


Östraby Bygdeförening startades den 15 mars 1988. Syftet med föreningen är att den skall 

främja och verka för landsbygden samt anordna aktiviteter för gammal som ung. En del akti-

viteter har blivit tradition och återkommer år efter år. 

Alla är välkomna att delta i vår verksamhet.  

Medlemsavgiften för år 2021 är 100 kr/familj. 

Bygdeföreningen har en hemsida: www.ostraby.info samt finns på Facebook 

E-postadress: bygdeforeningen@ostraby.info

Vi är alltid i behov av hjälp vid våra aktiviteter och du kan själv bestämma hur aktiv du vill

vara. Om du vill vara med, kontakta någon i styrelsen, se nedan.   

Förtroendevalda, utsedda på årsmötet den 3 mars 2020:      

NAMN TELEFON 

Ordförande Ingrid Persson 0415 – 402 95

Vice ordförande Kenneth Dagérus  0723 – 712548

Sekreterare Christer Nilsson  0415 – 402 95

Kassör Lena Bergström  0415 – 400 58

Alexandra Granemark

Agne Håkansson  

Rolf Crona

Ersättare Anna Bondesson

Max Helmer

Aktivitetsgrupp Yvonne Dagérus

Greta Füstös

Lars Larsson

Revisorer Hasse Thorsvad

Ingvar Persson

Ansvarig utgivare: Ingrid Persson

Upplaga:  900 exemplar  

Redaktion: 

C Nilsson, L Bergström och I Persson

Vill du vara med i nästa nummer av vårt 

programblad, så kontakta styrelsen. 

_______________________________________________

Omslagsbild: ”Gamla stan” i 

Östraby. 

Tavla målad av Alf Virdelo 1974.



Året 2020 blev inte alls som vi planerat. En del av programpunkterna kunde vi genomföra även

om de fick modifieras med hänsyn till Covid-19. Andra fick ställas in helt. Du håller nu i din hand

Östraby Bygdeförenings programblad för 2021. Mycket av innehållet känner du säkert igen från

tidigare och i år hoppas vi kunna genomföra allt. Som du säkert förstår är det både för oss

och våra annonsörer beroende av hur Coronaläget utvecklas. Våra arrangemang kollar du

enklast på vår hemsida eller facebooksida. Välkomna att delta!

Några axplock från verksamheten 2020:

På grund av otjänligt väder fick det traditionella valborgsmässofirandet ställas in.

Föreningen arrangerade en blomstervandring i Askebacken vid Lyby den 3 maj.

Nationaldagen firades i närvaro av 35 personer med att svenska flaggan hissades till 

trumpetfanfar av Jan Davidsson och nationalsång vid Gästgivaregården. Därefter fikade 11 

personer på Mys Inn. Den traditionella frukostbuffén på Gästis fick ställas in p.g.a. corona-

restriktionerna. 

Runt 55 personer deltog i midsommarfirandet på Gästis gräsmatta.  Eva Blad spelade i det 

soliga vädret till dansen runt majstången. Möjlighet till fika fanns på Mys Inn dit 36 gäster sökte 

sig.

Inspirerade av den nya Östrabyboken genomfördes den 6 respektive 20 augusti historiska 

vandringar i och utanför byn. Drygt 15 personer deltog vid vardera tillfälle, då man tittade på 

spår från i första hand de senaste århundradena. Vandringarna fortsätter 2021.

Ett ”tårtkalas” genomfördes för bygdens pensionärer på Östraby Gästis den 24 september. 

Tillställningen blev lyckad. 46 gäster kom och fick lyssna till orkestern ”Blandfärs”, som stod för 

den musikaliska underhållningen. Arrangemanget stöttades ekonomiskt av Lions Club i Hörby. 

Föreningen arrangerade ljusstöpning på Emaus den 10 oktober med 7 deltagare. Sex 

handarbetskvällar har under året genomförts på Mys Inn, då deltagarantalet varit mellan 3 och 

8 personer.

En torsdagskväll i oktober arrangerades ärtbuffé på Mys Inn. 20-talet gäster åt välsmakande 

ärtor och pannkaka och hade en trivsam kväll tillsammans.

Den traditionella julmarknaden fick, som så mycket annat detta ”corona-år”, ställas in.

Också de planerade grillkvällarna i samarbete med LRF fick i år ställas in p.g.a. den rådande 

pandemin. 

