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Goda vänner är som stjärnor.
Du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid finns där.
Christy Evans

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

ÅLDERMANNABREV
Vi lyckades genomföra en kolmila även i år men tyvärr saknade vi många medlemmar så det
blev ett tungt lass att dra runt. Detta gör att vi kommer att diskutera kolmilans framtid och be
våra kolare bestämma om vi skall köra nästa år. Det beror på hur många som vill engagera
sig. Vi fick kol av en helt fantastisk kvalitet. Vi vill rikta ett stort varmt tack till alla för allt
jobb ni lagt ner, både gamla och unga.
Vårt kulturhus kommer att renoveras under hösten. Då putsar och målar vi om hela huset så
vi hoppas ni har förståelse för att det kan vara lite rörigt ibland. Även avloppet i köket som
varit ett problem är åtgärdat.
På vissa av våra aktiviteter har vi bindande anmälan, eftersom det kostar en del att
genomföra och ofta har begränsat antal platser. Därför kommer vi framöver ta ut en avgift på
50:- om man anmält sig och inte kommer. Naturligtvis tar vi hänsyn till om det är sjukdom
eller liknande.
Vårt årsmöte kommer vi att ha den 18 november kl. 17.00 i Kulturhuset så alla motioner
ska vara oss tillhanda senast den 18 oktober. Separat kallelse kommer att skickas ut till er.
Då vägverket inte visar något större intresse för vår trafiksäkerhet i bygden så har vi satt upp
en trafikspegel i korsningen Lovisefarmsvägen och Sillesjövägen - allt för att förbättra sikten
och undvika fler olyckor.

Lennart Kristensson
Med Vänliga Hälsningar

Lars - Erik Olsson
Ålderman
Gärdslövs Byalag

LARS – ERIK OLSSON GÄRDSLÖVS BYALAG
SILLESJÖRÄCKAN 63-0 • 274 94 • SKURUP
TELEFON: 0410 – 221 32 • 070-059 39 61
MAIL: BYALAGET@GARDSLOV.SE

Höstens & Vinterns program 2017
Eftermiddagsgruppen

Vi reser Julgranen

Träffas tisdagar udda veckor 14.00 – 16.00.
i Kulturhuset.
För program och information:
Inger Karlsson tel. 0410-204 73
Ett samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan

Lördagen den 2 december kl.09.00 träffas vi på
torget i Gärdslöv och hjälps åt att resa julgranen.
Vi säljer grillad korv och bjuder på glögg med
pepparkakor i Kulturhuset.

Qi-gong
Träffas tisdagar 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

Höstpyssel
Söndagen den 1 oktober kl.10.00 – 13.00.
Välkomnar vi alla barn till att pyssla med
oss i Kulturhuset. Plocka gärna med dig
material från naturen som du kan använda
att pyssla med..
Mette: 0410 – 280 80
Mobil: 0723- 01 57 95

Pubafton i Halloween
Fredagen den 27 oktober kl. 19.00.
Välkomnar vi alla medlemmar till en
Pubafton i Kulturhuset. Som alltid med
drycker och snacks till
självkostnadspris i trevligt sällskap.
Passa på att klä ut er inför kvällen och
låt er fantasi komma fram. Dom två
bäst klädda får pris.

Årsmöte
Lördagen den 18 november kl.17.00. i
Kulturhuset ingen anmälan.
Kallelse skickas ut separat.
Motioner:
Skall vara styrelsen tillhanda senast
den 18 oktober.
Vid anmälan till våra aktiviteter är
det först till kvarn som gäller.
www.gardslov.se

Julpyssel
Lördagen den 2 december kl.10.00 – 13.00
Välkomnar vi alla barn till Kulturhuset för att
pyssla med oss under ledning av allas vår
Mette Andersson.

