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Blad 1, mars 2014 

Kalendarium för Kalendarium för Kalendarium för Kalendarium för     

vår och sommarvår och sommarvår och sommarvår och sommar    
    

Tisdag 22 aprilTisdag 22 aprilTisdag 22 aprilTisdag 22 april 

Hjälp till att städa byn! Skräpplockning 
med scouterna, samling vid 

Brandstationen. 

kl. 18.00-20.00  

 

Söndag 27 aprilSöndag 27 aprilSöndag 27 aprilSöndag 27 april 

Byalagsmöte i Brandstationen  

kl. 18.00 

 

Onsdag 30 aprilOnsdag 30 aprilOnsdag 30 aprilOnsdag 30 april 

Valborgsmässofirande vid Mölleplatsen. 

Vemmenhögskören som i år firar  

60-årsjubileum står som vanligt för 

skönsången.  

kl. 20.00 

 

Lördag 17 majLördag 17 majLördag 17 majLördag 17 maj 

Växt- och trädgårdsloppis på torget  

kl. 10.00 - 13.00 

 

Onsdag 21 maj Onsdag 21 maj Onsdag 21 maj Onsdag 21 maj  

Traditionell våffelfest med underhållning 
för alla pensionärer i Brandstationen. Pris 

25 kronor/person. 

kl. 14.30 

 

Fredag 6 juniFredag 6 juniFredag 6 juniFredag 6 juni 

Sportbilar på torget 

Tid kommer senare, se hemsidan eller 

facebook. 

 

Söndag 8 juniSöndag 8 juniSöndag 8 juniSöndag 8 juni 

Byalagsmöte i Brandstationen 

kl. 18.00 

 

Fredag 20 juniFredag 20 juniFredag 20 juniFredag 20 juni 

Midsommarfirande på torget. 

Ta gärna med blommor och grönt          kl. 

10.00 då vi klär stången. 

Kl. 14.00 startar dansen. 

 

Lördag 2 augustiLördag 2 augustiLördag 2 augustiLördag 2 augusti 

Byalagets årliga musikkväll. På allmän 
begäran kommer Big Belly and the Juicy 
Fruits tillbaka för att underhålla på 

gröningen vid torget! 

kl. 19.00 

 

Välkommen!Välkommen!Välkommen!Välkommen!    
 

Gilla Skivarps Byalag på Facebook!Gilla Skivarps Byalag på Facebook!Gilla Skivarps Byalag på Facebook!Gilla Skivarps Byalag på Facebook!    

VäxtVäxtVäxtVäxt----    och trädgårdsloppis 17 maj kl. 10.00 och trädgårdsloppis 17 maj kl. 10.00 och trädgårdsloppis 17 maj kl. 10.00 och trädgårdsloppis 17 maj kl. 10.00 ––––13.0013.0013.0013.00    
Purpurklätt, daglilja, physalis, vaxklocka... Fynden är många på vår populära växtloppis 
som snart går av stapeln för fjärde året i rad! Kom och köp örter, grönsaksplantor, 
perenner och lökar! Om du vill sälja så ser vi gärna att du anmäler ditt intresse och bokar 
bord innan 3 maj hos Johanna Håkansson på johannella@tele2.sejohannella@tele2.sejohannella@tele2.sejohannella@tele2.se. Kostnad 50 kronor 
plus en växt som bidrag till vårt växtlotteri. Som vanligt kommer vi även att ha en hörna för 
barnen där de, gratis så klart, kan så frön att ta med sig hem och givetvis säljer vi kaffe 

och hembakat fikabröd i brandstationen! Det här vill du inte missa! 

Hyr BrandstationenHyr BrandstationenHyr BrandstationenHyr Brandstationen    

Pris per dag:  

500 kr för medlemmar 

750 kr för icke medlemmar 

300 kr för ideell förening 

Boka hos Anita Hedin på 0411-

30509 

Det lönar sig att vara medlem!Det lönar sig att vara medlem!Det lönar sig att vara medlem!Det lönar sig att vara medlem!    

Medlemsavgift 2014Medlemsavgift 2014Medlemsavgift 2014Medlemsavgift 2014    

    
För att fortsatt kunna göra ett bra  

arbete för byn så behöver vi dig som 
medlem. Alla pengar går oavkortat till 

verksamheten! 