Föreningen har haft hand om flaggor längs bygatan och flaggning vid byns infart. Vi har köpt in 

blommor och planterat i kommunens blomsterfat i byn. Liksom tidigare år smyckade vi bygatan 

till Advent och fram över julhelgen med julstjärnor klädda med granris. Kommunen ställde i år 

upp och stöttade oss i byn genom att sätta upp en stor julgran med belysning vid den f.d. 

brandstationen.



Riksteatern är en folkrörelse som äger en framgångsrik teater - en

turnerande nationalscen för alla. Lokalt verkar Riksteatern i 

teaterföreningar. Bygdeföreningen är medlem i Hörby

Riksteaterförening.

Insektsorkestern - en småkrypskabaré. Lördagen den 8 

maj kl. 14.00 på Metropol. Musikteater för hela familjen (från 6 

år). Vi får bekanta oss med tre finurliga insekter: en läderbagge,

en fjäril och ett bi. Med sång, musik och berättelser tar de oss

med på en rumlande och tumlande resa i de små insekternas

myllrande värld. Biljettpris 40:- för alla. Biljetter: Sandahls

Modehus eller vid entrén.

www.farsharadshembygdsforening.com

Evenemangskalender. Arrangemang som ev. tillkommer utöver de 

som finns med i detta programblad, kommer att finnas med i

kommunens digitala Evenemangskalender. Se även kommunens

annons i Lokaltidningen i slutet av varje månad.

Sådan far. Tisdagen den 30 november kl. 19.00 på 

Metropol. En varm komedi med Claes Månsson och

Ola Hedén om familjära förvecklingar. Biljettpris: 250:-,

med scenpass 200:-, ungdom under 20 år 50:-. 

Biljetter: Sandahls modehus. Säljs även vid entrén och

kan betalas via Swish.

Färs härads hembygdsförening har tre museer - väl värda ett

besök!

Hallsberg med 13 märkliga, uthuggna stenar, gammaldags have och 

stora samlingar, bl. a. hantverksgata och ett rum om Dala

lantbruksskola. Den 5 september är det ”Öppet Hus” med dräktparad

med museets kläder.

Lilla Rödde gård med stor textilsamling, främst flamskvävnader

och spedetröjor. Brandstads prästgård är från 1680-talet och

därmed Skånes äldsta.

www.horby.se/event



På grund av Covid -19 kunde årsmötet inte genomföras den 3 mars som det var

tänkt utan sköts upp till

Tisdagen den 24 augusti 2021, kl. 19.00

PLATS: Östraby Gästgivaregård.

Föreningen bjuder på kaffe med tilltugg och någon underhållning.

Alla nya och gamla medlemmar hälsas välkomna.

/Styrelsen  

§ § § § §

Östraby Bygdeförening kallar till årsmöte enligt föreningens stadgar. Kom och dela

med dig av dina idéer och framför dina synpunkter.

TID: Tisdagen den 1 mars 2022, kl. 19.00

PLATS: Östraby Gästgivaregård.

Föreningen bjuder på kaffe med tilltugg och lite underhållning.

Alla nya och gamla medlemmar hälsas välkomna.

/Styrelsen



ÖSTRABY RÖDAKORSKRETS
Vi planerar för 2021 – Corona avgör hur mycket vi kan genomföra.                         

Utfärd för våra äldre hoppas vi kunna genomföra men senare

än vad som är brukligt. Tidigare deltagare tar vi kontakt med,

men alla som bor i Östraby socken och är 70 år eller mer är 

välkomna. Även tidigare Östrabybor och yngre – såväl

medlemmar som icke medlemmar – är välkomna i mån av

plats.

I höst skulle vi vilja bjuda på en rundtur i bygden med  

efterföljande lunch. Hoppas det kan bli av!

Julauktion planerar vi till onsdagen den 8 december. Plats ej bestämd.

För mer information kontakta Els-Marie 0733-50 10 35,

Sonja 0722-52 15 44 eller Ingrid 0415-402 95. Se även

facebook ”Vad händer i Östraby”, Bygdeföreningens hemsida

och facebooksida.

2020 skänkte vi 40 000 kr till Röda Korsets katastrofhjälp.

Torgdag i Östraby

lördagen den 24 april

kl. 10.00-14.00

Mys Inn har både presentaffären och caféet öppet. Utanför försäljning av plantor 

av grönsaker, sommarblommor, pelargoner och perenner. Dessutom säljs 

honung och handsytt (kassar, turbaner m.m.). Har du överskottsplantor? Vi tar 

gärna emot dem för försäljning! Välkomna att fynda och ta en fika!



