
Gierslovs Byablad 
                                                   Nr. 2   2012 

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

 Med stöd från Kulturnämnden i Trelleborg.  

Du lilla tussilago du till oss budskap bär 

Att nu så kommer våren, ja nu är våren här. 

Och över dig drilla lärkorna i skyn 

Så glada skratt det klingar ? Det stojas uti byn. 

 



 

 

Äntligen är våren kommen till Gärdslöv igen och visst känner man livet blir lite lättare. 

Vi har en härlig vår och sommar framför oss med mycket aktiviteter och inte minst ett byalag 

som fyller 20 år. Det är en lång tid som gått väldigt fort jag har själv varit med i 19 av de åren 

och minns fortfarande när Lennart Olsson tog med mig första gången. Inte trodde man väl att 

det skulle utvecklas till att bli Ålderman, en stadsgrabb från Helsingborg så långt ifrån den 

Skånska myllan man kunde komma. Men ibland tar livet en lustig vändning och tänk så 

mycket trevliga människor man har lärt känna genom åren, personer man aldrig skulle träffat 

utan Gärdslövs Byalag. Så jag tror att byalaget har utvecklats till det som dessa kloka herrar i 

Gärdslöv tänkte sig när de fick den goda tanken att starta vårt Byalag en gång i tiden. I dag är 

vi ofta en förebild i Trelleborgs kommun och för andra föreningar om hur ett byalag kan 

fungera. Inte minst nomineringen till Stora Land priset 2008 och vårt Landsbygdspris 2010 

bevisar det. Så trots att vi ger vår kära kommunledning en saftig känga med jämna mellanrum 

när vi är arga och tycker vi är förbisedda, så tycker de nog rätt bra om oss ändå.  

Vi börjar vårt jubileum i samband med Kolmilan på torsdagen med gudstjänst där vi får njuta 

av sång av Andiamo. Fredagens grillkväll avlöper med dans till Bosse Wickströms och på 

lördagskvällen släcker vi vår mila till ljudet av sång och musik från två trubadurer.  

Söndagen den 3 juni startar vi Trelleborg till 1000 och öppnar upp hela Söderslätt, allt gratis 

med bussar, det är bara att njuta av en trevlig dag och ni får inte missa Lennart tuff-tuff tåg, en 

guidad upplevelse i högsta klass Gärdslöv runt. I år får även vårt Kulturhus ett pris av 

Föreningen Gamla Trelleborg där vi står med i årets årsbok och vi kommer att även få en 

bronsplatta som invigs den 3 juni kl.16.00 i vårt Kulturhus där ni alla är varmt välkomna.  

Så vi ser fram emot nästa 20 år med alla er fantastiska medlemmar och eldsjälar där ute i vår 

förening. Utan ert engagemang hade vi stått oss slätt.  

Jag vill även passa på att tacka alla i Eftermiddagsgruppen som arbetat med att lägga nya 

dukar i vårt Kulturhus, mycket stiligt! 

Jag vill även rikta ett stort tack till er som sponsrat oss i samband med vårt 20 års jubileum. 

Anderslövs Församling       Algots Bröd i Skurup     Trelleborgskommun 

 

Med Vänliga Hälsningar                                                                                                                           

 

Lars - Erik Olsson  
Ålderman 

Gärdslövs Byalag 
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Milan i Kullatorpsskogen & Byalagets 20 

årsjubileum. 

 Onsdagen den 16 maj c:a 20.00 tänds 

milan. 

 Kristi Himmelsfärdsdag kl.13.00 är det 

friluftsgudstjänst med Karin Meijer, 

Andiamo medverkar. 

 Fredagen den 18 maj kl. 19.00 är det stor 

grillafton med dans till 

Bosse Wickströms. 

 Lördagen den 19 maj 

kl. 17.00 

Trubadurafton vid 

milan. 

 

Milan vaktas dygnet runt, så ni är välkomna att 

titta in när ni vill. 

 

Trelleborg till 1000 i Gärdslöv 

Söndagen den 3 juni kl. 10.00 – 15.00.                  
I Kulturhuset 

 Fotoutställning om bygden, folket & husen. 

 Visning av Alf  Olssons tavlor och 
konstverk. 

 Vi visar och berättar om Gärdslövs Byalag 
och våra aktiviteter. 

