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Vänskap känner inga landsgränser.
Därför är den också den riktigt sanna fredsskaparen.
Max Tau

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

ÅLDERMANNABREV
Nu börjar ännu ett år gå mot sitt slut och det känns som om tiden bara går fortare med åren.
Vi har haft många arrangemang under året och är nu 400 medlemmar i byalaget vilket
innebär mycket jobb och skall vi hålla det tempot uppe så gäller det att vi alla bjuder till och
ställer upp. Jag vet att jag ofta tjatar om detta men det är av största vikt att vi får fler som är
aktiva och hjälper till i vår verksamhet annars blir lasten för tung för oss andra och det
bygger vi ingen framtid på i vår förening. Därför kommer vi att arrangera en Workshop i
Kulturhuset måndagen den 24 november tillsammans med Södra Åby Hembygdsförening. En
förening som liknar vår med samma aktiviteter som vi och med nästan lika många
medlemmar. Under kvällen kommer vi att diskutera framtiden för vår bygd och hur vi vill
forma vår förening. Detta gör vi i grupper med blandade åldrar och människor med olika
erfarenheter, så ta med barnen och kom, jag kan lova er mycket trevlig kväll.
Vi har under många år arbetat för att sätta Gärdslöv på kartan och det har vi lyckats med.
Numera lyssnar man när vi kommer och det är mycket jobb som läggs ner för vår bygd av vår
förening som ofta inte ses utåt men vi får väldigt mycket beröm från kommunen för det arbete
och de aktiviteter vi har i vårt byalag. Allt det är möjligt på grund av vårt breda samarbete
med Trelleborgs Byaråd, Trelleborgs Föreningsråd och många andra föreningar.
Vi har under året haft en del arrangemang tillsammans med Trelleborgs kommun och
Trelleborg Tillsammans, ett samarbete som vi kommer att fortsätta med även under nästa år.
Vi hade vår VA mässa i april som lockade nästan 400 besökare och Pilevallskolan från
Trelleborg som fick en guidad mat tur och fick lära sig lite om vår mat och livet på landet.
Dessa har varit så populära att där är förfrågan från både Trelleborg och Malmö kommun.
Modeshögs ängar där vi slog med lie kommer att arrangeras även nästa år så fram och öva
med liarna.
Lördagen den 22 november välkomnar vi er till årsmöte i Kulturhuset kl.17.00. Vi startar med
årsmötesförhandlingar och avslutar med supé, stort lotteri och underhållning med musik och
spex som jag varmt kan rekommendera, men glöm inte att anmäla er till festen i tid.

Med vänliga hälsningar

Lars - Erik Olsson
Ålderman
Gärdslövs Byalag

Vinterns program 2014
Eftermiddagsgruppen

Workshop om framtiden

Träffas tisdagar udda veckor mellan
14.00 – 16.00 i Kulturhuset.
För program och information kontakta
Ulla Andersson
tel. 0410-22128
Ett samarbete med
Studieförbundet/Vuxenskolan

Måndagen den 24 november kl. 18.30 i
Kulturhuset arrangeras en workshop där vi
diskuterar i grupp om framtiden i vårt byalag.
Barn som vuxna är välkomna.
Anmälan till
Lars-Erik Olsson Tel: 070 - 059 39 61
E-Post :byalaget@gardslov.se
I samarbete med Södra Åby Byalag
Och Skånes hembyggds Förbund

Qi-gong 2015
Startar tisdag den 17/10 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

Curling gänget
Startar åter i början på 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

Luciavaka i Puben
Fredagen den 12 december start kl.
19.00 välkomnar vi våra medlemmar
till pubafton i Kulturhuset.

Vi reser Julgranen
Lördagen den 29 november kl.10.00 träffas vi
på torget i Gärdslöv och hjälps åt att resa
julgranen. Vi säljer grillad korv och
bjuder på marshmallows och glögg
med pepparkakor i Kulturhuset

Jul pyssel
Lördagen den 29 november kl.11.00 – 14.00
välkomnar vi alla barn till Kulturhuset för att
pyssla och baka med oss under
ledning av Mette Andersson.