Bygdeföreningen anordnar traditionellt valborgsfirande, som börjar med 

att vi samlas kl. 20.00 vid  

Gästgivaregården i Östraby.

Därifrån blir det ett gemensamt fackeltåg till bålet  

hos Agne Håkansson.  

Det går bra att grilla vid bålet.  

Välkomna ! 

Sveriges nationaldag 

söndagen den 6 juni 
Vi träffas och får en trevlig start på Sveriges 

Nationaldag. Samling på  Östraby Gästgivare-

gård kl. 09.00 där flaggan hissas till trumpetfanfar. 

Därefter äter vi som vill en gemensam stor frukost-

buffé inne på Gästis. Kostnaden för detta är 

120 kr/vuxen och 60 kr för barn under 10 år. 

Anmälan, som är bindande, till Ingrid på telefon

0415 – 402 95 senast den 3 juni. Välkomna! 





I samarbete mellan Bygdeföreningen och  Östraby-

Västerstads LRF anordnas fyra grillaftnar under sommaren. Nedanstående 

kvällar, från klockan 19.00, glöder grillen, där du lägger på vad du har tagit 

med dig. Du får stanna så länge du vill. Tag gärna med något att sitta på t.ex. 

filt, stol eller sittunderlag. Hittar du inte, eller har andra 

frågor, så kontakta Rolf Crona 0739-72 37 33 eller Håkan 

Martinsson 0708-12 51 88.

Boka in följande kvällar under 2021 för en trevlig stund:

Vi träffas på Mys Inn kl. 18.30. Handarbeta med vad vill. 

Har du stött på problem? Kanske vi kan hjälpa dig. Du är 

lika välkommen om du kommer en eller alla gånger. Fika 

serveras. 

P. S. Du är välkommen även utan handarbete!

Följande onsdagskvällar gäller:

14 april - 5 maj – 8 september –

13 oktober – 10 november

Handarbeta med oss!



Storgatan 8, Hörby

0415 – 137 50

Hudvård. Skor och sandaler.

Växtbaserade läkemedel, örter,

vitaminer och mineraler.

Maskinstation

0708-201539
maskingruppen.ostraby@live.se



Nu kan du gå en tipsrunda där du får karta och frågor direkt i din smarta telefon. 

Du kan gå precis när du vill under den tid som tipsrundan är öppen. Gå till 

idrottshallens parkering och logga in på play.gpsquiz.com i din telefon. Gå rundan 

genom att med hjälp av kartan i telefonen söka upp och lösa uppgifterna. Du 

måste ”dra ihop” kartan så du kan se den gröna droppen som visar kontrollens 

läge. När du skickat i väg ditt svar dyker nästa kontroll upp på kartan.

När arrangören avslutar tipspromenaden kan du se ditt resultat och arrangören 

kan utse vinnare.

Vi planerar tre olika tipsrundor. Alla startar vid idrottshallen (fd bygdegården). Den 

första ”Östrabyrundan” är ca 3,2 km och avsedd för promenad. Den är öppen 

12-16 maj.

Andra rundan ”Lilla promenaden” är ca 2 km. Den är öppen 4-6 juni.

Den tredje är ”Cykel- eller bilrundan” på ca 25 km. Den är öppen 12-31 juli.

Utöver frågepoängen får du också bonuspoäng för varje runda. Prisutdelning sker 

vid Bygdeföreningens årsmöte den 24 augusti. Välkommen ut!

Digitala 
tipsrundor!

Dags att gnugga geniknölarna! Kom till Mys Inn 

kl. 18.30 för frågesport med gemytlig samvaro. 

Anmälan görs senast 3 dagar före varje quiz-tillfälle till 

Lena Bergström, 0415-400 58, 0735-94 16 06.

20 augusti – 17 september – 15 oktober -

- 19 NOVEMBER

Quiz-kvällar

https://play.gpsquiz.com/


Östraby Trading

Ridsport • Foder • Släp

Reparation • Reservdelar 

Råby 3023 | 242 92 Hörby | 0415 – 400 74 | 0706 – 61 61 26

info@ostrabytrading.se | www.ostrabytrading.se 

Franks Zoofor
Västergård, tel. 0415-440 57

Bra frö till rätt pris! Stor sortering av olika 

blandningar. Fågelfrö, smådjursfoder mm.