 Utställning där vi visar film och berättar 
om vår Kolmila.  

 Café i Kulturhuset 

 Guidad tur i bygden där ni åker med 
Lennarts tuff-tuff  tåg. 

 Gärdslövs kyrka är öppen med lokala 
guider. 
 

Föreningen Gamla Trelleborg & Gärdslövs Byalag 
inviger bronsplakett på Kulturhuset kl.16.00. 

 

Midsommarafton 

Fredagen den 22 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! 

Servering av kaffe med bullar och grillad korv. 

 

Pubafton med grillkväll 

Fredagen den 13 juli kl. 19.00 välkomnar vi våra 

medlemmar till en pubafton med trubadur och 

tända grillar i Kulturhuset. Med trevligt sällskap, 

drycker, dart och diverse snacks, allt till 

självkostnadspris. 

 

 

 

Surströmmings afton 

Lördagen den 11 augusti kl. 19.00 är ni välkomna 

till Kulturhuset för att prova Surströmming med 

traditionella tillbehör 100: -/pers.  

Starkare drycker medtages själv. 

Anmälan oss till handa senast den 1 augusti. 

Anmälan till: 

Carl-Gustav Jagerstam 

Tel: 0410 – 209 81                                                  

Mobil: 0768 – 78 46 32                                           

E – Post : carl-gustav.jagerstam@telia.com       

      

Räkafton i Puben 

Fredagen den 24 augusti kl.19.00 välkomnar vi 

våra medlemmar till en pubafton med räkfrossa i 

Kulturhuset. Denna gång med rikligt med räkor, 

sång och trevligt sällskap, drycker, dart och diverse 

snacks allt till självkostnadspris 

 

 

 
I 

 

 

Konsert i Gärdslöv kyrka 

Lördagen den 15 september kl.18.00  

I samarbete med Anderslövs Församling hälsar 

Gärdslövs Byalag er alla varmt välkomna till en 

konsert med Ingmar Nordström. 

 

 

 
Ingmar Nordström 

 

 

 

Program sommaren 2012 

mailto:carl-gustav.jagerstam@telia.com


Dags för årets mila i Kullatorpsskogen  

                                        

 

 

 

       

 

 

                       

                                                                   

Samla ved 

Söndagen den 29 april kl. 09.00 

samlas vi på milanplatsen i 

skogen för vedsamling. 
 

Lunch bjuder vi på ca 12.00 

 

 

 

Bygga Kolmila 

Lördagen den 12 maj kl. 09.00 

samlas vi på milanplatsen i 

skogen för att bygga vår mila. 
 

Lunch bjuder vi på ca 12.00 

 

 

 

Vakta Kolmilan 

Om ni vill vara med att vakta vår 

Kolmila så kontakta någon av 

våra kolare vid milan. 

Ni sitter med minst en av våra 

erfarna kolare i fyra timmar. 

 



 Gudstjänst 

På Kristi himmelsfärdsdag 

torsdagen den 17 maj kl. 13.00 

firar vi gudstjänst. 

Karin Meijer leder vår gudstjänst, 

Andiamo medverkar. Vi serverar 

grillad korv och kaffe med kaka. 

Jubileumsfest 

Fredagen den 18 maj kl. 19.00 firar vi vårt byalag och tänder våra grillar. 

Där kan vi njuta av korv och grillspett med potatissallad. 

Under kvällen spelar Bo Wikströms upp till dans i vårt tält.  

  Trubadurkväll 

Lördagen den 19 maj kl. 17.00 bjuder vi in till trubadurkväll när vi skall 

släcka årets kolmila.     

     

        

Om ni är med på alla delarna av vår kolmila under året kan ni få avlägga ett  

prov för att få ett av våra exlusiva kolarbevis att hänga på väggen. 

Hundar skall hållas kopplade och under uppsikt på milanområdet.  

 

 
 



Gärdslövs Byalag 20 år 

 

 

Efter en studiekväll i församlingshemmet i Gärdslöv med Eric Mårtensson kläcktes 
idén att man skulle bilda ett byalag. Förgrundsgestalter i det blivande byalaget var 
Lennart Olsson och Karl-Gustav Roström. Den 19 maj 1992 bildades byalaget med 
Lennart Olsson som vår första ålderman och alla aktiviteter skedde i 
församlingshemmet i Gärdslöv. Intresset för byalaget blev stort och medlemsantalet 
steg snabbt med aktiviteter som ”Gärdslöv kan” och årsmöten på Näsbyholms säteri 
och senare på Janstorps Bygdegård.  
 

