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Välkommen åter, snälla sol, som jagat nordanvinden.
Nu har du sovit sen i fjol och vaknar röd om kinden.
Värm upp vår jord, så växer råg och fyller bondens lada.
Värm sund och vik och vind och våg, så får vi gå och bada.
Välkommen åter, snälla sol, lys över land och vatten.

Vårt mål är att skapa en levande landsbygd och värna om varandra.
Gärdslövs Byalag bankgiro 5591-7579
Med stöd från Kulturnämnden i Trelleborg.

ÅLDERMANNABREV
Äntligen är våren är här.
I byalaget har vi planerat för ännu en aktiv sommar i Gärdslöv och vi startar med vår
traditionella kolmila i Kullatorpskogen. I år dock hälften så stor som vanligt då det är byalagets
styrelse som får hålla även i denna, tyvärr. Vi kan dock glädjas åt rekord i antalet aktiva när vi
plockat ved där nya och gamla medlemmar i alla åldrar plockade för glatta livet så det ser ut att
bli en härlig kolmila och årets spökrunda blir inte att leka med en riktig nagelbitare. Förutom alla
våra vanliga aktiviteter under sommaren som midsommarfirande och grillafton mm så kommer
Mette med vänner arrangera olika barnaktiviteter under sommaren mer information om dessa får
ni titta efter på våra anslagstavlor och websidor.
Våra glada skolkasser kommer även i år att guidas runt i bygden för att lära sig om mat, djur och
natur, något som är mycket uppskattat hos både barn och lärare. Så stort tack till alla er både
medlemmar och företagare i bygden som tar er tid att göra detta för våra ungdomar ett fantastiskt
arbete.
En bussresa kommer i år att arrangeras och startar den 30 juni från Kulturhuset i Gärdslöv där
färden går mot Skarhults slott, Medborgarhuset i Eslöv och Leksaksmuseet mm något vi varmt kan
rekommendera och mer information hittar ni längre bak i bladet.
Vi har införskaffat material för att ännu en gång fotgrafera av husen i bygden från den så kallade
silverboken. Denna gång med tanke på att lägga bilderna på webben och rädda dom till
eftervärden då det är en fantastisk källa till lokal historia. Så är man intresserad av fotografering,
fotoredigering eller data så hör av er till mig så skall vi försöka skapa en grupp som kan arbeta
med detta framöver.
Vi har nu även installerat ett avanserat larm i hela Kulturhuset så vi framöver inte skall få några
otrevligt besök och något av större värde förvaras inte i huset.
Vi kommer den 25 maj kl. 18,00 i Kulturhuset ha ett nytt möte om Kontanthantering så är du
företagare, förening eller bara har problem med kontanthantering så vill vi gärna träffa er och
lyssna. Efter förra mötet där bland annat Skurups Sparbank medverkade så resulterade det i ett
nytt föreningsavtal med sänkta avgifter och en tillfällig lösning på kontantfrågan så det går att
påverka.
Med vänliga hälsningar

Lars - Erik Olsson
Ålderman
Gärdslövs Byalag

Sommarens program 2016
Eftermiddagsgruppen
Startar åter den 13 september och träffas tisdagar
udda veckor mellan 14.00-16.00 i Kulturhuset.
För program och information:
Ulla Andersson tel. 0410-221 28
Ett samarbete med Studieförbundet/Vuxenskolan

Qi-gong
Startar åter den 20 september kl. 19.00
i Kulturhuset.
För program och information:
Carl-Gustav Jagerstam tel. 0410 – 209 81
Ett samarbete med Studieförbundet/Vuxenskolan

Curling gänget
Startar åter den 1 november och träffas måndagar,
torsdagar kl. 09.00 i Kulturhuset för en rolig stund
med curling och fika.
För information och anmälan:
Erik Hansson tel. 0411- 41 241.

Surströmmingsafton
Lördagen den 13 augusti kl. 17.00 är ni
välkomna till Kulturhuset för att prova
surströmming med traditionella tillbehör
Pris:120:-/ pers.
Starkare drycker medtages själv.
Anmälan oss till handa senast den 19/8.
Carl-Gustav Jagerstam
Tel: 0410 – 209 81
Mobil: 0768 – 78 46 32
E–Post :byalaget@gardslov.se

Så slår du med lie
Onsdagen den 17 augusti träffas vi
kl.18.30 på Modeshögsängar i Trelleborg
för att få lära oss att slå med lie.
Ett samarbete inom Trelleborg Tillsammans