Smådjursmarknad 1:a söndagen i maj (om 

Coronan tillåter) och 1:a söndagen i oktober

Årröd 7035, 242 91 Hörby                   Telefon 0415-38 80 00



Historiska Östraby I
Under två kvällar kommer vi att vandra och fördjupa oss

lite i Östrabys historia.

Första kvällen går vi i den del av byn som fanns långt

tillbaka och fram till 1800-talets början. Vi tittar på de

ursprungliga gårdarnas läge och berättar om vilka 

verksamheter som varit efter det att gårdarna flyttades

ut och fram till i dag.

Andra kvällen går vi lite utanför byn och ser på 

företeelser från den tid när byn skiftades. Lite gammal 

folktro blir det också.

Första vandringen äger rum torsdagen den 6 maj.

Vandringen startar vid kyrkan kl. 18.30 och beräknas ta

1½-2 timmar. Den som vill kan avsluta med ”eftersnack”

och kaffe på Mys Inn.

Historiska Östraby II
Torsdagen den 19 augusti kl. 18.30 är det dags för

ännu en djupdykning i Östrabys historia. Denna kväll 

går vi en tur öster om byn och tittar på spår från tiden

när byn skiftades. Förändringarna blev många och

fortsätter än i dag. Vandringen startar vid Mys Inn och

beräknas ta 1½-2 timmar. Den som vill kan avsluta

med ”eftersnack” och kaffe på Mys Inn.

Blomstervandring
Tisdagen den 8 juni går vi ut i naturen för att

titta på växter. Vart vi beger oss beror på hur

växtligheten utvecklas. Samling vid idrottshallen

(f.d. bygdegården) för samåkning kl. 18.30. Blir

det regn ändrar vi dag. Tag gärna med kaffekorg

och även flora och lupp om du har. Frågor? Ring

Ingrid 40295.





TRADITIONELLT MIDSOMMARFIRANDE PÅ  

ÖSTRABY GÄSTGIVAREGÅRD  

Kl. 12.30 börjar vi med att gemensamt klä majstången på gräsmattan vid 

Östraby Gästgivaregård. Tag gärna med blommor till majstången. Vill du binda 

en egen huvudkrans tar du med egna blommor.

Det blir dans och lekar kring majstången.

På grund av Corona är Frosta Folkdanslags medverkan osäker.

Vid regn sker firandet inomhus på Östraby Gästgivaregård.  

Bygdeföreningen bjuder alla barn på glass och saft!  

Östraby Gästgivaregård öppnar kaffeserveringen kl. 12.30.  

Välkomna! 



APRIL

14 Handarbetscafé, Mys Inn, kl. 18.30

24 Torgdag, Mys Inn, kl. 10.00- 14.00

30 Valborgsmässofirande 

Samling vid Östraby Gästis kl. 20.00

MAJ 

5 Handarbetscafé, Mys Inn, kl. 18.30

6 Historisk vandring i Östraby del I, kl. 18.30

20 Korvgrillning, Holmgrens fälad, kl. 19.00

JUNI

6 Sveriges Nationaldag med frukostbuffé

Östraby Gästgivaregård, kl. 09.00 

8 Blomstervandring, Samling Idrottshallen

i Östraby, kl. 18.30

10 Korvgrillning, Holmgrens fälad, kl. 19.00

25 Midsommarfest

Östraby Gästgivaregård, kl. 12.30 

JULI

8 Korvgrillning, Holmgrens fälad, kl. 19.00



AUGUSTI

12 Korvgrillning, Holmgrens fälad, kl. 19.00

19 Historisk vandring i Östraby del II, kl. 18.30

20 Quiz-afton, Mys Inn, kl. 18.30

24 Årsmöte, Östraby Gästgivaregård, kl. 19.00

SEPTEMBER

1 Kransbindning, Mys Inn, kl. 18.30

8 Handarbetscafé, Mys Inn, kl. 18.30

11 LRF:s Stubbarace, Östraby, kl. 11.00

17 Quiz-afton, Mys Inn, kl. 18.30

22 Tårtkalas för pensionärer, Gästis, kl. 14.30

OKTOBER

9 Ljusstöpning, Emaus, kl. 10.00

13 Handarbetscafé, Mys Inn, kl. 18.30

15 Quiz-afton, Mys Inn, kl. 18.30

28 Ärtbuffé, Mys Inn, kl. 19.00

NOVEMBER

10 Handarbetscafé, Mys Inn, kl. 18.30

19 Quiz-afton, Mys Inn, kl. 18.30

27 Julmarknad i Östraby, kl. 13 – 16

DECEMBER

8 Röda Korsets julauktion

MARS 2022 

1 Årsmöte, Östraby Gästgivaregård, kl. 19.00



Thomas Nilsson
Konsult

Östraby 9088, 242 97 HÖRBY

Tel.: 0739833763

Thomas.mek.service@gmail.com

Behöver ni hjälp med mindre verkstadsarbeten såsom

svarvning, fräsning, svetsning mm. kan jag hjälpa er.

