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Byalaget önskar Trevlig Sommar!

Skall Ni sälja fastigheten?
Passa på NU!
Priserna har aldrig varit högre i
Degeberga med omnejd.

Anlita oss
Om Ni uppskattar omsorg och kvalitet.

Välkommen

Bor i Åhus sedan 1991
Har arbetat i 25 år på LB-hus.
Är arkitekt, produktutvecklare, projektledare
och säljare.
Registrerad fastighetsmäklare sedan 1986.
Mäklarkuben 1994

Besök gärna vår hemsida
www.maklarkuben.se

Bor i Degeberga sedan 1978
Efter 21 år i S-E Banken startade han 1992 Arsenalen Syd Krstd, numera MäklarKuben AB.
Högskoleutbildad ekonom/marknadsförare. Har
även lant-/skogsutbildning.

Utnyttja ett team med över 50 års erfarenhet!
Vi ger Er effektiv försäljning genom rätt:
Kunskap. Kontakter. Tillgänglighet.
Marknadsföring: 3 Internetsajter + Lokal/Rikspress

Säljarförsäkring? Naturligtvis där det behövs!!!
Vi finns vid S-E Banken i Kristianstad Östra Boulevarden 40
Skyltning: vid bankomaten i SEB:s
entré. Vi är anslutna till Fastighetsmäklarförbundet FMF.

Öppettider: Kontorstid samt
delvis helg och kväll.
Tel: 044-12 00 66. Tel/fax: 044-12 90 19
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Här är Gudagott att vara!
ANSVARIG UTGIVARE
Degeberga Byalags Styrelse
(För insänt material ansvaras ej)

Design & Layout
Tommy Karlsson
Harkranksvägen 39
296 33 Åhus

Tänk vilken lycka vi har fått i livet – nämligen att bo och leva i Degeberga! Med
den spirande växtligheten inpå knutarna, med Degebergas fantastiska dalar,
den vackra cykelbanan längs järnvägsspåret, en underbar hembygdspark
och inte minst med vårt vackra område
kring Forsakar så känns det verkligen att
naturen gjuter nytt liv i själ och kropp.
Här är gudagott att vara!

info@animationaudio.l.se

Utgivning: 2 nr/år 2005
Upplaga: ca 2 200 ex
Tryck: Litografen i Vinslöv
Nästa nummer utkommer
i november 2005.

Degeberga Byalag
c/o M Persson
Tingsvägen 82
297 31 Degeberga
Styrelse
Persson Magnus
Vice Ordförande
044-35 50 80
Arvidsson Per
sekreterare
044-35 04 41
Ericsson Magnus
kassör
044-35 07 05
Olsson Roger
044-35 01 28
Johansson Marie
044-35 50 95
Karlsson Agneta
044-35 04 01

För en tid sedan besökte vår familj ett
nytt utflyktsmål, nämligen Rallatedalen.
Eftersom vi inte är från trakten så visste
vi inte om denna guldgruva! Och vilken
fantastisk utflykt vi fick. Solen sken sina
varma vårstrålar på oss där vi gick längs
stigen och vår 4-åring lekte med pinnar i
den lilla bäcken som följde med oss hela
rundan. Plötsligt stannade Erik upp mitt
i sin lek och sa till oss: ”Oh, vad det här var
härligt – hit vill jag gärna fler gånger!”
Vi skrattade högt hela familjen och jag
tänkte på vilken fantastisk möjlighet vi
kan ge våra barn, nämligen att året runt
kunna vistas ute i naturen och inse hur
dyrbar den miljön är!
Och i mitt sinne ljöd orden: Här är gudagott att vara!
Jag tror att majoriteten av oss som bor och

verkar i detta område är rädda om och vill
värna vår storslagna natur. Men tyvärr – även
solen har ju som vi vet sina fläckar. Tänk om
vi alla kunde gå samman för att vi ska få
behålla våra vandringsleder, grillplatser och
utflyktsmål i skick så att de går att bruka för
sitt ändamål.

Färdig Linda
044-35 04 90
Sundvall Håkan
044-35 08 68

Omslag:
Rallatedalen
Roger Olsson
Håkan Sundvall

Tingsvägen 17 Degeberga
Måndagar:
Stängt
Onsdag, Fredag:
09.00-18.00
Tisdag, Torsdag:
14.00-20.00
Telefon: 044-35 00 48

Trevlig Sommar!

Marie & Pernilla



Som vi alla vet så gästas ju Degeberga

med omnejd av en hel del turister under
sommarhalvåret och jag skulle tycka
att det vore väldigt roligt om de fick ett
positivt intryck att ta med sig hem och
förhoppningsvis vilja komma tillbaka.
Så på med vandringsskorna, packa ryggsäcken med önskvärt innehåll och ut och
upptäck vår omgivning! Jag tror jag vågar
lova att du inte blir besviken!!
En riktigt skön sommar tillönskas alla
Byabladets läsare.
På Byalagets uppdrag
Marie Johansson

Hos

Kerstins Pinaler
finns allt ni inte behöver

GAMMALT och NYTT
KURIOSA
Gamla Gästis i Degeberga
Öppet: Söndagar kl 13-17
Övrig tid ring mig
Tel 22 50 38, 0708-92 06 78
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Presentation av Byalaget
Nu har våren äntligen anlänt och allt får
nytt liv igen. Så även för Byalaget!!
Efter årsmötet i februari månad fick vi
nya medarbetare invalda i styrelsen.
Vi är nu en styrelse bestående av åtta
bybor som väntar på nya uppdrag.
För det är väl precis det som vi ska göra?
Vi vill att byborna i och omkring Degeberga ska berätta för oss vad dom vill
att vi engagerar oss i. Så tveka aldrig att
kontakta någon i styrelsen.
Vid ingången till vårt fina Tingshus sitter
numera en tipslåda till Byalaget och vi
väntar på förslagslappar från Er bybor!
Här följer en kort presentation av oss:
Magnus Ericsson, 67 år.

Gift med Mary. Två vuxna barn och ett
barnbarn och ytterligare ett på väg. Vi är
Degebergabor sedan drygt 4 år. Inne på
det tredje året som kassör i Byalaget.
Håkan Sundvall, 36 år

Är uppvuxen i Olseröd.
Numera bor jag i villa i Degeberga med

min fru Linda och våra två flickor Tilda
5år Thea 3år. Jag jobbar på Kretsloppsparken Kristianstad som maskinförare. Där
förädlar jag och tar hand om ert sopavfall,
men först och främst kompostjorden.
Fritiden ägnar jag åt familjen, vännerna
och huset.
Agneta Karlsson, 62 år:

Är född och uppvuxen i Åkers styckebruk, Södermanland. Jag och min man
har bott i Degeberga i 5 år efter vårt 35åriga yrkesliv i Upplands Väsby utanför
Stockholm. Vi tillbringar mycket tid på
Ivö, där vi äger att gammalt hus efter min
mamma. Vi spelar gärna golf på vår fina
hemmabana här i Degeberga. Vi hälsar på
våra barn och barnbarn i Stockholm och
Florida,USA, så ofta som möjligt.
Magnus Persson, 34 år:

Född och uppvuxen i Gärsnäs på Österlen. Var där ideellt aktiv och startade VicBoys Datorklubb och var även engagerad
i projektgruppen för Gärsnäsdagen i flera



år. Läst till elingenjör i Hässleholm och
i Härnösand. Fick jobb och flyttade till
Lund 1995. Träffade min fru Sofia 1997.
Hon bodde då i Simrishamn men är från
Åhus-Rinkaby. Efter att bott tillsammans i Lund fram till 2000, gifte vi oss
och köpte hus. Vi ville hitta ett hus i ett
lagom stort samhälle med närhet till skog,
natur och motionsslingor. Samtidigt ville
vi ha nära till både Rinkaby och Österlen.
Valet blev enkelt: Degeberga – Självfallet!
Vi har nu bott i Degeberga i fem år och
fått två underbara barn och trivs mycket
bra här. Jobbar som elingenjör på Rejlers
Ingenjörer i Malmö och har möjlighet att
jobba hemifrån ibland.
Mål och visioner: Jag vill verka för ett
tryggt samhälle där våra barn kan växa
upp utan faror. Vill också se ett fortsatt
blomstrande samhälle och en fortsatt god
samverkan mellan företag och föreningar
i byn. Förutom engagemanget i Byalaget
är jag åt Föräldraföreningen Trollbarn
skötselansvarig för Tingshuset som också
ligger mig varmt om hjärtat.

OM BYALAGET
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Roger Olsson, 39 år:

Jag och Malena med barn flyttade hit till
Degeberga för ungefär 13 år sedan, från
att ha bott i Småland under några år.
Längtan tillbarka till de skånska bokskogarna och Hanöbuktens vita sandstränder
förde oss dock hemåt igen, vi har ju vårt
ursprung i trakten. Tillsammans har vi två
döttrar och bor i villa uppe på Skudaröd,
ett stenkast från en annan styrelseledamot, Marie Johansson. För närvarande är
jag inne i slutspurten av mina studier på
Landskapsvetarprogrammet på Högskolan i Kristianstad, och förhoppningsvis
tar jag min examen till sommaren. Innan
studierna har jag bl.a jobbat 15 år i dentalbranschen, vilket jag tröttnade på för
några år sedan. Eftersom jag är mycket
intresserad av samhällsfrågor tycker jag
det ska bli spännande att ta del i Byalagets
arbete.
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att leva vidare som den är men även kunna
vara med på en hörna för att förbättra den
ännu mer.
Per Arvidsson, 37 år:

Jag sitter som sekreterare i Byalaget och
bor med min familj här i Degeberga.
Familjen består av min fru Anneli samt
barnen Matilda, Julia och Hugo. Mitt
yrke är lärare på Degebergaskolan och
deltidsbrandman på brandstationen. På
min lediga tid tycker jag om att omgås
med familjen, motionera och vara mycket
ute i naturen.