                                                    
 

Ett erbjudande kom från Näsbyholms gods att byalaget kunde få överta Fattighuset 
som ett renoveringsobjekt på 49 år. Efter en omröstning i byalaget så startade 
arbetet omedelbart med att jaga pengar till projektet via kommun och länsstyrelse. 
Där ville man dock se resultat först innan man lovade några pengar. Problemet löstes 
efter ett möte med Dick Blixen–Finecke som beviljade byalaget ett generöst lån 
under lång tid och arbetet på fattighuset kunde komma igång. Med hjälp av frivilliga 
medlemmar och ALU-arbetare under ledning av Lundinds Bygg samt murare Jan 
Pettersson fortskred arbetet snabbt. Under hela tiden bygget fortskred var Lennart 
Olsson och Karl-Gustav Roström två av de eldsjälar som la ner mycket arbete för att 
det hela skulle gå i hamn. Nu fick man även bidrag från Länsstyrelsen, Trelleborgs 
kommun och Kockska stiftelsen till material m.m. Invigning hade man i ett överfullt 
Kulturhus den 18 augusti 2000 under ledning av Ålderman Siw Olsson.  
 
 

                       



Under Ålderman Britt Marie Hanssons tid startade man upp vår eftermiddagsgrupp 
med Siw Olsson och Ulla Andersson som ansvariga, en succé som fortfarande fyller 
vårt Kulturhus varannan tisdag. Föredrag, konserter och middagar fyllde åren. 
Konserten med Danne Stråhed är något som vi aldrig glömmer i bygden, det var fullt 
även på kyrkogården. 
 

                               
 
I dag har byalaget 300 medlemmar i alla åldrar och som byalag är vi i dag ofta en 
förebild för andra föreningar då vi ständigt får nya medlemmar, unga som gamla. Alla 
våra aktiviteter är nu mera uppdelade i projektgrupper med alltid minst en ansvarig 
från byalagets styrelse såsom Rumpnissar, Pubafton, Qigong, Kolmila m.m. 
Ålderman Lars–Erik Olssons strävan är att hela byalaget skall vara aktiva, var och en 
efter sin förmåga och intressen. Under alla dessa tjugo år har det bara funnits fyra 
åldermän i byalaget; Lennart Olsson, Siw Olsson, Britt Marie Hansson och Lars-Erik 
Olsson med uppgift att leda byalaget tillsammans med en aktiv styrelse och många 
andra goda krafter som alltid varit mycket välvilliga att hjälpa till. Gärdslövs Byalags 
stora styrka har alltid varit våra hårt arbetande medlemmar, utan alla dessa eldsjälar 
hade vi stått oss slätt. I dag har vi satt Gärdslöv på kartan i Trelleborgs kommun och 
är en kraft att räkna med. Tillsammans får vi tyngd i våra ord och man lyssnar på oss. 
Det visar inte minst Landsbygdspriset som vi tilldelades 2010. Vi har i dag även ett 
brett samarbete med Anderslövs Församling som liksom vi arbetar för en levande 
landsbygd. Vi ingår i Byarådet i Trelleborg, Skånes Hembygds Förbund, Sveriges 
Hembygds Förbund och vi är medlem i Föreningsrådet i Trelleborg, Föreningen 
Gamla Trelleborg och har ett mycket givande samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskola Söderslätt, LRF Anderslöv och Rödakorset Anderslöv. 
 

                               



Gåramålningar efterlyses! 
 

Den 1 juli-30 september kommer vi att ha en utställning med s.k. "gåramålningar" på 

Svaneholms slott. 

 

En "gåramålning" är en målning som utfördes under 

förra sekelskiftet, av en kringvandrande målare. Ofta 

fick de bara en ganska liten ersättning för jobbet, men 

tavlan hamnade ändå på hedersplats i husen.  