Jag vänder mig först och främst till privata personer. 



Verksamhetsprogram för Östraby-Västerstads LRF-avd 2021   

Maj Öppen gård för klass 3 på De La Gardie Skola.

Vi samlar klassen hos familjen Ahlberg. Där kommer vi ha massor av aktiviteter. Ni som vill hjälpa till 

ring Anita Ahlberg 072–704 01 14.

9 Maj kl.10.00-11.00 GPS Quiz i Oderup

Ca 4-5 km. LRF bjuder på korv med bröd. Ta med din mobiltelefon, så hjälper vi dig igång. Start hos 

Håkan Martinsson, Oderup till vilken du också anmäler via SMS 0708-125 188.

Anmälan före den 6 maj.

Maj- augusti Korvgrillning i Holmgrens fälad den 20/5, 10 /6, 8/7 och 12 /8

Ta med fikakorg och korv. Crona har grillen het från 19.00. Frågor: Håkan Martinsson 0708-125 188.

Maj Markvandring 

Arrangeras i år av Frenninge LRF avd. Mer information kommer. Frågor:Stefan Frank 070-620 57 13

6 juni kl. 10.00-11.30 Foto-orientering

Samling hos Stefan Frank i Brunslöv. Vi träffas efteråt och grillar i Holmgrens fälad. Grillen är igång 

från kl. 11.30. Var och en tar med korv och fika själv. Frågor ring Stefan Frank 070-620 57 13.

11 september Stubbarace kl. 12.00. Utställningen börjar kl. 11.00

Vi behöver många funktionärer, anmäl ert intresse till Stefan Frank på 070-620 57 13 och vi behöver 

många som kör stubbaracet, anmäl er till Håkan Martinsson 0708–125 188. 

11 september Bonnafest kl. 19.00

Vår populära Bonnafest som ni ej får missa. Medtag egen dricka. Anmälan öppnar 1 juli 2021. Anmäl 

er genom att skicka ett mejl till Åsa Malmros på raskamollan@telia.com så skickar hon en länk där 

ni anmäler er. 

10 oktober Skördegudstjänst där avdelningen bjuder på kaffe efteråt.

Frågor: Kontakta Anita Ahlberg 072-704 01-14

23-24 oktober Oktoberfest i Tyskland i kombination med shoppingresa

Bussen går från Östraby boställe kl. 06.30, för att sedan köra på båten från Gedser och beräknas 

vara framme vid hotellet tidig eftermiddag i Rostock. För de som är festsugna går vi till deras 

Oktoberfest på kvällen. Pris, inkl. oktoberfest, ca. 2600 kr, utan oktoberfest ca.2250 kr. Plats i 

dubbelrum och då ingår lunchbuffé på båten ner och hem, vilket kan bytas bort. Bussen går från 

hotellet i Rostock kl. 11 på söndagen för att sedan stanna på Calles i Rostock för de som vill 

shoppa. Vi parkerar hos Leif Håkansson. LRF bjuder våra medlemmar på 300 kr. Mer information 

ring Leif. Anmälan, som är bindande, senast 1 oktober 2021 till Leif Håkansson 0708-53 64 60.

5 november Bowling i Eslöv

Bowling kl. 19.00 och mat kl. 20.00. Pris återkommer vi med. Anmälan senast 30 oktober till Ola 

Hansson 070-521 44 80.

April 2022 Shoppingresa till Tyskland

Vi ordnar en shoppingresa till Tyskland i april 2022 med start ca. 06.30 hos Leif Håkansson. Vi 

återkommer med pris. Frukost tillkommer för de som vill. Avdelningen bjuder sina medlemmar på 

frukosten. Lunch tillkommer och det finns olika alternativ. Hör med Leif. Anmälan, som är bindande 

senast mars till Leif Håkansson 0708-53 64 60.