Barn och vuxna i vårens skafferi
Söndagen den 22 maj kl.10.00 träffas vi i Hörtes västra hamn
Under ledning av Roland Rittman får vi lära oss om örter mm.
Medtag egen matsäck och något att bära örter i.
Mette: 0410 – 280 80
Slåtterdag
Mobil: 0723- 01 57 95
Söndagen den 21 augusti kl.10.00 träffas vi på
E–Post: byalaget@gardslov.se
Modeshögsängar och slår med lie och samlar gräs.
Anmälan oss tillhanda senast 16/5.
De Nordsvenska hästarna gör dock grovjobbet.
Anmälan är bindande
Ett samarbete inom Trelleborg Tillsammans
Begränsat antal platser

Midsommarafton
Fredagen den 24 juni kl.13.00 träffas
vi vid Kulturhuset och klär midsommarstången tillsammans.
Vår speleman Marcus Linderlöf spelar
upp till dans för alla åldrar. Ta med blommor,
björkris, barnasinne och gott humör!
Försäljning av grillad korv och kaffe med bullar.

Grillafton i puben
Fredagen den 22 juli kl. 19.00
Välkomnar vi alla medlemmar till en Pubafton med
grillarna tända vid Kulturhuset.
Anmälan till:
Carl-Gustav Jagerstam tel. 0410 – 209 81
Anmälan oss tillhanda senast den 17 juli.

Räkafton
Fredagen den 17 september kl. 17.00 är ni
välkomna till Kulturhuset för en räkafton med
traditionella tillbehör
120:- / pers.
Starkare drycker medtages själv.
Begränsat antal platser
Anmälan oss till handa senast den 12/9.
Carl-Gustav Jagerstam
Tel: 0410 – 209 81
Mobil: 0768 – 78 46 32
E–Post :byalaget@gardslov.se
Vid anmälan till våra aktiviteter är det
först till kvarn som gäller.

Gärdslövs Byalags Kolmila

Onsdagen den 4 maj
På kvällen tänder vi vår kolmila
Servering av kaffe med bulle och grillad korv mm.

Torsdagen den 5 maj kl. 13.00.
Gudstjänst vid milan under ledning av Karin Meijer.
med Gospelkören.
Servering av kaffe med bulle och grillad korv mm.

Fredagen den 6 maj kl.18.00.
Tänder vi grillarna och bjuder in alla till en
trubadurafton med grillspett & potatissallad, korv.
Under kvällen har vi barnaktiviteter och framåt
skymningen kommer även vårt spöktåg ta en tur i
skogen med alla barn.

Vill ni vara med och vakta vår Kolmila ?
Tillsammans med en av våra erfarna kolare vaktar ni vår kolmila.
Från onsdagen den 4 maj kl.18.00. sitter vi i fyra timmars pass.
18.00. - 22.00.
22.00. - 02.00.
02.00. - 06.00.
06.00. - 10.00
10.00. - 14.00.
14.00. - 18.00.
Ronny Holmberg

Vår kolmila vaktas dygnet runt av våra erfarna kolare och vill
man sitta med på ett pass som varar i fyra timmar så är det bara
att anmäla sig vid milan.
Försäljning av kol vid milan.
Det är fritt inträde och alla åldrar är välkomna. Tänk på att
hundar ska hållas kopplade och under uppsikt på milans område.

Skyltning finns från E 65, 101, Västra Vemmenhög, Önnarp, Grönby, Gärdslöv.
www.gardslov.se

Bussutflykt med byalaget
Torsdagen den 30/6

Leksaksmuseet i Eslöv
Vi startar resan vid Kulturhuset i Gärdslöv kl. 08.00 och ställer färden mot
Örtofta Sockermuseum och fortsätter till Skarhults slott där vi guidas runt.
Nästa stopp blir Medborgarhuset i Eslöv där vi även äter lunch.
Fortsätter mot Leksaksmuseet och avslutar med Eslövs Stadsmuseum.
Pris: 400:-/person
Anmälan till:
Lennart Kristensson
Mobil. 0705 – 12 08 11
Mail: lennart@torparen.se
Anmälan oss till handa senast 13 juni.
Anmälan är bindande
Meddela om ni önskar special kost som gluten, laktos eller allergi.

Skarhults slott
Skarhults slott från 1500 talet
Vid Bråån ca 15 km nordöst om Lund.

Medborgarhuset
Ett arkitektoniskt och prisbelönat mästerverk.
Där nytta och nöje samsas under ett tak.