Tavlan är ganska naivt målad, men ofta väldigt 

detaljrik. Perspektivet kan vara fel, eftersom målaren 

vill visa alla byggnader. Förskönande detaljer kan vara 

ditmålade, och kringliggande byggnader som man ville 

ha med i bild, så som en kyrka, kan ha flyttats närmare. 

Annan bebyggelse kan vara helt bortplockad. 

 

 

Har du en "gåramålning" från Vemmenhögs härad? 
 

Eller känner du någon som har en? 

 
Vi letar just nu efter fler målningar till utställningen, och skulle verkligen uppskatta all 

hjälp!  

 

Hör av dig till Karin Andersson  

på 5693persson@telia.com 

eller ring henne på kvällstid, på 0411-42691. 

 
 

mailto:5693persson@telia.com


                        
 

Aktiviteter i Gärdslöv söndagen den 3 juni. 
 
Söndagen den 3 juni.  
 

Kl. 10.00 – 15.00 
 
Hela Söderslätt kommer att öppnas upp denna dag med 4 stycken olika bussturer som 
man gratis kan åka runt med till de olika aktiviteterna på Söderslätt. I Gärdslöv kommer 
följande aktiviteter att ske: 
 
I Kulturhuset 

 Fotoutställning om bygden, folket & husen. 

 Visning av Alf  Olssons tavlor och konstverk. 

 Vi visar och berättar om Gärdslövs Byalag och våra aktiviteter. 

 Utställning där vi visar film och berättar om vår Kolmila. 

 Café i Kulturhuset. 

 Guidad tur i bygden med Lennarts tuff-tuff  tåg till stationer med lokala guider. 

 Station Näsbyholmssjön där vi berättar om sjön. 

 Station Slottet & Grindstugan där vi visar bilder och berättar om Bror Blixen-Finecke. 

 Gärdslövs kyrka är öppen med lokala guider. 
 

Busshållplats för bussarna och tuff-tuff  tåget finns vid Gärdslövs torg där en av våra medlemmar tar emot, 
informerar och visar er i rätt riktning. 
 
För mer information om alla aktiviteter under Trelleborg till 1000 veckan gå gärna in på följande sidor 
www.trelleborg.se/1000 eller www.facebook.com/trelleborg1000 
 
En speciell tidning kommer att skickas ut till alla hushåll från Trelleborgs kommun, även en bilaga om alla 
aktiviteter kommer i Trelleborgs Allehanda den 24 maj och i Sydsvenskan den 26 maj. 
 
                                                  

                                                           

 

http://www.trelleborg.se/1000
http://www.facebook.com/trelleborg1000


           Blomsterkväll i Kulturhuset 

                                             

                                                                            Helena Kolhäger 

                                                                

                                                      Järnvägsgatan 15 Skurup Tel. 0411 – 454 90 

                        

 

 





BAKSIDAN  

HURTBULLEBRÖD 
2 DL HAVREGRYN 

5 DL VETEMJÖL 

1 DL LINFRÖ 

1 DL RUSSIN 

1 DL HACKADE HASSELNÖTTER 

2 TSK BIKARBONAT 

1 TSK SALT 

4 DL MILD YOGHURT 

½ DL FLYTANDE HONUNG 

½ DL LINGONSYLT 

 

BLANDA ALLT OCH HÄLL I EN 
SOCKERKAKSFORM. 

GRÄDDA I 200 GRADER, 55 
MINUTER. 

 

GER 1 BRÖD. 

 

SMAKLIG SPIS! 

 

  
Vitkålssallad          8 port 

 

500 gram spetskål eller vitkål 
3 msk äppelcidervinäger 
1 tsk salt 
3 tärnade äpple 
1 finhackad rödlök 
1 dl hackad bladpersilja 
2-3 msk dijonsenap 
½ tsk grovmalen svartpeppar 
1 dl rapsolja 
ev. 1 krm flytande honung 
 
• Lägg kålen i en skål, tillsätt 
vinäger och salt och låt stå en 
stund. 
• Blanda i äpple, lök och 
persilja. 
• Gör en dressing av senap och 
olja och häll över salladen. 
Smaksätt eventuellt med mer 
vinäger. 
• Låt stå någon timme, gärna  
1-2 dagar. 
• Man kan köra den hackade 
löken i mikron 3 min, låta den 
svalna och sedan blanda i den i 
salladen.  
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