Jag tog kontakt med Arne och fick snabbt svar att det fanns ingen pest i
Gärdslöv, men det flyttade in en torpare familj med sina två barn som då hade pest. Men dom
avled snart och är begravda inne i skogen i en stensättning vid sitt torp. En kunskap som jag
inte funnit någon annanstans. Vi hade även turen att få med Arne i vår grupp som arbetat med
den stora fotoboken. En grupp som har gjort ett fantastiskt jobb med ovärderlig kunskap inför
framtiden. Ett arbete som fortfarande fortgår där man nu arbetar med att renskriva texterna
till boken.
Arne föddes i Hylteberga 1930 och sina första 12 år bodde han på Hylteberga 15. Under 1942
flyttade Arne med föräldrar och syster Maj-Britt till Toremad som låg uppe vid Havberg.
Far Axel (1900-1965) var född i Gärdslövs församling och mor Hanna (1901-1977) kom från
Grönby. När Arne och Hildur (1932-1993) gifte sig 1959 bosatte de sig i Getabäcken. 1960 hade
Axel och Hanna flyttat från Toremad till Eksmaden och 1962 övertog Arne arrendet efter Axel
som då flyttade in i Getabäcken. Den 14 mars 1996 efter Hildurs bortgång lämnade Arne som
den siste arrendatorn på godset och han flyttade från Eksmaden 1999 till Stortorget i Skurup
med sin stora sociala kompetens och nyfikenhet på livet fick han här många goda år.
I Skurup gick han under namnet "Allvetaren". Han var ankaret i PRO:s frågesportslag och som
hade stora framgångar och tog sig vidare till riksomfattade sluttävlingar.

Vi återger här ett par av dom historier som Arne berättat genom åren.
Det har pratats en del om att ett människoskelett hittats vid utgrävning av Näsbyholmssjön
under åren 1866 - 1869. Det har tydligen inte noterats så det finns många frågor kring detta.
Axel Johansson, Arnes far var född 1900 och uppvuxen på Näsbygård och han har berättat för
Arne: ”När sjön dikades ut så fann man ett skelett någonstans i det vi i dag kallar
Svenstorpsviken. Personen stod rätt upp i dyn, han hade en läderväska på sig men det finns
inget annat noterat om klädseln. Funderingarna är om han kommit som kurir eller sändebud
eller om det var en helt vanlig person som tog en genväg över sjön. Han kan ha gått ner sig
genom isen med tanke på den stående ställningen han hittades i. Om och var han begravdes
vet man inte”.
Arne berättar vidare att vid samma tillfälle hittades det på flera ställen något som kunde liknas
vid små korta bryggor av sten. Arnes farfar berättade för Arne att när en båt inte längre var
sjöduglig lade man den vid strandkanten och fyllde den med sten. På det sättet blev det en
stabil förankringsplats för en ny farkost. sådana fanns det ett flertal runt sjön.

Två historier återberättade av Arne och Börje
Borgström, en fd soldat som bodde i Stenbäcks by var en dag ute och stegade och mätte upp
åkern utanför byn. Hans granne, toffelspikarn Jöns Andersson var nyfiken av sig och undrade
vad Borgström gjorde, varpå han berättade att hans son från USA skulle komma på besök i ett
eget plan och behövde en landningsplats. Följande dag la Borgström ut ett lakan för att göra
landningsplatsen väl synlig. Jöns kunde inte låta bli att berätta för var och en om denna stora
händelse. Nästföljande dag hade mycket folk samlats inkl Borgström själv. Alla spånade upp
mot skyn, som tur var uppenbarade sig ett lite plan, som var på väg till en lantbruksutställning
i Ystad.
Då yttrade sig Borgström ” här kommer pågen men har inte tid att stanna”

En annan historia är den här!
Vid den här tiden dansade man till dragspel på Minnesbron till Morfarsminne på onsdag
kvällar. Vid det här tillfället kom Lennart Nilsson, även kallad ”Pisserännan”, i en alldeles ny
kostym. På andra sidan taggtrådsstängslet stod några nyfikna kvigor. Nilsson berättade för de
församlade att det visst gick att rida på en kviga. För att bevisa att man kunde ” ria på en kvia”
satte han sig upp. Det ville sig inte bättre att kvigan satte iväg längst taggtrådsstängslet och
rev upp hela byxbenet på Nilsson.

Texter av Tommy Svensson, Gunni Blixen - Finecke , Britt-Marie Hansson återgivna av Lars-Erik Olsson

Kluriga gåtor för barn & vuxna
1. Vem går över vattnet utan att röra på sig?
2.

Vilket ord har 29 bokstäver?

3. Vad har ett öga men kan ändå inte se?
4. Vad blir våtare och våtare ju mer man torkar?

5. Jag är lång när jag är ung och kort när jag är gammal.
Vad är jag?
6. Vilken gubbe ser man aldrig på sommaren?
7. Vilket djur kan hoppa högre än ett hus?

8. Vad är det för en likhet mellan en fiskare och en bebis?
9. Vad går upp och ner utan att röra på sig?
10. Vad är det som tillhör dig, men dina vänner använder
det mer än du?
11. Hur dricker utomjordingarna sitt te?
12. Vilken grönsak är skidklädd?
Svar till:
byalaget@gardslov.se
Gärdslovs Byalag
Sillesjöräckan 63 -0
274 94 Skurup
En vinnare kommer att dras på Sillafesten den 14 mars som vinner
två Gärdslövs Byalags muggar.