Konst i Gärdslövs kulturhus
Under Långfredagen och Påskafton hade vi åter öppet i Kulturhuset.
I år med konst från Mats Persson från Margreteholm som gör konst av tingen i vår vardag.
samt Kajsa Christensson konstnär från Oxie.

Vi fick en härlig helg med många besökare som
njöt av konst, kaffe och kakor och inte minst
Mats Modde Perssons finurliga alster.

Hemslöjd från förr

Hemslöjd från förr
14/5 -15/5
En utställning för alla åldrar i Kulturhuset av Lilian Bolin
Utställning , Försäljning
&
Kaffe & Kaka
Öppet
11.00 – 16.00

Lilian Bolin
Grindvaktstugan

Lovisegården

På Lovisegården (även känd som Sten Hanssons gamla gård) hittar ni numera
mig, Susanna, och min sambo, Roger. Vi flyttade hit sommaren 2014 och har
sedan dess gett gården ett litet ansiktslyft. Min stora passion är hästar, vilket det
som tur är finns gott om i Önnarp och Gärdslöv. Rogers passion är it och datorer,
vilket hamnar lite på efterkälken med tanke på bredbandshastigheten härute.

På gården bedriver vi verksamhet i form av ridlektioner, uthyrning av ridhus samt
häst med vagnskörning. Vi har en tränare, Andreas, som kommer hit 2-4 ggr i månaden
och håller oss och hästarna i trim. Är du intresserad av att rida lektion med din häst så är
det bara att höra av sig. Vi har i dagsläget tyvärr inga hästar för utlåning i stallet, så vi
bedriver ingen ridskola i den bemärkelsen att barn eller vuxna kan låna en häst att rida på.
Däremot så kör jag vagn med min ardenner och går att boka för körningar året om.
Det kan vara allt från födelsedagar, bröllop, släktträffar eller helt enkelt bara en mysig tur
med familjen. Vi kan i viss mån ”pynta” vagn, häst och oss själva så att vi passar eventet
som önskas. Ridhuset hyr vi ut till både träning av hästar och ex träning av hundar.
Tfn: 0706 – 38 77 86
Mail: lovisegarden@gmail.com

Vi bygger fågelholkar

Lördagen den 12 mars träffades vi uppe vid milan i Kullatorpsskogen.
En vacker morgon med solen i ryggen och en härlig samling av barn
och vuxna, så gick hälften ut i skogen och fick lära sig om våra
vanligaste fåglar med Johan Åkerman. Vi andra stannade vid milan och
försökte bygga fågelholkar under ledning av Anders Jagerstam.
En inte alltid en så lätt uppgift men bra det blev dom.

Barn och vuxna i vårens skafferi
Söndagen den 22 maj kl.10.00 träffas vi i Hörtes västra hamn
Passa på att under ledning av Roland Rittman lära er mer om ätliga växter och örter mm.
Medtag egen matsäck och något att bära örter i.
Mette: 0410 – 280 80
Mobil: 0723- 01 57 95
E–Post: byalaget@gardslov.se
Anmälan oss tillhanda senast 16/5.
Anmälan är bindande
Begränsat antal platser

Aktiviteter i sommar
I sommar kommer det att arrangeras olika aktiviteter för barn i alla åldrar här i
Gärdslöv så kolla vår hemsida och facebook sida för mer information.
Har ni förslag på aktiviteter så hör av er till:
Mette
anderssonmette@hotmail.com

Vilka Fåglar ?
1. Lyckliga …………………………………………………
2. Möta……………………………..................................
3. Spetsat kaffe…………………………………………….
4. Motionsorganisation…………………………………….
5. Flygplanet saab 37………………………………………
6. Lönnlövad Mårten……………………………………..
7. Mun……………………………………………………….
8. Efter vättern runt………………………………………
9. Nybörjare…………………………………………………
10. Moderatryggsäck………………………………………...
11. Kommunistisk låsanordning………………………….
12. Fågel i näsan…………………………………………….
13. Örfil………………………………………………………..
14. Andraplacerad brudnäbb………………………………
15. Agda………………………………………………………
16. Sädesgnäll……………………………………………….
Svaren byalaget till handa senast den 20 juni.
Dom två först dragna rätta svaren får vinst och utses på vårt midsommarfirande.
Lycka till

Skall ni renovera varför inte prova ett företag i bygden !
Ystad Fönsterhantverk
Fönsterrenovering, måleri, fönster- och dörrsnickeri.
Alla slags uppdrag är välkomna!

www.ystadfonsterhantverk.se