Enklare Julbord
Lördagen den 2 december kl.15.00
Träffas vi på Börringe Bygdegård för att äta ett
enklare julbord med lotteri & underhållning.
Pris: 160:- inkl. dryck: lättöl/julmust.
Starkare drycker finns att köpa.
Barn under 12 år och nedåt 100:-/person.
Medhavd sprit ej tillåten.
Först till kvarn gäller.
Anmälan oss tillhanda senast den 24/11.
Bindande anmälan till:
Lennart Kristensson
Tel: 0705 – 12 08 11
E-Post: lennart@torparen.se

Lucia i Gärdslövs kyrka
Onsdagen den 13 december kl.19.00 bjuds vi på
traditionellt luciafirande med Trelleborgs Lucia i
Gärdslövs kyrka & vår kantor Peter Svensson.
Vi avslutar med kaffe och hembakta lussebullar.
Ett samarbete med Anderslövs Församling

Julgransplundring
Söndagen den 14 januari 2018 kl.13.00 – 15.00.
I Kulturhuset välkomnar vi er till en traditionell
Julgransplundring med dans, lekar och godis.

Årets första Pubafton
Fredagen den 26 januari 2018 kl. 19.00.
Startar vi året med att välkomna alla våra
medlemmar till pubafton i Kulturhuset.
Som alltid; till självkostnadspris i trevligt sällskap.

Alla hjärtansdagspyssel
Söndagen den 10 februari 2018 kl.10.00 – 13.00.
Välkomnar vi alla barn till att pyssla med oss.

Vi firar i advent
Lördagen den 2 december
Vi startar dagen på torget kl.09.00 då granen reses.
Sedan promenerar vi till Kulturhuset där vi bjuds
på varm glögg och pepparkakor.

Julpyssel
Lördagen den 2 december
kl. 10.00 – 13.00 i Kulturhuset
med Mette Andersson.

Julbord igen ute på Börringe Bygdegård
Den 2 december klockan 15,00
Både underhållning och deras goda mat.
Priset 160 kr för vuxen, barn 12 år och nedåt 100 kr.
Anmäler till:
Lennart Kristensson på
Telefon 0705-12 08 11
Mail: lennart@torparen.se
Anmälan är bindande.

Grillkväll med trubadurer

Kvällens fantastiska trubadurer
Andreas & Kristofer

Inga – Britts goda kakor

När storken kom till Lovisefarm !
Den 6 augusti på kvällen tittade vi ut genom köksfönstret och såg 2 storkar som landat på taket till
stallet.
Efter en liten stund var de 25 stycken som satt på stalltaken. De var trötta och vinglade till när de
satte sig på taken. Innan det blev mörkt hade vi 58 storkar på taken. En del hade dragit upp ena
benet och sov.

På morgonen när vi vaknade hade de flugit ner från taken och gick längs grusvägen.
Vid 10 tiden hade storkarna flugit iväg.
Storkarna flyttar söderut redan i början av augusti. Det tar cirka 9 månader innan de är tillbaka i
Sverige igen.
Det finns numera inte så många storkar i Sverige så därför har man startat Storkprojektet.
Enligt Storkprojektet www.storkprojektet.se så har man sett att det tar 14 dagar för storkarna att
ta sig till Israel. Storkarna är dåliga flygare så de tar sig upp på cirka 5000 meters höjd och
segelflyger på vindarna.

Kolmilan Wilma
Tack vare ett antal fantastiska kolare lyckades vi genomföra en kolmila även i år med mat,
spöktåg och killarna i PrimeTime med fantastiska Rut. I år var vi ca 30 personer mindre som
var aktiva på kolmilan. Vi hoppas kunna genomföra en kolmila även nästa år. Det är dock
helt upp till hur många som kan tänka sig att engagera sig.

Vår sekreterare Ingela Berg

Fantastiska PrimeTime

Grillkväll vid kolmilan

Gudstjänst med Jonas Wollin

Spöktåg på gång

Kolare Anders Andersson

Modeshögsängar
Kurs i att slå med lie
För femte året i rad har Gärdsövs Byalag tillsammans med Byarådet slått ängarna på
Modeshög utanför Trelleborg och som vanligt blev vi en tapper skara.
På onsdagen den 16 augusti startade vi med att lära oss att slipa och ställa in lien.
Sedan var det bara att öva och få in den rätta swingen, vilket inte var det lättaste trots
vår tålmodige och skicklige läromästare Harald Persson.