Julbord
Lördagen den 29 November kl.15.00
Träffas vi på Börringe Bygdegård för att äta
julbord tillsammans.
Pris: 120:- / medlem och 200:- / icke medlem
inkl. dryck: lättöl/julmust
Lennart Kristensson
Carl-Gustav Jagerstam
Tel: 0705 – 12 08 11
Tel: 0410 – 209 81
E-Post :byalaget@gardslov.s

Lucia i Gärdslövs kyrka
Fredagen den 13 december kl.18.00
bjuds vi på traditionellt luciafirande
med Trelleborgs Lucia i Gärdslövs
kyrka. Vi avslutar med kaffe och
hembakta lussebullar.
Ett samarbete med Anderslövs
Församling

Årets första Pubafton
Fredagen den 30 januari 2015 kl. 19.00 startar
vi året med att välkomna våra medlemmar till
pubafton i Kulturhuset. Som alltid; trevligt
sällskap, drycker och snacks till
självkostnadspris.

Kolarefesten
Utan alla ideella insatser, stora som små, av
både medlemmar och icke medlemmar hade vi
inte haft någon mila. Som ett litet tack bjuder
byalaget varje år in till kolarefest för de som
ställt upp. Grillat av något slag står alltid på
menyn, för givetvis måste årets kol användas!
Än en gång, stort tack till alla och grattis till
Johan Jönsson som fick kolarbevis, bra gjort!

HÄNDELSER I FÅRHAGEN
Det händer saker i en fårhage, både roliga och
oroliga (läs icke roliga). För snart två år sedan
när jag jobbade på Skabernäs tillsammans med
Jonas Gustafsson, dåvarande herde, var vi med
om ett stycke nutidshistoria då vargen slog till
bland tackorna på Näsbyholm. En upplevelse vi
sent kommer att glömma, det var ju något som
bara inte kan hända här i vår omnejd. Men jo,
det hände och det hände på flera ställen i Skåne
och kommer att hända i framtiden med. Det gav
oss en kunskap och insikt om vad en varg kan
ställa till med. Om jag är för eller emot varg
efter det? Varken eller, efter att ha varit med om
verkligheten.
I år, den 2 september uppmanades fårägarna i
hela Sverige att hålla manifestationer i våra
fårhagar för att visa på behovet av en tydligare
rovdjurspolitik, att belysa problematiken med
rovdjur i våra fårhagar. Tre veckor senare, den
23 september råkade Toms och mina får illa ut i
sin hage vid ”Nisses”, som vi kallar den. Nio av
tjugo får var illa sargade, men inte av något
rovdjur utan, visade det sig, av hund!!!
Att det vilda inte kan rå för sina instinkter kan
jag acceptera, men att en tamhund får härja så
här, det är oacceptabelt, då det finns ägare till
tamhundar som är skyldig att ta sitt ansvar. Två
av fåren blev väldigt illa bitna men kommer
klara sig. Vi håller tummarna att de får behålla
sina lamm, för oturligt nog var de betäckta när
detta hände. Veterinären fick komma och
undersöka fåren och behandling fick sättas in.
Länsstyrelsen var ute och tittade på fåren och på
hagens omgivning för att utesluta vargangrepp.
Sättet fåren var bitna på är typiska för hund.
Utanför hagen hittades gigantiska tassavtryck,
som kunde ha indikerat varg, om det inte vore
för
skadebilden.
Både
veterinären
och
länsstyrelsen har dokumenterat skadorna och
händelsen är polisanmäld. Jag har gjort vad jag
kan och ska när något sådant här händer.