Linda Färdig, 32 år:

Jag heter Linda och är ny i styrelsen för
Degeberga Byalag.
Vi, jag och min man, har bott i Degeberga
i snart nio år och under dessa år har vi
utökat familjen med två barn Jacob och
Isac.
Jag arbetar som redovisningskonsult och
älskar allt som har med siffror att göra.
Degeberga som by att bo i är enligt min
åsikt fantastisk, närhet till naturen, bad,
affärer, skola och dagis.
Det är därför som jag gått med i Byalaget
för att kunna hjälpa till att få denna byn

Renovering
och
omklädsel
av möbler
297 31 DEGEBERGA
044- 35 05 25

Bökestorps Skrot AB
Tel: 044-35 04 24
Fax: 044-35 50 37
E-post: bokestorp.skrot
@telia.com

Marie Johansson, 29 år:

Jag är en tjej med man och två underbara
grabbar i åldrarna 4 och 1 år (en hund och
en katt ingår också i familjen).
Född och uppvuxen utanför Hässleholm
men flyttade till Kristianstad när studierna vid Högskolan tog vid. Vi flyttade
till Degeberga i augusti 1999 och den
flytten har vi sannerligen inte ångrat!!
Jag jobbar vanligtvis som barnsjuksköterska på Neonatalavdelningen på CSK men
är just nu mammaledig.
På min fritid upptar föreningslivet stor
del av min tid då jag är ordförande i Föräldraföreningen Trollbarn samt ledamot
i Byalaget. Min vision med mitt arbete i
Byalaget är att försöka förena alla invånarna – gammal som ung! Att vi ska
känna gemenskap här i vår by och tillsammans skapa något som kan leva vidare i
generationer.

OM BYALAGET

Byalaget –
Byabladet

!

En hjärtefråga för Byalaget har varit att
kunna ge ut Byabladet. Fram tills idag
har Byabladet utkommit med 4 nummer/
år men eftersom allt arbete är ideellt så
är det svårt för oss i styrelsen att få tid
och ork att räcka till. Under detta året,
åtminstone, kommer Byabladet därför ut
med två nummer. Du kanske kan tänka
dig att bidra med text och bilder eller
kanske känner du någon som har tid över
för redigeringsarbetet.
Behövs Byabladet egentligen? Är den
uppskattad då den dimper ner i postlådan? Eller ska Byalaget lägga ner sin
kraft på något annat projekt? För att
Byabladets ekonomi ska gå ihop behöver
Byalaget fler medlemmar! Under våren
och sommaren kommer Byalaget mera
aktivt att värva medlemmar och vi ser
fram emot just Ert medlemssskap! Nytt
för i år är att Ni deltar i utlottning av fina
priser vid tecknande av medlemskap.
Endast 50:- /familj eller 30:- /person
insättes på PG 6300912-0
Ange namn och adress!



Lägenheter
uthyres
Centralt i Degeberga
Olika storlekar och
hyresnivåer

Jan Karlsson
044-350723, 0456-15115
0709-300304

DEGEBERGA
STUGBY AB
• Boende i stuga eller rum
• Konferenser
• Träningsläger
Trollemöllavägen 106
297 94 Degeberga
Tel 044-35 00 60, Fax 044-35 00 06
www.degebergastugby.se

FASTA AVDELNINGEN
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Tingshuset
Enligt nytt avtal mellan C4-Teknik och

Föräldraföreningen Trollbarn gäller följande priser vid hyra av Degeberga Tingshus.
Här finns lokaler för möten, studiecirklar,
utställningar, danskurser, fester mm.
Tingssalen Förmiddagar
Alla dagar:

Föreningar:
Privat:

150 kr
300 kr

Tingssalen Eftermiddagar
Söndag - Torsdag

Föreningar:
Privat:

150 kr
300 kr

Tingssalen Eftermiddagar
Fredag-Lördag

Föreningar:
Privat:

300 kr
600 kr

Styrelserummet ½-dag
Måndag - Fredag

Föreningar:
Privat:

50 kr
300 kr

Styrelserummet ½-dag
Lördag - Söndag

Föreningar:
Privat:

50 kr
100 kr

Biblioteket ½-dag
Alla dagar

Föreningar:
Privat:

50 kr/tillfälle
100 kr/tillfälle

Övriga smårum ½-dag
Alla dagar

Föreningar:
Privat:

50 kr/tillfälle
100 kr/tillfälle

Trollbarns lokal ½-dag
Alla dagar

Föreningar:
100 kr/tillfälle
Medlemmar:
150 kr/tillfälle
(varav 50 kr till Trollbarn)
Privat:
200 kr/tillfälle
(varav 100 kr till Trollbarn)
För heldag Tingssalen gäller Förmiddag
+ Eftermiddag för aktuell dag
För heldag övriga lokaler gäller dubbla
priset för halvdag För påsken 2006 gäller
särskild taxa. Bokning sker via Magnus
Persson, tel. 044-35 50 80
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Om Byabladet
Nya skribenter sökes!
Gillar du att skriva? Har du något att
berätta? Då är det kanske dags att ta kontakt
med redaktionen för Byabladet. Nu söker vi
Dig som känner starkt för din hembygd och
håller berättandets fana högt.
Gammal som ung, alla har vi något som
vi vill föra vidare till våra medmänniskor.
Kanske en berättelse om någon fantastisk
upplevelse, ett porträtt av någon som betytt
mycket, en historisk händelse med anknytning till våran bygd. Eller varför inte ett
debattinlägg, det finns flera aktuella ämnen
som tåls att diskutera. Är du med i en förening som du tycker behöver lyftas fram?
Du kanske filar på en novell som behöver
vädras i det öppna. Varför inte en blomma
som är så vacker att alla borde veta det. Har
du varit på någon spännande resa som du
vill berätta om?
Här får du i alla fall chansen att få din
historia publicerad. Hör av dig till redaktionen och visa oss vad du har.
Eftersom detta är en föreningstidning så
är allting ideellt, vilket innebär att glädjen
att bli publicerad är det enda honoraret
som utdelas.

Bra att veta
Biblioteket informerar !
Äntligen är våren här… Hela april månad
har varit ovanligt kall och vindarna kändes
också väldigt bistra i år. Valborgsmässoafton var det däremot bättre väder än det
normalt sett brukar vara.
På Biblioteket i Degeberga har det som
vanligt hänt en hel del i vår. Lördagen den
16 april hade Degebergaskolan öppet hus
här och även vårt Bibliotek passade då på
att ha öppet och att dela ut gallrade böcker
gratis till föräldrar och elever. Detta var
populärt för många. Måndagen den 18
april var teaterföreställning ”Ballerina
Augustine” här och spelade upp en liten
trevlig teater. Detta spelades upp i skolans
lilla gympasal och det var ca 100 barn i
åldern 4-9 år som fick se en mycket blandad show. Barnen var oerhört förtjusta,
men en del blev nog också lite rädda för
den levande elden som eldslukaren både
svalde och åt.



Under den 23 maj till den 3 juli kommer

Huvudbiblioteket i Kristianstad att ha
stängt på grund av mattbyte. Detta medför
att vi kommer att ha extraöppet på Gamlegården, Åhus och Vä Bibliotek i sommar. Aktuella öppettider kan ni läsa om
på Bibliotekets hemsida och det kommer
också att gå ut via pressen. Att återlämna
böcker som är från Kristianstads Bibliotek kommer att gå bra att göra på alla våra
filialer. Biblioteket i Degeberga kommer
som vanligt att ha sommaröppet from den
20/6—21/8 och vecka 29 kommer vi att
ha helt stängt.
Tänkte också passa på och nämna att
den 16 juni när skolan slutar, kommer
Gun Nilsson som har jobbat här hos oss
i många år att gå i pension. De flesta av
skolans elever har träffat henne dagligen
och hon har också varit till stor hjälp för
många. Gun har jobbat både för skolan
och för folkbiblioteket på ett mycket bra
sätt och jag och min kollega Jessika kommer att sakna henne oerhört mycket. Men
som sagt livet går vidare och inget är för
evigt. Jag hoppas att hon nu kommer att få
tid till att göra lite andra saker i sitt liv, än
att jobba. Annars hoppas jag att vi möts på
Biblioteket i sommar. Välkomna!
Marita Johansson/Filialföreståndare
Tel: 044–13 45 53 eller 0733-13 45 53

Bibliotekets Sommaröppettider

20/6 –21/8-05
Stängt vecka 29 (18/7—24/7).
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

10-13

14-18
Stängt
14-17
14-18
Stängt

Lokal
sökes till

Waldorflekskola
Degeberga, Yngsjö med omnejd
Ring
Katarina Hasselberg o44-350454
Sara Felicia Ängmo 044-354475

FASTA AVDELNINGEN

Bra att veta
Apotekets öppettider
Apoteket Gladan Degeberga
Sommaröppet

Information från
Degeberga vårdcentral
Vecka 26-vecka 33 är receptionen och
mottagningen lunchstängd från kl. 12.00
till 13.00 p.g.a låg bemanning. Vi svarar i
telefon som vanligt.
Tel. 044-350 350

centralen i Degeberga. Vi tar emot kyl och
frys, vitvaror, metall och skrot, grovsopor,
träavfall, trädgårdsavfall och lysrör. Här
finns också flerfacksbehållare för tidningar,
färgade och ofärgade glasförpackningar,
metallförpackningar och småbatterier.

En bra sommar önskar personalen på
vårdcentralen!

6 juni - 26 augusti

Bygglovshandlingar
Arbetsritningar
Skisser
Förslag

måndag-onsdag, fredag

9.00-12.15, 13.15-17.00

Återvinningscentralen
Degeberga

torsdag stängt

tel. 0771-450 450
www.apoteket.se

utföres till små som stora projekt

Onsdag......................14.00-18.00
Lördag.......................08.00-12.00
Torskullevägen (vid bilskroten)

Degeberga turistbyrå
Tingstorget

Helgaftnar och helgdagar stängt.
Telefon: 044-13 48 95
Alla hushåll har möjlighet att lämna

Johan Elofsson
JUNOTEKNIK
044-35 09 15
0708-634282

återvinningsbart material till återvinnings-

Under påsken hade vi öppet i vanlig ordning med många besökare som var på väg
ut på konstrunda. Gunilla Rytterdahl,
som arbetat med stort engagemang på
turistbyrån de senaste tre somrarna, kommer inte tillbaka i år eftersom hon startar
Bed & Breakfast i Vittskövle.
I år blir det Nina Persson och Louise Axelsson som kommer att hjälpa besökare tillrätta.
Nina arbetar sin andra sommar på byrån och
Louise kommer från turistbyrån i Åhus.