Harald Persson & Carina Jönsson

Solveig Karlsson

Tom Heidelbach har fått in swingen.

Liens historia

Mäster Harald lär ut.

De första liarna uppkom troligen hos kelterna i Mellaneuropa under de första
århundradena före Kristus. Det rörde sig främst om kortorvsliar, med ganska
korta blad och ett rakt orv utan knaggar. Redan före Kristus började den
bågböjda lien att utvecklas och under romartiden spreds den med Romarrikets
gräns som ungefärlig sydgräns. På 800-talet dök den spetsvinklade lien med
knaggar upp. Den kom till Norden på 1000-talet.

Lien användes ursprungligen enbart vid slåtter. Under 1500-talet började lien tas
i bruk för sädesskörden och användes under 1600-talets mitt i mälarlandskapen
och de skånska slättbygderna. Därifrån spred sig lien som skörderedskap. Först
för fodersäden och senare även för brödsäden till övriga slättbygder under 1700talet. Stråfångarna slog igenom under senare hälften av 1700-talet, men fick
aldrig fäste i de områden där lien tidigast brukades för att meja säd.

Modeshögsängar
Slåtter

Sigvard Gunnarsson och hans ”pojkar”

Ett litet tack från grannarna.

Amerikanska bilar

Onsdagen den 19 juli hade vi besök från Trelleborgs av Amerikanska bilar vid Kulturhuset.
Dom förgyllde kvällen med 17 stycken av sina vackra ekipage.

Gärdslövs okända världsstärna

Nils Chrisander, cirka 1915.
Född: Nils Olaf Chrisander 14 februari 1884
Näsbyholm, Gärdslövs församling.
Död: 5 juni 1947 (63 år) Skurup i Skåne
Sin skådespelare karriär startade han i mitten på 1910-talet med stumfilmer som Ett
återseende 1914 och Fången på Karlstensfästning 1916.

Han fortsatte sin karriär i Tyskland där hans första filmroll var i Carl Schönfeld regisserade tyska stumfilms dramat Um ein Weib 1915. Som skådespelare är
Chrisander mest känd för att spela "Erik Phantom" i, den nu förlorade Ernst Matray reglerade tyska anpassningen, Das Phantom der Oper. En uppsättning baserad på
Gaston Leroux roman Operaens Phantom där han spelade mot den norska
skådespelerskan Aud Egede - Nissen.
Matrays version är den första som gjorts av Fantomen på operan.
År 1919 co - regisserade han den tyska stumfilmen Alraune und der Golem tillsammans
med skådespelaren och regissören Paul Wegener.
Efter att ha utfört i en serie filmer för regissören Karl Gerhardt mot skådespelerskan Lil
Dagover från 1920 till 1921, började Chrisander sin karriär som regissör i Tyskland.
Totalt regisserade han tre filmer i Tyskland innan han flyttade till USA där han
regisserade två dramatiska filmer: Fighting Love, 1927, med Jetta Goudal, Victor
Varconi och Henry B. Walthall för Cecil B. DeMille Pictures. Samma år regisserade han
även The Heart Thief, med Joseph Schildkraut och Lya De Putti.

Vid 1930 bodde han på S. Gramercy Place i Los Angeles, Kalifornien. Han dog 1947.
Varmt tack till Roland Thysell, Dick och Catharina Blixen Finecke.

Välkommen Hem
Vi har färg, tapeter, kakel klinkers, verktyg, tillbehör och inspiration.

SKURUP

YSTAD

FÄRGCENTER

FÄRGCENTER
happy
homes

FÄRGCENTER Happy Homes
Mackleansgatan 3, Skurup
Spaljegatan 4 Ystad
Telefon 0411 – 55 14 77
www.happyhomes.se