Uthyrning av bord och stolar

Om du ska anordna fest, så kan du hyra bord och stolar av oss i Östraby –Västerstads LRF. Vid 

frågor och bokning ring Stig Eriksson 0730-217 619.

Besök gärna vår facebook-sida Östraby och Västerstads LRF där lägger vi upp programmet 

och ifall det blir några ändringar. Med anledning av Corona/Covid-19 så kan visa aktiviteter 

ställas in med kort varsel. Vänligen håll dig uppdaterad via facebook-sidan.

mailto:raskamollan@telia.com


I Sjömossen hade också byarna Bjärsjölagård, Bjerred, Kärrby, Brunslöv och 

Orås del. I dag delas mossen mellan Bjärsjölagård, Brunslöv, Orås och Östraby.

1831 kom man överens om att göra en större ”avtappning” från Sjömossen. Detta 

för att få bättre bete och lättare att ta upp torv. En ”avloppsgrop” (dike) grävdes 

rakt genom mossen med utlopp dels i Sjön vid Bjärsjölagård och dels åt väster 

via ”Brönslöfs quarnställe och Orås”. Samtidigt bestämde byamännen att det 

skulle grävas avloppsgropar runt mossen. Östrabys skulle vara fem alnar bred 

och tre alnar djup. Utdikningen hade påbörjats.

Förutom att ge bete var mossen också viktig som torvtäkt. Torvens kvalitet 

växlade och vid Enskiftet var det viktigt att varje gård fick del av de olika 

kvaliteterna. Så när gårdarna fick sammanhängande åkermark fick de flera små 

mosslotter. Östrabys del av Sjömossen är ca 45 hektar och den var som mest 

uppdelad på 91 lotter. Nu var det viktigt att hålla reda på rågångarna, speciellt 

mellan byarna. I ett protokoll från 1866 står att om material till stängsling inte finns 

vid rågången kan man gräva en grop 12 fot bred i markytan, 3 fot bred i botten 

och 6 fot djup.

Betydelsen som betesmark och torvtäkt avtog mer och mer under 1900-talets 

första årtionden. Under andra världskriget fick dock torvbrytningen ett uppsving. I 

Östrabys skolor eldade man med torv från mossen. Sista torvbrytningen skedde 

på tidigt 1950-tal.

Omkring 1990 fanns krafter som ville lösa in Östrabys del, dika ut och omvandla 

den till mer produktiv betesmark alternativt plantera skog. Delägarna gick då 

samman och bildade 1994 en samfällighetsförening. Syftet var att bevara mossen 

som våtmark, värdefull för den biologiska mångfalden. Ytterligare ett steg i denna 

riktning togs när man beslutade anlägga en damm. 

2002 stod den 1 hektar stora dammen färdig. Mossen hade åter fått en fri 

vattenyta.

Sjömossen, från 1600-talet till i dag
Sjömossen är det officiella namnet på 

Östrabys mosse och dess betydelse för 

byinvånarnas försörjning var stor. På 1600-

talet var mossen en sjö med gott fiske 

samtidigt som marken runt om var bete för 

djuren. Sjön var säkerligen inte så djup och 

hade redan vid denna tid börjat växa igen. 

Detta kan du läsa om i boken ”Östraby by 

förr och nu”. 



Tårtkalas för pensionärer
Onsdagen den 22 september bjuder vi bygdens pensionärer på tårtkalas med 

underhållning  kl. 14.30. Det blir kaffe, tårta och underhållning och efter succéerna 

2018 och 2020 så återkommer BLANDFÄRS. Vi har även en liten överraskning i 

beredskap. Var kalaset äger rum får du reda på när du anmäler dig senast den 15 

september till Ingrid 40295 eller Rolf 0739 72 37 33. Fri entré!

Kransbindning
Vill du lära dig att binda en fin krans? Kom 

då till Mys Inn onsdagen den 1 september  

kl. 18.30. Under ledning av Christel Holm får 

du lära detta. Lite blommor tillhandahålles 

men tag helst med egna blommor och grönt. 

Anmälan till Lena Bergström 0415-400 58, 

0735 - 94 15 06 senast 25 augusti. Avgift 

200 kr inklusive fika. Begränsat 

deltagarantal.



Tel: 0415 – 400 58, 0735 - 941606 

Fredagen den 21 maj kör vi igång vår 45:e säsong.