DEGEBERGA
AUTOEL O
SERVICE AB

Öppet 20/6 - 28/8 måndag - fredag 10 18, lördag 9 - 15 och söndagar 10 - 14.
Telefonnummer: 044-13 45 78.

BIL- OCH CYKELTILLBEHÖR •

Välkommen in!

KIOSK • VIDEOUTHYRNING •

RESERVDELAR • VERKSTAD •

HYRSLÄP • CYKLAR•

FORSAKARSGÅRDEN

GASOL

Det omtyckta och naturliga utflykts- och middagsmålet
Öppet dagligen från den 16:e maj

F

ORSAKARSGÅRDEN

Bordsbeställning
Tel 044-35 02 00
www.forsakarsgarden.nu

mån-fre Dagens 11.30 - 14.30
lör-sön A la´carte 12.00 - 19.00
söndag Söndagsbuffé 129 kr
Två rätter, salladsbuffé, dryck, kaffe och kaka

TEL:35 00 21

Vi tar emot beställningar och ordnar gärna era

VARD 07.00 - 19.00

Gillen, Bröllop och Begravningar
Välkomna till Forsakarsgården
hälsar Iris och personal,
Ha en skön sommar!

ÖPPETTIDER:
LÖRD 09.00 - 18.00
SÖND 09.00 - 18.00

OM DEGEBERGA
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Till nyinflyttade, turister och gäster i vår by!
Degeberga (cirka 1700 invånare) har en väl utbyggd service med

affärer, bank, kyrka, vårdcentral, tandvård, apotek, grundskola åk 09, bibliotek och matserveringar (bl a Forsakarsgården, pizzeria och
gatukök).
Degeberga ligger vid väg 19, avståndet från Kristianstad är 25
km och från Malmö 90 km. Det är en naturskön och omväxlande
kulturbygd, där Österlens mjuka horisonter möter Linderödsåsens
skogslandskap och med Hanöbuktens mjuka kustlinje några kilometer bort i öster.
I närheten av Degeberga finns slotten Vittskövle, Maltesholm och
Christinehof.
Tingshuset vid Tingstorget i norra delen av byn byggdes år 1891.
Sista tinget där hölls 1952. Då blev Degeberga centralort i den nya
storkommunen och Tingshuset blev Kommunalhus. Här fanns då
bl a post, polis, försäkringskassa, bibliotek och kommunkontor.
1974 införlivades Degeberga med Kristianstads kommun.
På senare år har stora delar av Tingshuset använts som samlingslokaler för bybor och föreningar. 1999 förskönades Tingstorget med
en av byborna byggd Pergola där 200 rosor, 60 barrväxter och 36
klängväxter planterades.
Degeberga Turistbyrå finns i Tingshuset vid Tingstorget och är
öppen under påsk och sommar.
Degeberga är en naturlig utgångspunkt med bra och varierande
boendemöjligheter i bland annat Degeberga Stugby, vandrarhem,
camping och Forsakarsgården.
I närheten av dessa finns också en tempererad 50 m simbassäng
och ur Linderödsåsens våtmarker rinner Forsakarsbäcken och bildar i en ravin Skånes vackraste vattenfall, Forsakar, där det råder



en mycket speciell stämning året runt. Forsakarsbäcken slingrar sig
genom Degebergas backar och dalar.
Mitt i byn ligger Kalles damm, Bålsjön. Här finns möjlighet att
fiska och tittar du rakt norrut ser du Degebergas ”höjdpunkt” Söndreklack, som i folkmun kallas Sockertoppen.
Den gamla järnvägen har omvandlats till 1.750 meter underbar
promenad- och cykelväg genom Degeberga och kommer du söderifrån passerar du Bålsjön på den västra sidan och Degebergaskolan
på den östra sidan. Längre fram följer du sedan Degeberga backar
och dalar. Norrut fortsätter cykelvägen till Kristianstad och söderut
sträcker den sig till Maglehem.
Degeberga bjuder vår och försommar på bokskogens skira grönska och rapsfältens gula blomning.
Hembygdsparken i Degeberga är en levande Hembygdspark
med ett rikt utbud av arrangemang och aktiviteter sommartid bl a
Spelmansstämma, Midsommarfirande, Tändkulans vänner, Degeberga Marknad, Antik & Samlarmarknad och Dragspels-stämma.
Här finns det nya Ivar Johnssonmuseet tillsammans med gamla
kulturbyggnader och en kaffeservering i allmogemiljö. I anslutning
till Hembygdsparken finns flera välskötta motionsslingor, bl a en
med elljus.
Spela golf kan du göra på Degeberga-Widtskövle Golfklubb, som
har en kuperad hedbana med skotskinspirerad karaktär.
Allt detta har vi – och himlen därtill…
Brigitte Ahlberg

Nygrillade kycklingar 29:90 :- st
Vi har BAKE-OFF

Måndag - Lördag
Alltid nybakat
Baguetter & Wienerbröd
Vi säljer Önneköps konditorivaror Kakor & Tårtor
Även mot beställning 2 dagar före

Öppet 8-20 alla dagar
Telefon 044-35 50 92

Pizzeria
S:t Klara

ROLLO DIVERSE
UTFÖR GRÄV & SCHAKT
MED MINIGRÄVARE
VÄRMEPUMPAR &
VVS-INSTALLATIONER
Reino Olofsson
Kung Borres Väg 95
Tel: 044-35 06 13
0708-45 86 44
e-post: rullis@swipnet.se

Hårservice

ÖPPET
Måndag
Tisdag - Fredag
Lördag - Söndag

Stängt
16 - 21
15 - 21

Oddny Anderssons
Tingsvägen 52

Telefon 044-35 09 99
Tingsvägen 36 • Degeberga
www.pizzeriastklara.info.se
***Ditt Matställe i Degeberga centrum ***
Alexandra o Benny hälsar gamla och nya
gäster välkomna !

Tis - Tor 9.00-18.00
Fre
9.00-17.00

Telefon:044 - 35 09 40
Sem. stängt v29 samt v34-35

”Kakor från förr
i naturskön miljö”
Välkommen att njuta av vår
kakbuffé, våra sillamadar,
fattiga riddare eller våfflor m.
sylt och grädde.
Vi erbjuder även ”redig skånsk
mat” till förbokade beställningar.
Ingrid, Bodil & Katharina

Helgöppet 11.00-18.00 Dagligen 1/6 - 15/8
Tel 044-351505

www.blaherremolla.com

Besök oss gärna på Möllornas Dag 3/7
eller hembygdsföreningens Bakdag
21/8. Då hela kvarnen sätts igång.

Blåherremölla Café & Kvarnmuseum, Maglehem
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Söndre Klack
- ett fantasieggande landskap
med lång odlingshistoria

Landformationerna härstammar här
från den senaste istiden i form av isälvsavlagringar, en del upp till 80 meter
djupa. Där isälvarna en gång runnit
fram utgörs landskapet idag av åsar och
kullar, och som besökare möts man här
av en starkt kuperad och blockrik hagmark. Här har det långvariga betet och
den sandiga marken medfört att tydliga betesterasser har utvecklats, framförallt på de branta sydvända sluttningarna. Vegetationen är präglad av flera
hundra års bete, och de växter som
trivs här kan betraktas som ett stycke
levande kulturhistoria.
Området bär på en lång odlingshistoria, och är ett av Kristianstad kommuns
bästa exempel på ett bevarat odlingslandskap. Många av de växter som idag
är sällsynta kan man hitta rester av här.

i många fall ett inslag av sydosteuropeiska
arter. Kännetecknande växter är sandnejlika,
sandsvingel, liten och stor sandlilja, sandtimotej samt hedblomster. Även rariteten
sandlusern växer här, vilket ger området ett
högt naturvärde. Detta är alltså en naturtyp
som vi i Degebergabygden har all anledning
att vara stolta över!
UPPSKATTAD NATURTYP
Hagmarkerna på Söndre Klack har även
höga skönhets- och rekreationsvärden. De
upplevs av många som vackra och varierande, och är den naturtyp som förmodligen uppskattas av flest svenskar. Dessutom
bidrar de till en vacker landskapsbild, vilket
både turister och ortsbefolkning uppskattar. Inte minst behövs dessa landskapstyper
som en oas i vår stressade nutidsmiljö! Som
kuriosa kan nämnas att områdets böljande
kullar har filmatiserats i Astrid Lindgrens
Bröderna Lejonhjärta, en film som väl de
flesta av oss har sett eller hört talas om.

UNIK SANDSTÄPP
En speciell naturtyp som förekommer

ETT OMRÅDE AV RIKSINTRESSE
Söndre Klack är ett riksintressant område
och ingår idag i projekt Natura 2000, som
är ett nätverk för bevarande av värdefulla
naturområden inom EU. Området är dock
på gång att bli naturreservat, vilket innebär
att det kommer att få ett starkare skydd
och högre status i framtiden. Enligt kommunens naturvårdssamordnare är Söndre
klack ett naturvårdsobjekt av högsta klass.
Ambitioner finns om att skylta upp området bättre samt att märka ut en vandringsled
genom området. När detta blir gjort är delvis
avhängigt de statliga naturvårdspengar som
kommunen tänkt söka för att utveckla informationen och tillgängligheten i området.

på Söndre klack, och som förtjänar ett extra
Roger Olsson
omnämnande, är den mycket hotade och
sällsynta naturtypen
sandstäpp. Här finns
flera hektar kvar av
denna naturtyp, som
det bara finns ca 20Specialité: Trägolv • Goda råd kostar inget
30 hektar kvar av i
Öppet:
hela Sverige.
Vard 17.00-18.00 • Lörd 09.00-12.00
Ko m b i n a t i o n e n
av djurens bete

och den kalkhaltiga
sanden har medfört
att sandstäppen har
kunnat uppstå här,
speciellt på backarnas sydsluttningar.
Dess vegetation är
mycket artrik och har



Telefon:
044-35 07 80 • 0708-35 07 80
0703-81 62 69
E-post: info@golvtjanst.nu

Besök oss på www.golvtjanst.nu

Allt i golv
Tingsvägen 48
297 31 DEGEBERGA
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B-A BYGGKONSULT AB

Lillafors Snickeriet AB

DEGEBERGA

(fd Forsakar Form)

Arne
Bruno
Håkansson Svensson

KIROPRAKTORBEHANDLING

Ulla Jacobsson-Kautsky
Legitimerad Kiropraktor

Peter Kautsky
Legitimerad Kiropraktor
Medlemmar av Legitimerade
Kiropraktorers Riksorganisation

Nya Boulevarden 10, Kristianstad
Telefon. 044-21 22 22

Marias
Fotvård

Tingsvägen 23 Degeberga Tel 044-35 07 10 Ring och boka tid!

