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 Ledaren - Wiking 
 

GOD FORTSÄTTNING PÅ ER ALLA TAPPRA VINTERTRÖTTA MELLINGAR. 
OJOJOJ Vilka vintrar vi har haft! 
  
Med klar risk för upprepningar av vad jag skrivit i de senaste nyårshälsningarna här i 
MellbyBladet så känns det som om det blivit nästan själuppfyllande profetior allt 
ruskigt vinter-kommenterande.  
Så i år har jag försökt att hitta några tidiga vårtecken att kommentera istället. Det 
kändes väl ganska hyfsat positivt innan helgen, snön som nästan smält bort, lite ljusare 
dagar och lite varmare men sen kom snön åter och temperaturen föll igen och då kom 
ju tvivlet tillbaks. Men ha förtröstan alla Mellbybor, håll ut, VÅREN ÄR HÄR, 
elräkningen i januari var i alla fall lägre än i december! 

  
Själv lyckades jag dessutom pricka in en köldvecka i Kina också. Den största skillnaden mot Sverige är att man 
inte värmer upp husen där, så jag levde i ytterrocken i en vecka och funderade på hur bra vi egentligen har det 
här hemma i Sverige. För även om vi blir insnöade någon dag om året så har vi inga orkaner, översvämningar 
och isregn och framför allt så har vi varma hus. Några vårtecken att ta med hem hittade jag inte, inte ens 
elkostnaderna var lägre, troligen lika låga året om. 
  
Det är ganska tryggt att leva och bo här i Byn när det mesta är förutsägbart och därför kommer MellbyBladet 
naturligtvis ut som vanligt och jag hoppas att ni skall få en trevlig läsning om vad som hänt sedan sist samt 
Ingvars trevliga kåserande och tillbakablickar. Jag vill tacka er alla för ett trevligt år tillsammans, företagare 
såväl som privatpersoner, för 
alla era gåvor till våra aktiviteter samt att ni genom er fina uppslutning vid våra träffar är med och skapar den 
trevliga gemenskapen och sammanhållningen i byn. 
  
I år är det 10 år sedan vi några stycken bildade byalaget Södra Mellby Kyrkby och det måste vi ju fira på något 
vis men det återkommer Ingela med längre fram i bladet. 
Idag är vi strax under 140 medlemmar och har en stabil ekonomi och med ett eget byalagshus som snart bör bli 
klart om vi bara får några dagars kraftsamling till. 
  
Vi har röjardagar inplanerade till den 9/4 och 16/4 och då hoppas jag på att vi får en bra uppslutning, vi skall 
väl göra extra fint i byn nu när det är JUBILEUMSÅR. 
  
Vårt årsmöte är planerat till den 26/4 och sedan är det Valborgsfirande som vanligt den 30/4 samt Mellby 
Grand Prix den 4/6, varför inte kombinera detta med en hattparad och kröning av snyggaste Fröken/fru Hatt vid 
tävlingens slut (Det är hatten som skall väljas!) Vi återkommer med fler regler för säkerhets skull senare. 
Beträffande övriga arrangemang - se aktivitetskalendern längre fram i bladet.  
  
Än en gång, ett stort tack för året som gått och ha det riktigt bra tills vi ses och ha en trevlig läsning! 
  
Vid pennan 
  
Wiking 
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I gott sällskap - Julstöket 18 december 
 
Så var det åter tid för julstöket som för många av oss blivit 
en av jultraditionerna. Det känns lite som att julen börjar på 
allvar den dagen vi har vårt julstök. 
Alltså vandrade vi runt och svarade på tipsfrågor som precis 
som vanligt var svåra, men vi blir bättre och bättre på att 
gissa för varje år. Allra bäst i år lyckades Ann-Marie 
Svensson. I år vandrade vi förstås inte runt, utan lyckades 
bara ta oss upp och ner om Mellby backe i all snön. 
I kyrksalen serverades glögg och vi band våra fina kransar 
som sen prydde var och varannan dörr i byn. Somliga av oss 
satt länge och drack glögg och pratade. Det är väl så det ska vara, lugnt och hemtrevligt sådär innan jul. 
I bageriet kunde hågade baka lite julkakor, dricka kaffe och prata ännu mer. Eller så kunde man köpa vackra 
pepparkakshjärtan som Johan dekorerade personligt till alla. Jag tror att mer än jag lyckades köpa hem lite god 
choklad också. 
Östen sålde julgranar och tomtar smög runt i byn, vad kan man mer begära av ett julstök? Jo, en stilla och 
högtidlig andaktsstund i kyrkan. 
Sen blev det så klart fest på kvällen i kyrksalen. Brunnshallen fick äran att leverera vår julmat i år och den var 
både god och riklig. Efter maten delades det ut priser till vinnarna på tipsrundan som företagarna i byn skänkt. 
Tack till alla som bidrog på ett eller annat sätt och till alla som kom och gjorde dagen och kvällen så trevlig. 
  