Jag och Tom är tacksamma för all support vi fått
av er i byn via byalagets FB sida. Det värmer.
Om någon känner på sig att det skulle kunna
vara min hund som har gjort det här, så har jag
en enda vädjan… låt det inte hända igen!
Mycket roligare händelse i fårhagen har varit de
vallhundsuppvisningar jag haft i samband med
Matrundorna i nejden. Både unga och gamla har
varit på besök hos fåren på Kjells källa och sett
när hundarna hanterar dem. Det är alltid lika
roligt att få visa det fantastiska samspelet
mellan fåren och mina hundar. Det är något helt
unikt. Man kan tro att fåren lättare låter sig
luras av annan hund eller varg då de är vana att
bli vallade på men så är det inte. Bordercollien
har ett enormt stort signalspråk som den
använder när den jobbar med fåren som gör att
en ”vanlig” hund eller varg skrämmer dem
direkt.
Både när vargen slog till på godsets får och när
Toms och mina råkade ut för hundattacken så
har Elle, min bästa arbetshund, kommit direkt
efteråt och hanterat djuren. Sargade och
chockade får har låtits sig hanteras av henne
med en tillit som är rörande att se. Ni som sett
hundarna jobba vet hur fantastiskt det är och i
situationer som ovan, är det utöver det vanliga
att se, men jag hoppas att jag inte ska behöva
uppleva det igen.
Däremot ser jag fram emot att få visa upp mina
hundar och berätta om dem och fåren även i
framtiden, det är alltid lika roligt och givande!
Paula

Elle med lamm. Samspel, tillit och förtroende!

Landsbygd 2.0 – vad är det?
Ett annorlunda sätt att träffas och prata om hur vi gör Gärdslöv med omnejd till en plats där alla,
ung som gammal, trivs och känner sig hemma. För att vår bygd ska leva och utvecklas måste
alla få vara med och bestämma hur vi ska ha det. Vad har vi för behov, vad finns det för
möjligheter?
Tanken med Landsbygd 2.0 är att man under en inledande 2-3 timmar lång workshop sitter i
grupper om åtta personer och resonerar utifrån nio olika frågeställningar. Den gemensamma
nämnaren är att vi alla bor i trakten. Först diskuterar vi tankar och attityder om landsbygden och
de som bor där. Sedan fortsätter vi att prata om olika sätt att engagera sig och vad vi tycker är
viktigt för framtiden i vår bygd. Till sist gör vi upp en handlingsplan för vad vi kan göra själva för
att påverka i den riktning vi vill, utifrån de åsikter och önskemål som kommer fram under mötet.
Allas åsikter är lika mycket värda och det är viktigt att ha en blandning av åldrar (från tonåringar
till pensionärer), yrken, intressen och erfarenheter.

Agnes van Rheinberg, som är utbildad processledare, hjälper oss att komma igång och leder oss
genom workshoppen, som kommer att hållas i Kulturhuset måndagen den 24/11 kl 18.30
tillsammans med deltagare från Södra Åby Hembygdsförening. Metoden är framtagen av ”Hela
Sverige ska leva” i samarbete med ”Vi unga”, ”4H”, Vuxenskolan och ”U-land” (Ung på
landsbygden) m.fl.
Intresserad av att vara med och påverka? Anmäl dig till Lars-Erik på 070 – 059 39 61 eller
byabladet@gardslov.se. Och du som är tonårsförälder, peppa sonen eller dottern lite extra, vi
behöver veta hur vi gör Gärdslöv intressant även för dem.

Halloweenpyssel

Viktor Åkerman

om
ur Minnen och anteckningar från Gärdslövs och Önnarps pastorat
Vid sju års ålder var det dags för Viktor att påbörja
sin skolgång som på den tiden hölls i byggnaderna
snett emot Kulturhuset. Båda husen byggdes av
Näsbyholm, skolhuset var det till vänster och det
andra tjänade som lärarbostad. Sedermera kom
byggnaderna att användas som församlingshem,
bostad för kyrkovaktmästaren, kommunalrum samt
bibliotek.

Eleverna förhördes klass för klass eller läste högt
tillsammans och om någon svarade fel utdelades
rapp eller slag med diverse tillhygge och inte sällan
utan att det syntes efteråt. Lektionsindelningar fanns
inte och den enda rasten var middagsrasten.
Eleverna fick flytta bakåt i bänkarna allt efter
kunskap och uppförande, men det var långt till sista
bänken.