Unna dig fotvård!
Köp presentkort!

Wienerbröd
och kakor från
Café Sandhem

M j e l a
Öppet alla dagar 8.00 - 21.00
Telefon 35 06 44
Nybakade frallor och franskbröd varje dag – även söndagar

AFFÄR

KIOSK



GATUKÖK

Färdiga
baguetter
och sallader
vid beställning
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Spelmansstämma i Degeberga- en självklarhet
Sommaren startar med Degeberga Spelmansstämma, som alltid infaller helgen
före midsommar, i år den 17:e -19:e juni.
Till Degeberga Spelmansstämma kommer en massa spelmän, dansare och
lyssnarsugna, gamla som unga, för att
spela, dansa, lyssna och umgås. De flesta är Skåningar, så det brukar bli mycket
skånsk folkmusik, men även musik och
gäster från övriga Sverige och Danmark
förgyller stämman. Stämman är naturligtvis en självklar attraktion även för
många Degebergabor.

Lördagen börjar med barn och ungdomsstämman och avslutas med en kväll
och natt med folkmusik i form av både spel
och dans.
Kl. 12 är det Clownföreställning i tältet
som finns tillfälligt i Hembygdsparken. Det
är Clownen Raimondo som bl.a. skall spela
en konsert på sin miniatyrfiol. Alla barn är
välkomna!
Kl. 14 startar Barn och ungdomsstämman
med allspel på dansbanan/utescenen. Det är
underbart att se så många barn samlas för en
gemensam sak - spelglädjen!

Dagarna före själva stämman hålls det

spel och sångkurser i Degeberga. Det blir
fiolkurser för barn (7-12 år), kurser för vuxna
med fiol och sång.

Från kl. 18-27 blir det Spel och Dans på
lövade banor - spel till dans, dans till spel och
spel i buskarna.
Även om man själv inte spelar eller dansar,
är det mysigt att bara kunna gå omkring,
stanna till och lyssna och titta lite här och
lite där. Glädjen sprids…
Som en paus i dansandet brukar midnattssägnen träda in med sitt ”skådespel” - Kl. 24
blir Näckaspel. Näcken brukar spela någonstans i bäcken, bakom kvarnen. Efter detta
fortsätter nattens spel och dans, som i trans.

Sånglekar för barn kl. 15.30-17. Där är alla
barn som är sugna på sånglekar med sina
föräldrar välkomna att delta. 50: -/familj.

På söndagen kl. 13 i Hembygdsparken
avslutas spelmansstämman med ett pampigt Spelmanståg med allspel och uppspel
med smakprov på vad stämman gett under
helgen.

Kl. 16-18 blir det Kortkurser i Näckaflöjt,
snatterpinnar och kohorn mellan 16-18,
gratis.

Njut du också av detta självklara inslag i
vår gemensamma sommar i vårt underbara
Degeberga!

Aktiviteterna fortsätter för barnen med

Kurserna avslutas med en hejdundrande

konsert och upptakt i Degeberga kyrka på
fredagskvällen. (Denna konsert är välbesökt
så var i god tid). Som tidigare besökare på
stämman är denna konsert det mysigaste,
svenskaste och ”mest sommar” som finns.
Föreställ dig massor fioler som hörs långt
ifrån när du sitter i kyrkobänken och ljudet
av samstämmighet kommer närmare och
närmare när spelmännen tågar in i kyrkan
och startar det stämningsfyllda programmet med solister och spelmanslag. En
återkommande programpunkt är när alla
barnen, i blandade åldrar, tågar in spelandes
”Hönsafötter” på sina fioler, följt av låtar de
lärt sig på barnkursen. Spelglädjen står högt
i tak! -Underbart! Efter konserten, i Hembygdsparken, tar det inte långt tid innan fiolerna och övriga instrument åker upp. Här
blir det buskspel och dans hela natten för de
som vill och orkar delta eller bara tittar på.

Arr: Spel-o-dansstugan, Kristianstad

och Gärds Härads Hembygdsförening i
samarbete med Musik i Syd.
För mer info se www.spelodans.org
Sofia Persson

Och för alla danssugna blir det Danskurs
för alla kl. 17. (Brukar vara i tältet) 50: - betalas på plats, ungdomar under 20 gratis.



PS: Som Degebergabo hoppas jag att vi kan få tillbaka alla kurser till byn vilket tyvärr inte skett i sommar bl.a. pga. brist på gemensamma lokaler för barn
och vuxenkurser. Skolans ledning har låtit chockhöja
hyresbeloppet och därmed finns inte ekonomi att
längre hålla kurserna där. En tråkig utveckling för
Degeberga. DS.

VÄLKOMMEN
TILL

NÄSTAN SLUTSÅLT!
DEGEBERGA M. OMNEJD
TÄNKER NI SÄLJA ER VILLA,
GÅRD, TORP M.M. I SOMMAR?
RING OSS OMG. FÖR GRATIS VÄRDERING!
TEL. 044-24 51 00, FAX 24 46 56, MOBIL 0705-24 51 26

BERTIL NILSSON
Ekonom & Mäklare

Behöver Ni hjälp med bokföring, bokslut, deklaration, bouppteckning
Samt ekonomisk rådgivning. Privat och företag.
Kontakta oss omgående.
Kontor Estrids väg 11 i Vä
(Öllsjö ind.omr)
Hemmakontor Skälabäcksv.
Bökestorp, Degeberga.

E.mail: va-maklaren@fmf.se
BESÖK VÅR NYA HEMSIDA

www.va-maklaren.se
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Eltjänster – ett företag det slår gnistor om!
Byabladets utsände har besökt Eltjänster - ett företag i förändring. Margaretha
Nilsson - mer känd som Gitte - har välvilligt ställt upp och berättat om företagets
bakgrund och dess framtidsplaner.
Eltjänster startades 1974 då installa-

tionsdelen av Widtsköfle Gods eldistributionsföretag övertogs av Hans-Inge, Mats
och Sven Nilsson. (Själva eldistributionen
med åtföljande linjenät såldes av Widtsköfle Gods till Sydkraft.) Verksamheten
bedrevs först i Widtsköfle där man även
började sälja lite vitvaror. Till Degeberga
flyttade Eltjänster 1980 och då till de
lokaler som man idag finns i. Företaget
ägs idag av Sven Nilssons söner Mats
och Hans-Inge Nilsson. Omsättningen
(=försäljningen) uppgick förra året till
17 miljoner kronor. Företaget har idag
7 elmontörer samt på kontoret/affären 2
på deltid och 2 på heltid. Första januari
i år övertogs aktierna i Cederholms Rör
av Eltjänster. Cederholms Rör är således
numera ett dotterbolag till Eltjänster.
Härigenom har Eltjänster fått tillgång
till 2 rörmokare. Detta är enbart positivt
för Eltjänster och deras snabbt växande
verksamhet med värmepumpar. Mer om
detta senare i artikeln.
Den ursprungliga elinstallationssidan har en stadigt växande marknad där

den största kunden är Widtsköfle Sågverk.
Snabbast växer emellertid försäljning och
installation av värmepumpar. Eltjänster är
auktoriserad återförsäljare för den marknadsledande leverantören av värmepumpar
- en bransch som expanderar mycket kraftigt i Sverige. Eltjänster levererar och installerar 2 till 3 värmepumpar i veckan! Då är
det bra att disponera över egna rörmokare!
Man får hela tiden förfrågningar om nya
installationer. Den snabba utvecklingen på
värmepumpssidan kräver också att man
regelbundet deltar i kurser för att sköta och
hantera installationerna på rätt sätt. Att
skaffa värmepump innebär inte enbart att
spara energikostnader utan man gör även
en insats för att förbättra miljön!
I butiken säljer man mycket vitvaror. I
samband med att de stora elkedjorna etablerade sig i Kristianstad trodde Gitte att
Eltjänsters försäljning av vitvaror i butiken
skulle minska kraftigt. Så har inte blivit
fallet - tvärtom. En av orsakerna till denna
utveckling är man gick med i sammanslutningen Elspar. Härigenom fick man sänkta
inköpspriser och kunde följa med i en lägre
prisutveckling. Gitte menar att man noga
måste följa hur priserna förändras för att
kunna vara konkurrenskraftig även fortsättningsvis. Eltjänster satsar också enbart på



välkända märken på vitvarusidan. Eltjänster
svarar för servicen av vitvaror - även för
sådana som man själv inte har sålt. Man
har i detta sammanhang även ett avtal med
Garantgruppen och Electrolux.
Till sist berättar Gitte att Eltjänster sedan

