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Att bara leva är
inte tillräckligt, sade fjärilen,
man måste ha solsken, frihet
Och lite blommor.
Hans Christian Andersen
Vårt mål är att skapa en levande landsbygd och värna om varandra.
Gärdslövs Byalag bankgiro 5591-7579

ÅL DE R M AN N AB R E V
Äntligen vår i luften
Som vanligt har vi ett digert program framför oss och vi rivstartar med årets kolmila där vi i år
även ingår i Trelleborgskalaset. Förra året kunde vi glädjas åt många nya medlemmar som ville
vara aktiva vid vår kolmila och alla krafter behövs i ett så stort arrangemang så välkomna
tillbaka i år.
Lite smolk i bägaren är att vi drabbats av många inbrott i vår bygd den senaste tiden och vi
kommer ta upp detta både med kommun och polis vid våra möten under året och jag vill även be
er att ha ögonen öppna när ni är ute och kör gärna en extra runda.
Under maj och juni månad kör även i år vår matrunda för skolbarn ett mycket uppskattat initiativ
där det läggs ner ett fantastiskt jobb och är ni i kulturhuset så missa inte att studera pärmarna
med barnens brev och teckningar.
Med Vänliga Hälsningar

Lars - Erik Olsson
Ålderman
Gärdslövs Byalag

Svar: Svenska städer
1. Korta byxor - Trosa
2. Samla in - Sala
3. Penningbrygga - Örebro
4. Våt omfamning - Kramfors
5. Fridfulldunge - Lund
6. Fågelklippa - Falkenberg
7. Insektshona - Malmö
8. Stor böld - Varberg
9. Folksamling - Skara
10. Regentflöde - Kungälv
11. Vattenlunch - Åmål
12. Låtort - Visby
13. Gör bofast - Borlänge
14. Kranvatten – Nässjö
Grattis till!
Kjell Hansson i Skurup
Margareta och Gunnar Gerdtsson.
Som vinner var sin t–shirt eller keps.
Vinnarna drogs på Sillafesten den 25 mars.

LARS – ERIK OLSSON GÄRDSLÖVS BYALAG
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Sommarens program 2017
Eftermiddagsgruppen
Startar höst säsongen tisdagen den 12 september.
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 åter tisdagen den 12 september kl.19.00 i
Kulturhuset under ledning av Agneta Östlund.
För information och anmälan:
Carl-Gustav tel. 0410-20981
Ett samarbete med Studieförbundet/Vuxenskolan

Midsommarafton
Fredagen den 23 juni kl.12.00 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.
Ett samarbete med Studieförbundet/Vuxenskolan

Grillafton i puben
Fredagen den 21 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 16 juli.

Lilla Beddinge Teater
Dåliga mänskor
Lördagen den 29 juli kl.16.30 träffas vi vid
Kulturhuset för vidare färd med tuff tuff
tåget till Lilla Beddinge teater.
Pris: 300:-/person.
Anmälan till:
Anitha Algotsson
Mobil. 0705 – 48 40 49
Mail: anitha,algotsson@gmail.com
Anmälan oss till handa senast den 22 Juli
Antalet platser är begränsade till 40 personer.
Anmälan är bindande.

Räkafton
Lördagen den 12 augusti 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 7/8.
Carl-Gustav Jagerstam
Tel: 0410 – 209 81
Mobil: 0768 – 78 46 32
E–Post :byalaget@gardslov.se

Så slår du med lie
Onsdagen den 16 augusti träffas vi
kl.18.00 på Modeshögsängar i Trelleborg
för att få lära oss att slå med lie.
Ett samarbete inom Trelleborg Tillsammans

Slåtterdag
Söndagen den 20 augusti kl.10.00 träffas vi på
Modeshögsängar och slår med lie och samlar gräs.
De Nordsvenska hästarna gör dock grovjobbet.
Ett samarbete inom Trelleborg Tillsammans

Surströmmingsafton
Lördagen den 16 september 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 10/9.
Carl-Gustav Jagerstam
Tel: 0410 – 209 81
Mobil: 0768 – 78 46 32
E–Post :byalaget@gardslov.se

Pubafton i Kulturhuset
Fredagen den 29 september kl. 19.00.
Välkomna alla våra medlemmar till
pubafton i Kulturhuset.
Som alltid; trevligt sällskap,
drycker & snacks till självkostnadspris
Vid anmälan till våra aktiviteter är det
först till kvarn som gäller.

Gärdslövs Byalags Kolmila

Ett arrangemang med stöd av
Kulturnämnden i Trelleborgs kommun och i samarbete med Studieförbundet/Vuxenskolan

Torsdagen den 25 maj kl. 13.00.
Gudstjänst vid milan under ledning av Jonas Wollin
med Gospelkören. Guidning och utställning om kolmilan.
Servering av kaffe med bulle och grillad korv mm.
Försäljning av kol vid milan.
Fredagen den 26 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.