Skolsalen bestod av åtta långbänkar med en smal
gång på vardera sida längs salen. På varje plats fanns
ett trästativ för räknetabellen och rum för en
griffeltavla. Ett par av bänkarna kallades sandbänkar
och var egentligen cirka åtta centimeter djupa lådor
som var till hälften fyllda med sand. Där fick man
lära sig de första bokstäverna och övade genom att
skriva dem med en träpinne i sanden. De äldre
eleverna drog ett handtag över sanden för att sudda
samt göra nya linjer att skriva på.

När Viktor och hans tvillingbror hade gått i byskolan
i två år anställdes en guvernant, Clarinde Malmgren,
för att ansvara för pojkarnas fortsatta utbildning i
hemmet under de nästkommande tre åren. Samtliga
barn i prästfamiljen fick samma utbildning fram till
universitet eller högskola där endast sönerna
fortsatte. Det studerades tolv timmar om dagen och
ämnena var alla tänkbara, från diverse språk till
botanik. Efterhand som barnen studerat för
guvernant i hemmet fortsatte sedan skolgången i
Malmö eller Lund på olika skolor och de bodde då
hos släktingar eller som inackorderade. När fem av
bröderna hamnade i Lund ordnades ett eget hushåll
åt dem där ”Vår snälla Karna” som arbetat i släkten
många år tog hand om dem.

Elevantalet låg på runt hundra stycken inskrivna och
cirka åttio brukade vara närvarande. När dagen
ljusnade var eleverna på plats. Läraren, som kallades
mäster, kom när han intagit sin frukost, men inte
utan att först ha kikat in i skolsalen genom ett hål i
dörren och ve den som höll låda eller inte satt på sin
plats! Dagen började med en bön och inspektion av
händer.

Skolhusen i Gärdslöv, uppförda 1847 och 1875. I den vänstra
byggnaden fick Viktor sin första skolundervisning 1865-67.
Fotot är från 1964.

Det är intressant att läsa hur Viktor beskriver sin
skoltid från början till slut. Han poängterar flera
gånger bristen på samspel mellan lärare och elev;
hur man inte vågade fråga om man inte förstod,
bristen på förklarningar runt det man studerade,
avsaknaden av uppmuntran och beröm och hur
opedagogiska de flesta undervisare var. Samtidigt
avslutar han varje gång ämnet berörs med vilken
tacksamhet och glädje han känner inför dem alla.
Detsamma gäller Karna som gjorde enorm skillnad
på bröderna i hushållet beroende på om de
studerade på universitetet eller ”bara” gick i skolan.
De äldre serverades ny ost, kotletter, kokta ägg, tio
frikadeller i soppan för att inte tala om stekta äpplen
på rummet på kvällen. De yngre fick en ostskalk och
fyra frikadeller, det andra fick de bara känna lukten
av. Man kan fråga sig om det är personen Viktor
som resonerar runt rättvisa och respekt eller prästen
Viktor som anser att alla är lika inför Gud och att vi
måste vara förlåtande.

Kallelse till årsmöte!
Härmed inbjudes ni till årsmöte i Gärdslövs Kulturhus
lördagen den 22 november 2014.
Årsmötet börjar kl.17.00 där ni som medlemmar har möjlighet att påverka och forma er förening
efter era önskemål.
Ingen föranmälan till årsmötet.
Du har även möjlighet att betala din medlemsavgift för år 2015.

Fest i Kulturhuset
Lördagen den 22 november kl.18.00 bjuder vi in till Årsfest i Kulturhuset.
Meny
Dovhjortsgryta med sallad och rönnbärsgelé
samt rostade rotfrukter
Kaffe & fruktkaka med grädde
Läsk/lättöl
Starkare drycker finns att köpa.
För er som ej tål gluten, laktos eller önskar vegetariskt kost meddela detta vid anmälan.
Alternativ ordnas.
Pris: 120 kr/person
Anmälan till årsfesten skall vara oss tillhanda före den 16/11.
Stort lotteri samt underhållning med musik och spex.
Du betalar på plats när du kommer.
Carl – Gustav Jagerstam
Tel. 0410 – 209 81
Mobil. 0768 – 78 46 32
E-post. byalaget@gardslov.se

Lars – Erik Olsson
Mobil. 0700 - 59 39 61
E-post. byalaget@gardslov.se

www.gardslov.se