 

Enskild person 100 kr 

Familj 150kr  

 

Avgift inbetald efter 1 november 2013 

gäller även för 2013. 

Bankgiro: 5555666644444444----3333999922222222    

 

Kom ihåg att skriva namn, adress och 

gärna din e-mail på inbetalningen. 

Vi kommer att fortsätta med Vi kommer att fortsätta med Vi kommer att fortsätta med Vi kommer att fortsätta med 
vår uppskattade vinprovning vår uppskattade vinprovning vår uppskattade vinprovning vår uppskattade vinprovning 
uuuunnnnddddeeeerrrr    åååårrrreeeetttt....    IIIInnnnttttrrrreeeesssssssseeeeaaaannnnmmmmäääällllaaaannnn    
ggggöööörrrrssss    ttttiiiillllllll    AAAAnnnniiiittttaaaa    HHHHeeeeddddiiiinnnn    ppppåååå    

0000444411111111----33330000555500009999    

Klubban har gått vidareKlubban har gått vidareKlubban har gått vidareKlubban har gått vidare 
Som nyvald ordförande i Skivarps Byalag vill jag tacka för det förtroende som har visats 
mig. Det blir inte så lätt att axla Peter Falks mantel; han har under sin tid som ordförande 
på ett förtjänstfullt sätt verkat för att Byalaget 
genomfört många lyckade arrangemang. Peter blir 
dock kvar i styrelsen, vilket känns tryggt. Jag har också 
mycket hjälp av mina andra duktiga kollegor, så det är 
min förhoppning att det skall gå bra! 

  Kort om mig: Jag heter Britt-Marie Larsson och är född 
i Hästveda i norra Skåne, men är sedan 41 år tillbaka 
bosatt i Skivarp. Så man kan väl säga att jag på dessa 
år som jag har haft förmånen att bo och verka här har 
blivit ganska väl förtrogen med vårt lilla samhälle! 

  Det är en härlig tid som nu ligger framför oss. 
Dagarna blir längre och ljusare, fåglarna kvittrar och 
börjar så smått bygga bon. Som vanligt står det 
våffelfest för våra pensionärer, trädgårdsloppis, midsommarfirande, musikkväll och 
pantoffelmarknad m.m. på vårt program. Dessa arrangemang brukar ju vara välbesökta 
och mera information i form av affischer kommer i god tid att sättas upp i affärerna runt 
om i byn. Följ gärna uppdateringarna på vår hemsida eller på facebook också! 

Väl mött!  Väl mött!  Väl mött!  Väl mött!  // Britt-Marie med övriga styrelsen 

2013 var det åter strålande väder när det var dags för byalagets växtloppis där trädgårdsvänner och växtentusiaster trängdes 2013 var det åter strålande väder när det var dags för byalagets växtloppis där trädgårdsvänner och växtentusiaster trängdes 2013 var det åter strålande väder när det var dags för byalagets växtloppis där trädgårdsvänner och växtentusiaster trängdes 2013 var det åter strålande väder när det var dags för byalagets växtloppis där trädgårdsvänner och växtentusiaster trängdes runrunrunrunt borden. t borden. t borden. t borden.     

Vi skulle behöva en eller ett par personer som kan gå brandvakt vid valborgsmässobålet tills det är helt utbrunnet. Vi skulle behöva en eller ett par personer som kan gå brandvakt vid valborgsmässobålet tills det är helt utbrunnet. Vi skulle behöva en eller ett par personer som kan gå brandvakt vid valborgsmässobålet tills det är helt utbrunnet. Vi skulle behöva en eller ett par personer som kan gå brandvakt vid valborgsmässobålet tills det är helt utbrunnet. 

Vill du hjälpa till? Kontakta någon i styrelsen eller skicka ett meddelande på facebook! Tack på förhand!Vill du hjälpa till? Kontakta någon i styrelsen eller skicka ett meddelande på facebook! Tack på förhand!Vill du hjälpa till? Kontakta någon i styrelsen eller skicka ett meddelande på facebook! Tack på förhand!Vill du hjälpa till? Kontakta någon i styrelsen eller skicka ett meddelande på facebook! Tack på förhand!    