Onsdagen den 24 maj
På kvällen tänder vi vår kolmila
Servering av kaffe med bulle och grillad korv mm.

Vill ni vara med och vakta vår Kolmila ?
Tillsammans med en av våra erfarna kolare vaktar ni vår kolmila.
Från onsdagen den 24 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.

Jonas Almqvist

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.

Det är fritt inträde och alla åldrar är välkomna.
Tänk på att hundar ska hållas kopplade och under uppsikt på milans område.

Dåliga Mänskor
Mikael Wiehe och Mary Andersson har i år gett oss sin tillåtelse att sätta upp musikalföreställningen
DÅLIGA MÄNSKOR. Vi ser fram emot att kunna presentera denna fantastiska berättelse om 1940-talets
Malmö.
I arbetarkvarterens smutsigaste område bor två unga flickor som precis fått sitt första
jobb på senapsfabriken. De drömmer om att se världen, dansa swing och sjunga Opera, men
verkligheten kommer ständigt och påminner om hur orättvist livet är för den som lever i marginalerna
av samhället. Kriget brinner i Europa. Gränserna stängs. Judiska flyktingar väller över vattnet mellan
Köpenhamn och Malmö. Samtidigt dansas jitterbug i Folkets Park och ungdomarna drömmer om ett
modernt liv i USA.
”Dåliga Mänskor” – En tårdrypande och fantastisk musikal om mod, längtan, vänskap, död och liv… som
hände alldeles här, alldeles nyss.

Lördagen den 29 Juli bjuder vi in er till Lilla Beddinge Teater
Kl. 16.30 Vi samlas vid Kulturhuset för vidare färd mot Lilla Beddinge med tuff tuff tåget.
Kl. 17.00 Drink i det Gröna.
Kl. 18.00 Föreställningen Börjar.
Kl. 20.30 Hemfärd
Pris: 300:-/person
Anmälan till: Anitha Algotsson
Mobil. 0705 - 48 40 49
Mail. anitha.algotsson@gmail.com
(Uppge ditt telefonnummer vid bokningen)
Anmälan oss till handa senast den 22 Juli.
Antalet platser är begränsade till 40 personer.
Anmälan är bindande.

Om man önskar mat eller kaffe mm måste detta beställas vid anmälan.

Sommar med Rumpnissarna
I sommar under juli och halva augusti kommer vi att arrangera sommaraktiviteter för barn .
Så håll koll på vår hemsida och facebook för mer information.
För information kontakta Mette 0410 – 280 80, Mobil: 0723- 01 57 95

Lära oss om grodor
Stenplockning till att göra olika figurer

Måla för glatta livet vid havet.

Hästmänniska
Under ledning av Pia Svedbrant får vi lära oss om Voltige.
Pia lär barnen att utföra diverse konster.

Guidning av Tullstorpsån

Lördagen den 26 augusti och söndagen den 27 augusti guidar vi åter vid Tullstorpsån.
Start 13.00 och det går bra att åka hela sträckan om man så vill.
Träffpunkt:
Från 101an sväng mot S längs Jordberga-allen, kör 600 meter, sväng höger/ mot V längs Jordberga
vägen. Efter 500 meter passerar vägen Tullstorpsån. Här står en skylt på S-sidan av vägen, här träffas vi.
Tullstorpsån är det längsta vattendraget inom Trelleborgs kommun,ca 30 km. Den rinner från Alstad i nord
till Skateholm i söder.Genom de senaste 10 åren har Tullstorpsåprojektet tagit form. Det är ett samarbete
mellan markägarna, Länsstyrelsen och EU. Syftet med projektet är att minska näringsläckaget, lösa
översvämnings problematik, skapa god ekologisk status samt underlätta skötsel. I det senaste året har
sträckan från Källstorp till Beddinge restaurerats. Det är den sträckan vi kommer att besöka.
13.00 Presentation av projektet
13.20 Vandring eller åktur med tåget via visningssträcka Jordeberga, Källstorpsvägen
Lilla Beddinge fram till Beddinge Ängar.
15.30 Fika och grill på Skateholmsboplatsen med information om boplatsen och landskapet.
17.45 Åter vid träffpunkten.
Möjlighet finns att köpa korv och bröd på Skateholmsboplatsen 20 kr
På tåget finns det möjlighet att köpa vatten för 10kr.
Eller kaffe och bulle för 20kr.
Tuff-tuff tåget (Lennart Kristensson) kommer att köra parallellt med vandringen så det är
möjligt att vandra en sträcka och åka en annan sträcka eller åka med tåget hela rundan.
Tåget kan ta 40-50 passagerare.
Pris: 50 kr per person. Barn under 15 år deltar gratis om förälder deltar.
Anmälan till: Lennart Kristensson,
Tel: 0705 – 12 08 11
Mail: lennart@torparen.se
(Uppge ditt telefonnummer vid bokningen)

En karta och lådor med fotografier från förr i tiden.