FRITIDSBAREN
Tel: 0411-10494      Carrie, Ingvar o Eva-Marie



Torsdagen den 28 oktober kl. 19.00 träffas vi på Mys Inn i Östraby för att äta

ärtsoppa med fläsk. Därefter serveras kaffe och pannkaka med sylt.

För den som känner sig sugen går det att få varm punsch till ärtbuffén.

Priset för buffén är 100 kr per person, inklusive lättöl eller läsk.

Bindande anmälan görs till Lena Bergström, tel. 0415-400 58, 0735-941606

senast den 21 oktober.

Ljusstöpning
Förbered julen – stöp dina egna ljus. Vi samlas på Emaus

lördagen den 9 oktober kl.10.00. Har du ljusstumpar så

ta med dem. Klipp av det svarta på veken och plocka bort

ev. sotflagor. Ta med en rejäl fikakorg för det tar flera timmar.

Du betalar för materialet.

Anmälan och info: Ingrid 0415-402 95 eller 0762-72 66 38.



Rum med självhushåll eller B & B. Träd-

gård, sällskapsrum, kök och badrum 

delas. Välkomna önskar syskonen Grip!

Nya Östrabyboken

Än finns den kvar! Boken kan köpas av författarna Ingrid 

Persson (0415-40295), Christer Nilsson (0415-40295), 

Karin Rubin (0415-40228) eller på Mys Inn (0415-40058).

Pris: 250 kr.



Hej!
Detta är ett meddelande från styrelsen i 

Föreningen Jöns Henrikssons Minne. 
Föreningen tycker om att visa och berätta om

parken i Östra Sallerup och om prästen Jöns
Henriksson som anlade den. Särskilt roligt är

det när våra grannar besöker den.
Tiden då parken skapades är viktig i 

bygdens, regionens, Sveriges och Danmarks
historia. Prästaparken är ett levande minne 

som hjälper oss moderna människor att 
förstå.

På hemsidan kan du läsa om tillkomsten
och om mannen som drev igenom projektet. 

Efter Jöns död fick hans livsverk växa igen
och först förra århundradet började folk i 

bygden och utifrån att intressera sig för den
igenväxta parken. Sedan föreningen bildades

1991 har den kunnat planera och genomföra
åtgärder som behövde göras för att besökare

ska kunna tillgodogöra sig hur speciell denna
plats är.

Nu finns fina bänkar och bord att sitta vid
och det går att när som helst på egen hand ta

sig runt på gångar och spänger ända ut på det
vi kallar Lusthusholmen. Från vår till höst kan

barn leta bokstäver i parken och foga dem
samman till ett ord. Ladda ner karta och

information från hemsidan. Rätt ord ger liten
vinst från skattkistan, eller en glass i 

Önneköps bageri. 
Föreningens guider visar besökare

parken varje söndag klockan 14 från 4 april 
till 31 oktober. Guidningen är alltid gratis för

medlemmar mot annars 50 kronor per vuxen.
Under året kommer vi också att inviga en

modell som visar hur Östra Sallerups by såg ut 
omkring 1680. Följ oss på

www.karlxistenar.se och gilla Jöns Henriksson
på Facebook. Ett medlemskap kostar 150

kronor och sätts in på föreningens bankgiro
5383-5096 eller swish 123 418 11 45. 

Vänligen uppge namn, adress, telefonnummer
och eventuell e-postadress.

Erbjudande

Medlemmar kan under 2021 bjuda vänner och bekanta på en guidad tur i parken.
Underteckna detta erbjudande och lämna till guiden så går ni alla gratis den gången.

JA TACK. Jag vill gärna visa släkt och vänner den unika parken i Östra Sallerup. Jag är medlem i 
Föreningen Jöns Henrikssons Minne. OBS! Föranmäl till Eva Grip 0733-861966 så länge det råder

restriktioner .

Datum:………..Namn:………………………………………………………………………………………………..



MYS  INN

Övernatta i trevlig lantmiljö

För bokning ring Lena Bergström 

0415-40058, 0735-941606

Ilstorp 904 

273 57 Brösarp.

Tel. 0417-261 28.

www.strombecks.se

Vi erbjuder närproducerade kött- och charkuteri-

produkter till högsta kvalité. Vi utför även nödslakt

Butiken öppen fredagar.

CH Blommor

Råbygatan 4, 242 30 Hörby

Tel 0415-105 61 

info@chblommor.seinfo@ankistyger.se    www.ankistyger.se

Öppet tisd – fred 10-18, lörd 10-13

Tel.: 0415-104 41



Passa på att komma till byn för att njuta av julstämningen bland knallar och 

hantverkare.