Gunilla Arvidsson  
  
 
Jubileumsår och tårt-tävling 
  
I år fyller Mellbys byalag 10 år. Vi firar året med att utlysa en tävling om att baka en jubileumstårta.  
För att delta i den ärofyllda jubileumstävlingen bakar du en tårta till Mellbydagen. En jury utser en vinnare och 
den vinnande tårtan bakas av festkommitén till årets kräftfest. 
  
 
 
Äntligen - SECONDI! 
  
Till påsk hoppas jag kunna öppna min Vintage-butik på Stentofta Gård. Jag har länge varit intresserad av både 
begagnade kläder och inredningsdetaljer och nu blir det verklighet. Jag kommer att sälja kläder både second 
hand och vintage. Som ni kanske kommer ihåg från tipsrundan ska vintagekläder vara av god kvalité och minst 
20 år gamla. I butiken kommer jag att ha ett bra sortiment av kläder till både vardag och fest. Till att börja med 
finns det mest damkläder men jag hoppas att det även kommer in både till herr och barn. Jag kommer att ta 
emot kläder på kommission, så hör av dig om har du något spännande. 
  
Min absoluta passion när det gäller kläder är sidenscarves från Hermès. Har du någon Hermès-scarf så hör 
gärna av dig om du vill sälja den. 
När det gäller inredningdetaljer så finns det lite av varje och en hel del Upsala Ekeby-keramik - vi kommer 
därifrån och Peters mamma arbetade på bruket under många år. Jag kommer även att ha god hjälp av Li Grewin 
som kommer att sälja underbara, nya cashmeretröjor till bra pris. 
  
Nu håller vi tummarna för att vädret blir bra så vi kan få klart huset, det ska bli så spännande och namnet på 
butiken är Secondi. 
  
Välkomna till Påsk 
  
Karin Olausson 
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Historier från förr - Varför kallas jag Tjoffe? 
Många har ställt frågan. Här kommer svaret. 
Åren 1957-1958 samlade hela byns pågar på Alfatabletter. Alfatabletterna fanns i en karamellask tillsammans 
med sötsyrliga och inte allt för goda karameller. Ingen köpte denna karamellask för karamellernas skull, utan 
för att det inne i asken fanns bilder på fotbollsspelare, som lirade boll i allsvenskan. 
  
De pågar som hade riktigt gott om pengar köpte alfatabletter, plockade ut samlarkorten och slängde 
karamellerna. Alla pågar ville vara fotbollsmålvakter i Mellby, när vi spelade boll bakom kyrksalen. Varför det 
var på detta viset vet jag inte, men jag kan ana att förebilderna på korten hade en hel del att göra med det. På 
samlarkorten fanns förebilder som: 
Kalle Svensson Helsingborgs IF,  
Arne Arvidsson Djurgårdens IF 
Tore Wretman Hammarby 
Tore Svensson Malmö FF  
Leif Svensson GAIS m.m. 
  

 
 
Alla de ”store pågarna” i byn valde 
målvakt efter ålder och hur duktig man var 
på den riktiga fotbollsplan, och eftersom 
jag vid denna tid var ganska liten och inte 
så gammal så fick jag alltid välja 
samlarkort sist, och den som blev över till 
mig var en man som hette Stig ”Tjofsen” 
Olsson ( och vaktade buren i Sandvikens IF. 
  

 
Jag tror att Sandvikens IF låg en säsong i allsvenskan och låg sist hela tiden. ”Tjofsen” 
 var den som blev över till mig, så det var bara att tacka och ta emot. Det var så namnet 
Tjoffe föddes.  
 
När jag gick i skolan var namnet Tjoffe mycket vanligare än Ingvar, till och med 
lärarna kallade mig Tjoffe. 
  
Jag spelade boll i Ravi IF, då vi fick en ny tränare. En match gjorde jag mål, och då stod det i tidningen ”mål 
gjordes av Ingvar Andersson” 
När tränaren läste referatet i tidningen så sa han:  
”Vem fan e Ingvar Andersson?  
Han är inte med i vårt lag, det var ju Tjoffe som gjorde målet.” 
  
 

När jag sen fyllde 20 år, så föddes tårtan Tjoffes 
Special, som jag tillverkade till min 20 års-fest. 
Tårtan är än i dag är en av de populäraste tårtorna 
hos Mellbybagarna. 
  
Jag vet inte om Stig Tjofsen Olsson lever idag, och 
jag tror inte han vet vilken förebild han har varit 
genom åren i S:a Mellby heller 
 

Ingvar Andersson   
 
(Krister har försökt att kontakta Stig Tjofsen Olsson´s dotter, men har inte kommenterat eller svarat, tyvärr. ) 
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Eventkalender - Hämta din kalender och boka in årets aktiviteter redan nu 
  
  
 
9/4 och 16/4 Röjardagar 
Hoppas att så många som möjligt kan komma - Vi utlovar gratis träning för hela kroppen, lunch och fika så 
klart.  
  
 
 
26/4 ÅRSMÖTE 
Årsmötet hålls i församlingshemmet. Vi bjuder på god buffé. Ta med egen dryck och ett glatt humör. Varmt 
välkomna.  
  