7 år tillbaka även är återförsäljare av Ballingslövs kök. Även denna del av verksamheten
ökar positivt. Det finns många som i dagsläget byter sina kök. För att kunna hantera,
designa och offerera köken arbetar Gitte
själv med datorn och ett CAD-CAM-program (= ritprogram). Installationen av köket
sköts antingen av kunden själv eller av något
lokalt byggföretag. Man försöker hela tiden
- företagen emellan - hjälpa varandra i bästa
Gnosjöanda.
Byabladet önskar Eltjänster fortsatt

framgång i sin expansion!
Magnus Ericsson

P.S.
Författaren av artikeln kan - av egen
erfarenhet - rekommendera fastighetsägare att undersöka möjligheten att
installera en värmepump. Det är stora
pengar - dessutom beskattade - man
sparar!
D.S.
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själv skapat. När vi tittat nog på sjöfågel, gick
vi upp i skogen, där mesarna hade bråttom
i snåren. Inne bland tallarna fick vi syn på
mindre korsnäbb, som åt av kottarna. Det
var en hel flock, och eftersom de är röda var
de ganska lätta att upptäcka. Många av oss
hade nog aldrig sett denna fågel innan.
Så var det tid för tranor. Den 4 april på

SPF Degeberga studerar fåglar
SPF Degeberga bedriver en livaktig
studieverksamhet. Bl. a. har en skara på
27 personer sysslat med fågelskådning
under vintern och våren.
Första sammankomsten den 8 febr hade

vi i Huaröds församlingshem, där vi tillsammans med vår kunnige ledare Sven Carlsson lade upp strategierna för våra studier.
Men det var bara en gång vi var inomhus.
Resten av studierna har förlagts utomhus
oberoende av vädret. Den 21 februari kom
vi till samlingsplatsen vid Degebergagården
utrustade med varma kläder och skor, varm
dryck, kikare och fågelböcker för vidare färd
till Tosteberga hamn. Väl framkomna dit
fick vi vårt lystmäte av sjöfåglar. Sven Carlsson och hans medhjälpare Ulf Jungbeck
satte upp sina tubkikare som vi kunde titta i.
Vi såg alfågel, vigg, sothöns, svanar och sittande ute på en klippa en samling skarvar.
På en ö utanför hamnen fick vi syn på ett par
havsörnar. Trots att de var en bit ut fick vi en
bra uppfattning om deras storlek. Det blåste
ganska kraftigt, så det gällde att man hade
pälsat på sig ordentligt. Det varma kaffet satt
bra innan vi körde vidare till en lada som låg
intill landsvägen mot Trolle Ljungby. Väl
där såg vi en blå kärrhök som ryttlade över
ett fält. De verkliga entusiasterna har någon
sorts kommunikation sig emellan, och Ulf
fick ett meddelande att en skrikörn synts till
vid hamnen i Tosteberga, där vi nyss varit
och att den flög i riktning mot oss. Mycket

riktigt, vi fick se den på avstånd. Färden gick
vidare mot Landön. På vägen dit passerade
vi en åker med gäss i mängder. Det var alla
sorters gäss som gick hårt åt fälten. Vid Landön fick vi skåda den vackra salskraken, som
enligt Linné är Sveriges vackraste fågel. På
en av småöarna utanför Landön stod ett helt
gäng hägrar.
Nästa gång vi träffades var den 7 mars, väl
påpälsade eftersom det fortfarande var rejält
kallt. Då besökte vi den gamla Espetbron i
Åhus. Vattnet var tillfruset, men under bron
fanns det en del vakar. Där höll hundratals
änder av olika slag till.En liten fågel simmade
ut och in i vassen och det var ganska svårt att
få syn på den. Det var en smådopping, inte
större än en veckogammal gräsandsunge.
Jag tror inte någon annan än Sven och Ulf
hade sett den tidigare.När det började bli
kallt om fötterna åkte vi hemåt. Vägen hem
gick via Yngsjö. Där, på ett fält satt en stor
flock med ringduvor och intill dem gick gäss
och betade. Vi fick lära oss att grågåsen har
orange-rosa näbb medan sädgåsen har svart
näbb med gul spets.
Den 21 mars träffades vi igen för att fara

till Friseboda. Det var kyligt i vinden, men
vi spanade in sjöfåglar från stranden och en
typ av träbrygga, som är byggd i strandkanten. Vi såg bl.a. den i våra trakter mycket sällan förekommande islommen. På stranden
hittade vi ett ”konstverk” av is, som naturen

eftermiddagen gav vi oss i väg, först till
Yngsjö, där vi stannade lite söder om kapellet. Ute på fältet öster om landsvägen gick
många tranor och vi fick också se gravänder.
Dessa lyste vita mot marken med ett rostfärgat band över bröstet, svart huvud och
röd näbb med en liten knöl vid roten. När
vi fortsatte mot norr såg vi överallt tranor
som betade. Vi svängde av mot Hernestad
och såg ännu fler tranor, som i skymningen
skulle söka sig till våtmarkerna vid Pulken.
Vi parkerade bilarna och gick några hundra
meter till det utsiktstorn, som är byggt på
en plats, där man stör fåglarna så lite som
möjligt. Detta torn kan besökas även av rullstolsburna eftersom man gjort en lutande
ramp i stället för en trappa. Vi stannade här
ända tills tranorna flög in till sitt övernattningsställe.
Orrarna stod på tur. Kl 6 på morgonen

den 18 april träffades vi i Huaröd för att ta
oss vidare till Fjällmossen, som skulle bjuda
på orrspel. Tyvärr var vi lite för pratsamma
och vinden förde ljudet ut mot ”orrfältet”,
så de fann nog för gott att fly fältet. Vi fick
emellertid se en flygande orrtupp i skogskanten bort mot Ellestorp. Efter kaffepausen gjorde vi ånyo ett försök, men trots att
vi var tysta som indianer fick vi inte heller
denna gång njuta av något orrspel.
Den 2 maj bar det av till Håslövs ängar, där

vi hoppades få se spelande brushanar.Tyvärr
var vädret inte gynnsamt för spel, men vi såg
en brushane som inte spelade. Rödspovar
fanns det däremot mycket gott om liksom
tofsvipor, grågäss och rödbena. Hade det
varit varmare och inte regnat hade vi säkert
fått se ängspiplärka enligt våra guider Sven
och Ulf, men som sagt, vi hade inte tur med
vädret. Trots regnet fortsatte vi till storkhägnet i Viby. Tio storkar vistades i en stor
voljär. Ett par av dem låg på ägg.
Som helhet har det varit en mycket trevlig
och givande kurs.Våra ledare är mycket kunniga. Även om vi missat en hel del fåglar så
har vårt intresse väckts för fortsatta studier.
Ann-Britt Ohlsson
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8-sitsiga minibussar med
högkomfort.Handikapputrustade.
Endast förbeställning

Tel 044-35 08 02
Mobiltel 070-202 92 82

Redovisningskonsult
Pingisen i Degeberga Goif.
Den här säsongen har inneburit ett stort
uppsving när det gäller antalet deltagare på
ungdomsträningen i bordtennis. Som mest
har vi varit nästan 40 stycken från Degeberga och byarna runt om, som tränat i tre
olika grupper. Dom som kommit längst, har
haft Christoffer Cederholm som mycket
uppskattad tränare på torsdagar. Övriga har
tränat med Kent Jönsson och Dan Enermo,
antingen på måndagar eller tisdagar. Vi
hoppas att lika många(eller fler ) kommer
att vilja spela även nästa säsong så att vi kan
föra vidare klubbens stolta tradition. Därför
hoppas vi också att många föräldrar är villiga att ställa upp för sina barn. Om många
hjälps åt blir det mycket gjort, utan att någon
behöver överanstränga sig. Eftersom Christoffer slutar som tränare, i och med att han
går ut gymnasiet, har vi vidtalat en tränare
från Kristianstad, Loc Lieu, som vi hoppas
kan ställa upp till hösten. Han tar då hand
om dom som vill satsa litet mer seriöst på
träningen.
På seniorsidan har vi inte så många som

tränar,men vi fick i alla fall ihop ett bra lag som
slutade femma i sin div. 5 serie. Laget bestod
av : Gustav Jansson, Ingemar Edvardsson,
Christoffer Cederholm, Henrik Kjellkvist,
Joel Enermo och Joakim Rondin.
Vi har också haft fyra ungdomslag i serie-

spel. P 10, P 12, P14 och P14-elit. Av dessa
lyckades lag P14 bäst och vann sin serie. I
laget spelade: Jimmy Jönsson,Oscar Kristoffersson, Henrik Gerdin och Ola Thorsson.

Den ”Sydskånska bordtennisalliansen”

är en sammanslutning av lag på Österlen
med omnejd. Man arrangerar tre deltävlingar per säsong, av vilka vi i Goif tog
hand om en. Där spelar man individuellt
i klasser från 9-15 år och samlar dessutom
poäng till sin klubb. Detta är en perfekt
tävling även för dom som inte spelat så
länge, eftersom alla går vidare. Antingen
till A- eller B-slutspel. Vår klubb blev tvåa
i poängligan på pojksidan efter Tomelilla.

ledig för nya uppdrag
Bokföring, bokslut
och deklarationer
Telefon 044/352417,
0411/173 05, 070/9611173
Civilekonom
Gunvor Lagerborg Andersson

GÅ NER I VIKT
med Herbalife
www.viktkontroll.nu
Kod LUNA

Även i år har vi tre spelare som har kvali-

ficerat sig till slutspel i Skånes UngdomsGrandprix: Joakim Rondin i P15, Joel
Enermo i P13 samt Moa Enermo i F15
som t.o.m. vann sin klass. Dessutom har Joel
kvalificerat sig till Ungdoms SM i Kalmar
tillsammans med bl.a. två KFUM killar.
Som avslutning på vårsäsongen hade
vi våran klassiska generationsdubbelturnering(ungdomarna bildar dubbelpar
med någon av föräldrarna!). Den gick av
stapeln söndagen den 17:e april. I år ställde
hela 13 par upp vilket var mycket glädjande.
Heder åt er föräldrar! Segrade gjorde ,för
tredje året i rad, Joakim och Mats Rondin.
Som avslutning avtackades Christoffer med presenter och tal, efter en lång och
trogen tränarkarriär.
Väl mött till nästa säsong!!
Dan Enermo för Bordtennissektionen i Degeberga Goif.