Som traditionen bjuder kommer Askeröds brandkår med sin brandbil och det finns 

även möjlighet att åka häst och vagn.

Skolungdomarna säljer sina alster och går Lucia för oss. Tomten brukar komma 

med gottepåsar till barnen. Kommer han i år också?

Östraby Bygdeförening har som vanligt korvförsäljning och sin tombola med fina 

vinster.

Knallar och hantverkare som vill medverka på marknaden kan

kontakta Lena Bergström, tel. 0415 – 400 58, 0735 – 94 16 06.

Välkomna!



Gevärsskytte för alla åldrar!

- Luftgevär, 10m

- Korthållsgevär, 50m

- 6,5mm-gevär, 300m

Vi träffas på skjutbanan i Sjömossen utanför Bjärsjölagård, Harald
Hildetandsväg 136, Sjöbo

Läs mer på vår hemsida: www.idrottonline.se/Sjobo/Oved-OstrabySF-

Sportskytte

Arken Zoo, Korsholm/Hörby. På väg 13 mellan Sjöbo och Hörby. Tel: 0413-321 60

Vi har foder från de största fodertillverkarna, samt 

ett stort sortiment på djurtillbehör till alla dina 

husdjur. Vi har även djur i butiken, en stor inhägnad 

hundrastplats och lekplats för barnen. Prova på 

agility!  Kom gärna in och titta!

Öppettider: 

Vardagar 10.00-18.00

lördagar 10.00-16.00

söndagar 11.00-16.00

http://www.idrottonline.se/Sjobo/Oved-OstrabySF-Sportskytte


DEN LILLA FÖRENINGEN MED DET STORA ENGAGEMANGET

Alla killar och tjejer från 4 år och uppåt är varmt välkomna till oss i Askeröd för att 

prova på vår älskade sport – fotboll.

Vår prioritet är att barn och vuxna ska tycka att det är kul att röra på sig med 

både individ och lag i fokus. Detta innebär att individens utveckling i samspel 

med det som är lagets styrka. Att visa respekt, ta hänsyn till varandra och ta 

tillvara våra olikheter.

I de yngre grupperna ligger fokus helt på att vara en del i en grupp och att få röra 

på sig tillsammans med andra.

Med stigande ålder så ökas dosen av fotbollsteknik, strategi, kondition, 

koordination och styrka.

Träning bedrivs under vår, sommar och höst i Askeröd, medan vi under vinter (än 

så länge) flyttar till Hörby för att nyttja kommunens planer och hallar.

Välkommen att kontakta oss för att få veta mer eller anmäla till träningsgrupp  

eller kanske för att stötta vår förening på annat sätt, tex supporterlott  200:- /lott, 

dragning  varje månad och  högsta  vinst 5000:- i slutdragningen.

Kontakta oss på  askerodsif@horby.nu

mailto:askerod@horby.nu


Bygdeföreningens möten
I idrottshallen (f.d.Bygdegården) har Bygdeföreningen 

tillgång till en liten lokal. Där håller vi våra möten. På vår  

hemsida hittar du protokoll från det senaste mötet och tid 

för nästa. Som medlem är du välkommen till dessa 

möten med styrelse och aktivitetsgrupp.

Vi tar gärna emot förslag på aktiviteter. Ta kontakt med 

någon i styrelsen. Vi blir glada om du erbjuder din hjälp 

vid förberedelse och genomförande av våra aktiviteter!

Nyinflyttad?
Flyttar/flyttade du till vår bygd under 2021? 

I så fall vill vi hälsa dig välkommen till Östraby Bygdeförening. 

Ta kontakt med någon i styrelsen/aktivitetsgruppen så bjuder 

vi på ett års medlemskap. 

Välkommen!

Bilder sökes!
Kamratcirkeln ”Mitt Oderup och Satsarp” sammanställer bilder 

från dessa två byar. Vi söker bilder från vardagsliv samt 

infrastrukturförändringar såsom förläggning av el- och 

telefonledningar, gatubelysning, postutdelning, sophämtning, 

vägförbättringar, snöröjning, vattenförsörjning och introduktion av 

radio-tv.

Har du några bilder, vill vi gärna låna dessa för avfotografering

eller skanning.

Kontaktperson: Nils-Martin Andersson, nma@telia.com, 

070-396 87 22.

mailto:nma@telia.com
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