 
30/4 VALBORG 
Vi sjunger in våren tillsammans i byn.  
  
 
4/6 MELLBY GRAND PRIX 
Vem vinner den prestigefyllda lådbilsrally-tävlingen i år? Extra poäng ges för ekipage med finaste hatten.  
Lite enklare regler och MYCKET bättre väder än i fjol utlovas. 
Mer info på hemsidan kommer inom kort och på mail - och få facebook:  
http://www.facebook.com/group.php?gid=103272839710751 
  
 
7/7 MELLBY LOPPIS 
I år tar vi ett lite annorlunda grepp och har byalagets årliga loppis på kvällen. 
Alla är välkomna att sälja - ta med eget bord. För er som vill skänka saker till byalaget finns ett tält uppställt 
någon vecka innan där ni kan sätta in era saker.    
  
 
 
9/7 MELLBYDAGEN 
Vi kombinerar en byavandring med paj och kaffeförsäljning. På kvällen blir det den traditionsenliga auktionen 
och knytkalaset där vi alla tar med oss någon rätt och sätter på det stora buffébordet.  
Det ska bli spännande att se vilka olika tårtor som tävlar för att vinna priset och bli 10-årsjubilumstårtan.   
  
 
 
20/8 KRÄFTFEST 
Borden dukas och tältet dekoreras. Pelle skickar ut en inbjudan med inbetalningsdetaljer närmare festdatumet.  
Vi bjuder på det vinnande bidraget av jubileumstårtan till kaffet. Välkomna! 
  
 
 
17/12 JULSTÖK 
Vi bakar goda kakor och designar julegrisar av marsipan hos Mellbybagaren hela dan. 
Vi tittar på tomtarna som gör sin tomtedans och i all sin glans busar med barnen.  
Vi binder kransar av buxbom, går en utmanande tipspromenad och får, inte alltför sent, fantastiskt god julamad.  
Varmt välkomna till julstöket 2011.  
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Lite vårtecken att leta efter 

Vintergäck 

Eranthis hiemalis 

Den allra första blomman som du kan hitta i 
trädgården eller i parken på våren, brukar vara 
vintergäck. Här i Sverige odlar vi denna lilla 
gula växt, men i södra Europa växer den vilt. 

Man gräver ner den lilla knölen i september 
månad och långt innan snön smält bort 
blommar den ensam på toppen av sin stjälk. 
Först när blomman har vissnat så kommer de 
gröna fingrade jordbladen. 

Vintergäck betyder "lurar våren", men är det 
inte vintern som blir lurad? 

 

 

Snödroppe 

Galántus nivális  

En av de första vårtecknen är när du kan se 
snödroppen blomma vid någon solig husvägg. 
Den blommar även om det är snö och 
minusgrader. Sitt namn har snödroppen fått 
eftersom knoppen har formen av en droppe. 
Det latinska namnet betyder "växer vid snö". 

Det berättas att när Adam och Eva inte längre 
fick bo kvar i paradiset så stod Eva utanför 
porten och grät. Där hennes tårar föll på snön 
växte det upp vita snödroppar. Den första 
snödroppen upptäcktes år 1788 i Getinge, som 
ligger norr om Halmstad, och i Hasslöv, söder 
om Laholm. 

När blomman slår ut kan du se att de inre 
kronbladen har en grön fläck som ser ut som 
ett upp och nervänt hjärta. Ta in några 
blommor i en vas så kan du känna hur gott den 
doftar när blomman blir varm! 

 

 

 

Krokus 

Crokus vernus 

Krokus är inte en vild växt utan en lökväxt 
som vi odlar här i Sverige. Du kan gräva ner 
lökarna i september eller oktober månad i en 
rabatt eller i gräsmattan. Tidigt på våren 
blommar den med gula, vita eller lila 
blommor.  

Det finns många olika sorters krokus i världen. 
Den som blommar här i Sverige kallas för 
vårkrokus. Runt Medelhavet växer det en 
annan sorts krokus som heter Saffranskrokus. 
Ur den blomman plockar man de små 
pistillerna och mal ner dem till ett pulver som 
vi sedan blandar i vår lussekatts deg. Det går 
åt 70 000 blommor till ett kilo saffran. Man 
brukar ha 1g i en bulldeg. Hur många 
krokusblommor går det åt till en deg? 

 

 

Tussilago eller Hästhov 

Tussilago farfara 

När snön smälter och vårsolen börjar värma 
jorden kommer de gula tussilagoblommorna 
upp. De lyser som små solar och är den första 
näringen på våren för bina. Du kan hitta dem i 
dikeskanter och på åkrar. Knopparna är 
färdiga redan i september och ligger bara och 
sover lätt under snötäcket. Bladen kommer 
inte förrän senare på våren. De blir stora och 
liknar hästens hov. 

Bladen användes förr i tiden till te och var bra 
när man hade hosta. Tussilago betyder "jag 
fördriver hosta". En del tror att blomman har 
fått det svenska namnet hästhovsört av det 
gamla ordet hosthäva, d v s något som tar bort 
hosta. Den kan också fått namnet av bladens 
form. 