Sedan några av oss gått i pension intogs lunchen på gästgiveriet i Anderslöv eller andra
närbelägna matställen beroende på hur utbudet på ”dagens” smakade. Efter avslutad lunch
hände det att det företogs utflykter till intressanta platser i vår närmiljö tex Bomhuset och
Paradiset i Gabeljung, till ruinerna av ett hus med överväxt trädgård med ljuvliga plommon
vid gränsen till Börringe gods eller till Hönsagårdsviken, för att besöka ”Dragonhatten” ett
ståtligt bokträd. Samtalen rörde sig om gamla tider på Näsbyholm och inte sällan hörde vi att
här hade legat ett boställe, torp eller smedja en gång i tiden, men som numera var rivna och
nergrävda.
Vi som gjorde dessa utflykter var Yngve Kristensson, Jan Hansen även kallad Jan jägaren, Jan
Blixen och jag.
I bokhyllan på Jägarbostaden hade det sedan många år legat två lådor med fotokopior av
foton i Silveralbumet på Näsbyholm. Detta album hade skänkts av tacksamma underlydande
på Näsbyholms gods med anledning av Fredrik von Blixen – Fineckes 70 års dag. Bilderna
föreställde alla hus, gårdar och torp under godset. En tanke föddes – skulle vi försöka
identifiera husen och lokalisera dess lägen ? På hösten 2016 bestämde vi att så skulle ske.
Min man Jan Blixen hade då gott bort och därför kändes det angeläget att fortsätta resan
som, vi hade påbörjat.
Vi förstod att denna uppgift ej var helt lätt utan bjöd in Arne och Börje att delta. Tommy,
Lennart och Ingrid anslöt sig strax efteråt. Vi bestämde att Kulturhuset i Gärdslöv var en
lämplig plats eftersom KG Rorströms kopior från albumet satt lätt tillgängliga på väggen.
Våra egna kopior kunde vi använda som ett arbetsmaterial genom att föra anteckningar på
baksidan.
I ett försök att hitta en karta över godset träffade jag Dick Blixen på godskontoret. Då visade
det sig att Britt Marie Hansson hade överlämnat en mapp innehållande texter med historik
över trakten. Då var vi plötsligt fler med samma ambitioner! Kontakt togs med Britt Marie!
Under arbetes gång väcktes många minnen till liv – både roliga och tråkiga händelser.
Ytterligare en tanke växte fram! med tiden. Skulle vi inte alla kunna bidra med något om
Näsbyholms historia och fortsätta Britt Maries arbete. Det kan så småningom utmynna i en
bok om trakten och människorna som har levt och verkat här.
I dag är vi så gott som klara med att identifiera husen och numrera dem på en häradskarta
från 1920 – talet. Det har inte varit helt lätt och vi har också stött på patrull. Vi efterfrågade
då mer hjälp från ”Tisdagsgruppen”
Med dessa rader vill jag berätta hur det började med ” Torsdagsgruppen” i byalagets hus i
Gärdslöv
Gunni Blixen

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 lantbruks
utställning i Ystad.
Då yttrade sig Borgström ” här kommer pågen men har inte tid att stanna” !
Er 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 taggtråds stängslet 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 taggtråds stängslet
och rev upp hela byxbenet på Nilsson.
Många historier finns att berätta !

Konst i Gärdslövs i påsk

T. Wadbro

Camilla och Anita Johansson

Leif R Lindén & Greta Wetterlöf

Greta Wetterlöf

Leif R Lindén

Siv Svensdotter

Annette Granath

Kerstin Ingemansson

Stort tack till alla för en trevlig och välbesökt konstpåsk med variation och kvalitet.

Flaggstångsspecialisten
En av Sveriges största leverantörer av flaggstång, flaggor, vimplar och tillbehör.
Vi har funnits i många år och säljer våra flaggstänger både till företag och privatpersoner.
Vi har många års erfarenhet av flaggstång och montering.
NCC, Skanska & PEAB är några av våra kunder

Produkter
Flaggor
Flaggstång och tillval
Flaggstångsmontering

Flaggstångsspecialisten Sverige AB
Borrgatan 11 – 13
211 24 Malmö
Daniel Waller
Mobil: 0709 – 34 89 21
Tel: 040 – 66 14 770
Mail: info@flaggstangsspec.se

Vanliga frågor
Hjälper ni till med montering
Hur lång är leveranstiden av en flaggstång

Stort tack från alla oss
i Gärdslövs Byalag för
den generösa sponsringen.