Kristina Lundström
044-35 04 18

Röjer
Avverkar
Säljer ved

Tomthuggning
Skogsskötsel

Inge Olofsson

Magnus Rönndahl

044-35 07 68
0708-35 0768

044-35 07 62
0708-35 07 62
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KYRKOVAL

KYRKOVAL

Den 18 september 2005 genomförs det
andra kyrkovalet sedan Svenska kyrkans relationer till staten förändrades.
Genom valet har alla som tillhör Svenska kyrkan möjlighet att vara med och
forma framtidens kyrka. Kyrkoval handlar om att rösta fram personer som ska
få förtroendet att på olika nivåer besluta
om och företräda kyrkan.
De kyrkliga valen äger rum vart fjärde
år. Alla som tillhör Svenska kyrkan och
som har fyllt 16 år senast valdagen får rösta.
Man röstar på den nomineringsgrupp och,
om man vill, den person som man anser
bäst företräder ens åsikt. I ett trossamfund
med drygt 7 miljoner medlemmar blir det
ett omfattande val med cirka 5,8 miljoner
röstberättigade. Valdeltagandet har länge
varit lågt, men vid det senaste valet år 2001
skedde en rejäl höjning, från 10,8 till 14,2
procent.

Naturligtvis kommer de förtroendevaldas
åsikter och ideal, däribland synen på vad
Svenska kyrkan står för och vad kristendom
är, att indirekt påverka vilka beslut som fattas
och vilka prioriteringar som görs.

kan också rösta på Pastorsexpeditionen
innan valdagen mellan kl 9.00-12.00 och
mellan 13.00-15.00 under perioden 5/910/9 samt 12/9-14/9, dessutom mellan kl
17.00-20.00 den 8/9 och den 12/9.

I kyrkovalet får alla kyrkans medlemmar

För vidare information om valet, se det
nummer av Kyrkoposten som kommer att
delas ut till alla hushåll i våra församlingar i
slutet av augusti.

som är folkbokförda i Sverige rösta från det
att de fyllt 16 år senast på valdagen.
På valdagen kommer vallokalerna att
vara öppna mellan kl 10.00-14.00 och
mellan kl 18.00-20.00, och vallokalerna
finns i församlingshemmen i Degeberga
(för Degeberga och Hörröds församlingar),
Huaröd, Maglehem och Vittskövle. Man

I Degeberga, Maglehem och Vittskövle
kommer val att förrättas till direktvalt
Kyrkoråd, Samfällda Kyrkofullmäktige,
Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet, det vill
säga fyra val. I Huaröd och Hörröd kommer
man att ha kyrkostämmor under hösten för
att välja kyrkoråd, så för de församlingarna
blir det bara val till Samfällda Kyrkofullmäktige, Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet
på valdagen.
Grunden för det kristna budskapet, och
den trosgemenskap som Svenska kyrkan är,
förändras inte på grund av kyrkovalet. I de
beslutande organ som väljs kommer besluten
om t.ex. kyrkans ekonomi, personalansvar
och riktlinjer för verksamheten att fattas.

Stöd Degeberga och

i S ödra Gärds bygden

Lisbeth Göranson
Tel: 044-35 15 95, Mobil: 070 -324 89 99

byalaget. Bli medlem!
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Sommarminnen

Degeberga Taxi
- ett litet företag med en känd profil
Degeberga Byablad har besökt en av

Degebergas verkliga profiler - Nils-Inge
Svensson. Nils-Inge är väl, som de flesta vet,
ägare av Degeberga Taxi. Företaget har två
anställda och har två taxibilar - en mindre
och en större bil. När Byabladet besöker
Nils-Inge har han precis kommit hem ifrån
att ha kört mat till ett antal äldre personer i
samhället.
Nils-Inge tog över taxirörelsen 1987.
Dessförinnan hade han kört långtradare i
15 år huvudsakligen mellan Kristianstad
och Stockholm. Född i Huaröd flyttade han
till Degeberga vid 15 års ålder och till sitt
nuvarande hem på Hedvägen 1975.
Till en början sköttes alla bokningar av taxi
för sjuk- och färdtjänst av Nils-Inge själv.
Detta fungerade mycket bra. En mycket god
service kunde alltid upprätthållas. Nils-Inge
är så välkänd och välrenommerad att han till
och med kunde hjälpa äldre personer med
bankärenden utan att ens ha fullmakt!
Cirka 1990 övertogs bokningarna av
sjuk- och färdtjänst av SAMRES. Denna
bokningscentral var först lokaliserat till
Kristianstad. Under denna tid fungerade
systemet mycket bra. Nils-Inge kunde ha
fortsatt bra kontakt med sina kunder. Han
fick aldrig ett klagomål på servicen. Sedan
flyttades SAMRES till Helsingborg och
sedan dess har beställningssystemet fungerat mindre bra. Nils-Inge tror att han i
sitt företag kunde ha haft ytterligare ett par
anställda - om han hade fått sköta bokning-

arna själv. Nils-Inge konstaterar kort att det
inte är så intressant med taxirörelsen när
man inte får sköta sig själv och upprätthålla
en bra personlig service.
När Byalagets utsände, som själv alltid
haft regelbundna arbetstider, frågar hur man
klarar av att ha så ryckiga arbetstider som en
liten taxirörelse har, svarar Nils-Inge att han
alltid kunnat sova korta stunder och han har
alltid kunnat gå upp mitt i natten, fullgöra
körningen samt sedan krypa ned i sängen
med god sömn!
Nils-Inge är inte längre ekonomiskt beroende av enbart sin taxirörelse. Han tjänstgör
även som vaktmästare vid Vårdcentralen
i Degeberga. Det är framför allt den yttre
miljön som han svarar för. Nils-Inge kör
för närvarande även timmerbil i ”Gudruns”
fotspår.
När man sitter ner och pratar med NilsInge så slås man av hans personliga kontakter och kunskaper om Degeberga såväl
geografiskt som mänskligt. Man kommer
onekligen in på tankarna att man pratar med
en filosof! Det är inte bara om sin taxirörelse
han pratar om utan samtalsämnena varierar
från politik till sport, från människor han
mött till Degebergas skönhet.
Nils-Inge säger själv att han inte är rädd
för att ställa upp - vilket han ju har bevisat
när han ställde upp för Byabladets
Magnus Ericsson



Nu är sommaren här, trädgården
är vårstädad, utemöblerna oljade,
plattorna har fått sig en omgång med
högtryckstvätten, garage och förråd
städats ur. Måsten, måsten som ändå
är så underbart härliga när de väl är
gjorda.
Tankarna för mig 25 år tillbaka. Tänk när
man var sju år gammal. Sommarloven kändes som flera år. Man badade, åt glass och
byggde kojor. Inga måsten. Vi var tre tjejer
som regerade i skogen. Kojan byggdes och
vi lekte vuxna som satt och fikade dagarna
i ända, absolut inget gräs som skulle klippas
eller ogräs som skulle bekämpas. ( Jag lovar
att idag som ”vuxen” sitter jag inte och fikar
hela dagen.) På kvällen när man kom hem var
man inte bara brunbränd på benen utan de
var också fulla med myggbett, 20-30 stycken
och som på natten kändes som 20-30 tusen.
Midsommarafton firades ihop med tre
andra familjer. Vi startade dagen med blomplockning och omkring lunch var det dags
att klä stången. Mammorna gick med papiljotter i håret och vi barn klädde den finaste
midsommarstång som skådads, enligt vårt
tycke. Vad papporna gjorde under tiden har
jag fortfarande ingen aning om. Min midsommarklänning som jag hade när jag var
sju år kommer jag aldrig att glömma, ljusblå
långklänning med vita blommor, spets runt
hals och ärmar och pricken över i, puffärmar,
hemmasydd och världens finaste.
Maten var lika underbar då som nu, sill och
nypotatis, solvarma jordgubbar med grädde.
Mina minnen av sommarloven är positiva
och när jag tänker tillbaka på dem känner jag
bara glädje, en glädje som jag hoppas att mina
två grabbar ska få uppleva.
Som förälder finns det så många måsten.
Räkningar som ska betalas, ogräs som ska
lukas osv. Fakta är ju att räkningarna måste
betalas men måste det vara ogräsfritt i rabatterna.
Med dessa tankar vill jag säga, ta till vara på
den tid då era barn är små, strunta i de måsten
som inte är så viktiga och njut med barnen
och sommaren som är här, det är nu som en
del av era barns barndomsminnen skapas.
Med detta lovar jag att göra mitt yttersta för
att mina barn ska få lika fina minnen av sin
barndom som jag har ifrån min. Med tillönskan om en glad och varm sommar
Linda Färdig. (Mamma till Jacob 7 år och Isac 4år)
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Valborg i Degeberga 2005

VALBORG

Vintern rasat, och nu blev det
äntligen vår. Valborg i Degeberga firades traditionsenligt
på Degeberga backar arrangerat av Degeberga GOIF, Degeberga Scoutkår och Degeberga
Byalag.
Scouterna började sitt fack-

eltåg på Forsalid med en extra
runda för pensionärerna, därefter
vandrade man norrut för att möta
idrottsföreningens fackeltåg vid
pizzerian. Tillsammans tågade
hela skaran mot bålet för att tända
detsamma.
Byalaget vill tacka alla som

engagerat sig i kvällen! Framförallt
vill vi tacka talaren Kai Wessberg
samt Brigitte Ahlberg & Degeberga Drängar. Alla har bidragit
till att vi har lagt vintern bakom
oss på ett trivsamt sätt.
Magnus Persson för Degeberga Byalag



TINGSHUSET

JUNI 2005

NUMMER 56

Tingshuset – Ett Kultur och
Allaktivitetshus i Degeberga
Sedan kommunen beslutade att sälja Degeberga Tingshus
för ca. ett år sedan så har nyttjandet av huset bara ökat. Från
att ha utnyttjats mindre än 200 ggr/år 2003 så redovisades
255 uthyrningstillfällen 2004 och bara första halvåret i år har
huset utnyttjats ca. 180 ggr. Därtill kommer utställningen Olja
på vågorna som fanns tillgänglig för allmänheten med hjälp
av ideella krafter i Tingshuset varje dag i ca. två veckor. Detta
ger totalt 195 tillfällen på första halvåret 2005. Nytt för i sommar är också butik i f.d. Posten (Kulturbyrån).
Fias Hemmapuleri öppnar den 20/6, se separat annons.
Detta ökande nyttjande har tillsammans med det stora engagemang för Tingshuset som visats av bybor och föreningar, lett till att
det i skrivande stund ser ut som om vi får minst ett år till på oss att
visa att vi behöver vårt hus i byn. Kommunstyrelsen skall fatta beslut
om nytt prövoår eller försäljning i slutet av maj, och tjänstemännen på kommunen kommer att föreslå politikerna ett nytt prövoår.
På det offentliga mötet i Tingshuset i november där stora delar av
kommunstyrelsen deltog kändes också signalerna från politikerna
väldigt positiva. Under förutsättning att vi får ett nytt prövoår, så
gäller nya taxor Tingshuset f.o.m. den 1:e juli. Se sid 5. Priser för
föreningarna blir i princip oförändrade. Så fortsätt att utnyttja
huset, och visa att det behövs!

köket skall även finnas plats för bridgeklubbens bord och ett låsbart skåp för bridgeklubben. Ett sådant kök skulle kunna byggas
ideellt, med visst stöd från kommunen vilket tjänstemännen är
positiva till. Till detta behöver vi din och företagens hjälp i byn.
Anmäl dig till undertecknad om du har möjlighet att hjälpa till
på något sätt.
STYRELSERUMMET – PERFEKT FÖR FÖRENINGSMÖTEN &
ARBETSPLATSTRÄFFAR MM.

För en billig peng kan man hyra ett väl utrustat konferensrum
i Tingshuset för olika möten. Fler föreningar börjar hitta styrelserummet som en perfekt möteslokal. Lokalen borde även
kunna användas av mindre företag som enkelt vill hyra ett utrustat konferensrum i byn. I styrelserummet finns gott om plats för
ca. 14 mötesdeltagare.

LEDIGA LOKALER I TINGSHUSET:
Kontorslokal mindre
Kontor: 26 m2
Förråd 2,2 m2

Föräldraföreningen Trollbarn framför Tingshuset. Trollbarn bedriver här ideellt en Öppen
Förskola tisdagar och fredagar. Föreningen är också skötselansvarig för huset.
Bild: Svenska Klassfoto AB

Kontorslokal, f.d. Biblioteket vån.2
Kontor 1: 19,5 m2
Kontor 2: 30,6 m2
Konferrensrum: 23,2 m2
Väntrum/kapprum: 22,2 m2
Förråd: 10,6 m2

NYA TAG FÖR TINGSHUSET!
En grupp med de mest aktiva föreningarna i huset har träffats under våren och bl.a. tittat på möjligheterna till ett fortsatt ökat nyttjande av huset. Alla är överens om att ett nytt
gemensamt kök för Tingssalen och Trollbarns lokal skulle öka
möjligheterna att hyra ut lokalen till mindre fester, sammankomster mm. Köket kan utformas enl. följande:

Magnus Persson, skötselansvarig – Föräldraföreningen Trollbarn. Tel. 044-355080 / 0708-170646

Väggarna tas bort mellan trollbarns bef. kök, pentryt i tingssalen
samt förrådet i tingssalen som används av bridgeklubben. På
denna yta som blir ca. 20 m2 inreds ett kök som kan användas
både i trollbarns verksamhet och för arrangemang i tingssalen.
Låsbar dörr skall finnas mellan köket och trollbarns lokal. I

Ägare
Kontakt
Telefon
E-post

I Degeberga finns möjlighet till Bredband via ADSL.
Båda kontorslokalerna finns på ovanvåningen där ett gemensamt pentry också inryms.



Kristianstads kommun
Per Rheborg
044-13 50 00
per.rheborg@kristianstad.se
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restaurang och catering
Degeberga - widtsköfle golfrestaurang
Ny krögare i nyrenoverade lokaler.
Vi serverar:
Lunchbuffé dagligen Mellan
11.30 och 15.00
Pris 70,Lunchkort: 10 luncher för 600,Öppettider under våren: 900 - 1800
Under juni, juli och augusti
håller vi öppet till klockan 2000
Hjärtligt välkomna önskar henric med personal.
Telefon: 044 - 35 50 40

Nyöppnad
veterinärklinik
ÅKERI OCH MASKINSTATION
i Lökaröd HB
DEGEBERGA ALLSKROT

i Maglehem!
Jag kan erbjuda:
•
•
•
•

Poliklinik
Eget blodlabb
Akupunktur
Hembesök

Mottagning efter tidsbeställning

TELEFON

044-35 14 12, 0709-70 54 23



Leg. vet. Per Schønbeck
Tel. 044-35 16 81

KRÖNIKA

JUNI 2005

Mitt älskade
Degeberga!
Jag har många gånger åkt genom Degeberga i mina yngre dagar och tänkt…
”snälla, låt någon ta mig härifrån. Till
något spännande, ett ställe att upptäcka saker på”. Men som alla vet kom
jag inte så långt i verkligheten, och gissa
att jag är glad för det.
När jag var 22 år fick jag veta vad som var

menat för mig.….Min son Hampus. Och
som alla mammalediga mammor (och
pappor) vet, så söker man sig ut…..Till
äventyret. Med Hampus i vagnen letade jag
lekplatser, jag fikade, lärde känna människor
som jag aldrig lärt känna annars. Jag gick till
skolan till öppna förskolan, skolan som man
föraktade så blev helt plötsligt ett äventyr.
Månaderna går och för varje årstid hittade
man ett äventyr. Man gjorde snögubbar, såg
hampus reaktion på sin första snö... första
sandstrand osv osv.
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Idag som många vet är han 6 år. Sitter inte i
vagnen längre, och går inte på öppna förskolan. Hans stora passion är skogen och dess
äventyr. Varje pinne ha sin betydelse, käpp
eller lie, fiskespö eller svärd. Även en heldag
på sockertoppen och i dalen är världens
äventyr. Varenda sten kan i din fantasi bli
en dinosaurie. Varenda pinne eller nertrillad
gren kan bli en underbar koja. På vintern gör
vi naturligtvis snögubbar nu också, men där
finns mer i den åldern. Dammen med sin
superbra skridskobana, hembygdsparken
med en kittlande pulkbacke.
Så, packa ryggsäcken med mat och ut i
vår natur i Degeberga. Du behöver inte gå
så långt, eller åka långt på semestern för att
se underbar natur, du har allt du behöver i
Degeberga.

TACK GODE GUD FÖR ATT JAG INTE FLYTTADE
FRÅN MITT ÄLSKADE DEGEBERGA!

Tack, Hannah Ekström.

Uppföljning...
Byabladet informerade i förra numret
om Golfklubbens nybyggnation. Den är
nu klar och resultatet blev mycket bra!
Åk dit och titta!
I artikeln nämndes även att Golfrestaurangen fått en ny krögare och att han skulle presenteras i nästa nummer. Byabladet kan nu
informera om att han heter Henric Fischer
och att han har en flerårig bakgrund som
golfkrögare närmare bestämt från Lilla Vik
utanför Simrishamn. Henric har utbildat sig
både i Simrishamn och i Australien (!) innan
han hamnade i Degeberga. Henric tycker
att han har fått en ”kanonstart” som krögare
trots den sena och mycket kalla våren.
Degeberga Golfrestaurang satsar på lunchservering - med inriktning på husmanskost
- även på cateringverksamhet. Golfrestaurangen kan även ordna med arrangemang
för slutna fester av typ högtidsdagar, bröllop
etc. Man kan då ta emot upp till ca 60 gäster.
Henric har som hjälp Marcus på vardagarna
och sin sambo Marie på helgerna.
Byabladet önskar lycka till!
Magnus Ericsson
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Majgille i Olseröd
HISTORIK
Majgille hålls den första maj enligt urgammal hävd.Den sammanslutning som arrangerar majgillet i Olseröd är Olseröds byalag.
Byalag är en mycket gammal benämning på
den sammanslutning av lantbrukare i en by
som ägde eller arrenderade jordbruksmark.
Ordet byalag har på senare tid fått en vidare
användning t.ex. Degeberga byalag där alla
är välkomna att vara med. Så är inte fallet i
Olseröds byalag där enbart lantbrukarna är
medlemmar. Olseröds byalag skall inte förväxlas med föreningen Olseröds byastuga
där alla är välkomna att deltaga. Byalagets
ursprung kommer från tiden innan skiftet
då alla gårdarna i en by låg tillsammans i
bykärnan. Människorna i byn var väldigt
beroende av varandra och för att livet och
arbetet i byn skulle fungera var lantbrukarna
tvungna att fatta en del beslut som alla i byn
fick rätta sig efter. För att de boende i en by
skulle veta vilka regler som gällde fanns det i
varje by en byordning. Byalaget tog de flesta
av årets beslut på byastämman som hölls den
första maj. Byastämman efterföljdes av en
fest – ”majgille” för byns lantbrukare plus en
del inbjudna.

MAJGILLE IDAG
Ett par veckor innan 1 maj skickar ålder-

mannen ut en budkavel med vilken han
bjuder till majgille hos sig. När den inbjudne
har mottagit budkavlen skall han signera
inbjudan och sände budkavlen vidare till
nästa på inbjudan. Budkavlen går laget runt
och återkommer till åldermannen.
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i Hörlyckan, Olseröd nr 8, varit ålderman
och följaktligen valde byastämman Henrik
Stadler, Olseröd nr 9, till ny ålderman. När
den gamle åldermannen tackat för sig och
överlämnat klubban så är det dags för mat.
Maten är alltid densamma även om det lätttats på reglerna. Först är det ett litet smörgåsbord med ägg, sill, köttbullar, prinskorv,
Janssons frestelse och smörgås och när vi
låtit oss väl smaka av detta är det huvudrätten som står framdukad. Huvudrätten är
enligt den gamla seden potatis, rödbetor och
frikassé på nötkött. Förr var det viktigt att
frikassén var fet så att spadet stelnade som
stearin på tallrik och i gom. Ju fetare frikassé
ju fler snapsar tålde ”majgubbarna”. Till
maten serveras öl och snaps. Efter maten
spelas det kort oftast ”21”. Förr när det fanns

MAJGILLE

spelman i byn så spelade han upp och gubbarna dansade med varandra. Var är kvinnorna undrar ni kanske? Sanningen är att
detta med majgille är något för ”Feminiskt
initiativ” att sätta tänderna i. Inga kvinnor
deltager i majgillet förutom bakom kulisserna i kök och serveringsrum.
Innan vi lämnar den gamle åldermannens

gård sjunger vi den tolvversiga majvisan.
Klockan halv nio bryter vi upp och vandrar
i procession genom byn till den nye åldermannen. Först i tåget går den nye och gamle
åldermannen med byakistan emellan sig. I
främsta ledet går också den som blåser i byahornet. Framkomna till den nye åldermannens trappa sjunger vi majvisan en gång till.
Inne serveras det kaffe, kakor och konjak.

Degeberga-Widtsköfle
Golfklubb
den trivsamma och gemytliga klubben
med en tio-i-topp bana.
Vi har en 18-håls bana som håller mycket
hög klass.
Skotskinspirerad och med mästerskapskaraktär.
Vi har en 9-håls golfbana med par 3-hål.
En alldeles utmärkt träningsbana.
Vi har en mycket väl tilltagen träningsanläggning. Drivingrange med grästee,
Sveriges största puttinggreen, bana för
inspelsträning, greenbunker, m.m.
Vi har ett mysigt klubbhusområde där du
hittar alltänkbar service i form av restaurang, pro och välsorterad shop.

På majgillesdagen den första maj skall
man infinna sig till klockan 14.00 annars blir
det böter. Åldermannen blåser till samling
i byahornet från 1820-talet. Festligheterna
börjar med kaffe och kakor. För att de församlade skall koppla av från vårbruket bjuds
en dubbel konjak i kaffet. Efter kaffet tar
byastämman med förhandlingar vid. Byalaget hade förr mycket att bestämma om i byn.
I Olseröd är det nu endast en del samfälligheter som malttorkan, byallén, byakillan,
sandtagen och lertäkten som byalaget har
något att bestämma över. På byastämman
bestäms också vem skall vara ålderman för
det nästkommande året. Åldermannen väljs
på ett år och åldermannaskapet följer den
nummerordning som gårdarna i byn har.
Under året som gått har Bertil Andersson



Vi har ett antal förmånliga medlemskapsformer för att passa olika önskemål.
Vi är en klubb med “vind i seglen”.
Du är välkommen att besöka oss för att ta
en fika eller äta en bit mat i restaurangen,
besöka Jessica och Petter i Golfshopen,
prata medlemskap med Eva på kansliet
och jag är säker på att Du också kommer
att tycka att vi är den trivsamma och
gemytliga klubben som vi utger oss för
att vara.
Vill du veta mer, ring 044-355035 och
prata med Eva
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Det händer i Degeberga
DEGEBERGA GOIF
Dans i Trolldalen, 18/6 & 30/7 kl. 21-01
Dans på lövad bana vid idrottsplatsen. Servering, skjutbana, tombola mm. Åldersgräns
15 år utan föräldrars sällskap.
Trolldraget – (sluten tillställning) den 13/8
kl. 17.30
Loppmarknad
Inomhus och utomhus utanför Degeberga på
vägen mot Huaröd, se skylt.
Följande Lördagar kl. 9-12:
18/6, 9/7, 23/7, 13/8, 17/9 & 15/10
29 oktober Riksmarchen
Tipsrunda till förmån för cancerfonden.
Gemensamt arrangemang med Degeberga
Byalag. Se anslag i butikerna samma vecka.

GÄRDS HÄRADS HEMBYGDSFÖRENING
Följande dagar förutom nedanstående
arrangemang är Hembygdsgården öppen för
allmänheten kl. 13.00 - 15.30. Tillfälle att
bese utställningar.
7/6, 12/6, 14/6, 21/6, 26/6, 28/6, 5/7,
12/7, 19/7, 26/7, 2/8, 9/8, 16/8, 21/8,
23/8, 30/8, 4/9, 11/9
5/6 13.00-16.00
Ivar Johnssondagen i Hembygdsparken
Samling kl 13.00 vid IvarJohnssonmuseet.
Utställningar av skulpturer och foto.Invigningstalare Jan Torsten Ahlstrand, Skissernas museum i Lund. Musik: Åke Egevad med
dottern Elin och sonen Jens.
6/6 18.00
Hembygdsparken Sveriges Nationaldag Se
annons i dagspressen !
12/6 08.00
Köpinge Fälad. Gökotta vid Vakteboden.
Medtag kaffekorg.
12/6 10.00
Gudstjänst vid Blåherremölla kvarn. Christan Luddeckens
17/6 19.00
Degeberga Kyrka . Upptakt till Spelmansstämman Folkmusikkonsert. I Degeberga
Kyrka. Ulf Kleander Se separat artikel!
18/6 14.00 – 24.00
Hembygdsparken. Spelmansstämma. All-

spel-buskspel. Byggnader i parken öppna
kl 16.00 – 20.00. Dans på lövade banor kl
18.00. Näckspel kl 24.00 Hembygdskören
”Sjung med oss” framträder i receptionen kl
20.00 Entré Se separat artikel.
19/6 13.00 – 16.00
Hembygdsparken. Spelmansstämm. Traditionell stämma med allspel, folkdans av
Gärds Härads Folkdanslag, gruppspel från
scen av lokala och gästande spelmän från
hela landet samt spel och folkedansare från
Greve Strand i Danmark. Entré Se separat
artikel !
24/6 18.00 – 23.00
Midsommarfirande i Hembygdsparken. Midsommarafton. Midsommarstången reses kl
18.00. Traditionellt firande. Dans med Gärds
Härads Folkdanslag. Dans på lövad bana
till Allans orkester. Kaffeserveringen öppen.
Entré. Se annonser i dagspressen
25/6 13.00 – 16.00
Midsommarfirande i Hembygdsparken. Midsommardagen. Traditionellt midsommarfirande med dans av Gärds Härads Folkdanslag. Musikunderhållning kl 14.00 – 15.00.
Tre x Arne. Arne Färm, Lars Arne Färm och
Arne Castell. ArneFärm jubilerar med 60 –
år som kapellmästare. Entré. Se annonser i
dagspressen!
2-3/7 10.00 -17.00
Tändkulans vänner i Hembygdsparken .
Byggnader i parken öppna 10.00 – 16.00
Entré. Se annonser i dagspressen
3/7 11.00 – 17.00
Möllornas Dag vid Blåherremölla vattenkvarn. Malning av mjöl. Kaffeservering.
Entré
10/7 13.00 – 16.00
Hembygdsparken.Biets dag 30 – års jubileum
Kl.14.00 Föredrag av Elisabeth Lindgren,
Hushållningssällskapet. Ämne: Honungens
användningsområde. Visning av bimuseeét.
Slungning av honung. Provsmakning av
nyslungad honung.
16/7 11.00 – 20.00
Degeberga Marknad. Förmarknad. OBS!
lördag En av Skånes populäraste familjemarknader. Kaffeservering i Hembygdsparken. Se annonser i dagspressen.
17/7 10.00 – 17.00
Degeberga Marknad. Marknaden bl.a. känd
för sin hantverksgata. Kaffeservering i Hembygdsparken. Se annonser i dagspressen!



24/7 08.00 – 17.00
Antik och Samlarmarknad på marknadsplatsen i Degeberga. En av landets största
med över 300 marknadsplatser. Kaffeservering i Hembygdsparken. Ivar Johnssonmuseet öppet kl 11.00 – 16.00. Se annonser i
dagspressen!
28/ 7 19.00
Köpinge Fälad ” På kvällskvisten” vid Vakteboden. Underhållning av Durspelarna.
Grillad korv. Medtag kaffekorg! Ett samarr.
med Köpinge Villaförening, Vuxenskolan i
Kristianstad och Gärds Härads Hembygdsförening.
30/7 13.00
Rigeleje, Maglehem. Fiskets Dag vid Rompeboden. Ålaboden öppen. Lotterier, sillamackor mm. Medtag kaffekorg! Musikunderhållning.
31/7 13.00 -16.00
Hembygdsgården öppen för allmänheten.
Fototävlingen ” Fjärilar ” visas. t.o.m. 25
september. kl 14.00 Birgit Munther, trollgumman berättar om läkeväxter och kryddor till nytta och matglädje. Skrönor och
historia. Därefter försäljning av växter.
31 / 7 14.00
Rebbetuaröds gårdsruin. Friluftsgudstjänst
Medtag kaffekorg , stol eller sittunderlag.
7/8 12.00 – 19.00
Bälgträffen. Stor dragspelsstämma i Hembygdsparken Scenprogram kl 13.00 – 18.00
med bl.a. ett 10 –tal dragspelsorkestrar.
Buskspel och allmän dans på lövad bana.
Byggnader i parken öppna. Entré. Rabattt
med Bladets lustkort. Se annonser i dagspressen
14 / 8 13.00 -16.00
Hembygdsgården öppen för allmänheten kl.
13 00 – 15.00 Skrädderi i forna tider och nu.
Anita Söderlind och Bengt Mårtensson visar
herr och damskrädderiernas arbeten.
21/ 8 11.00 – 17.00
Blåherremölla vattenkvarn, Maglehem.
Bakdag . Försäljning av bröd och mjöl mm.
Bakning på gammalt vis. kl 11.00 Birgit
Munther ,trollgumman berättar om läkeväxter och kryddor till nytta och matglädje.
Skrönor och historia. Därefter försäljning av
växter. kl 13.00 Blåherremölla från Christian IV:s tid och framåt. Berättare Ewe Karlsson . kl 14.00 ”Sjung med oss”. Allsång och
underhållning av Gärds Härads Hembygdskör med sångledare Brita Mogered.kl.16.00
Mina barndomsminnen från Blåherremölla.
Eve Karlsson guidar och berättar i kvarnhuset. Samling vid mölletrappan.
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27/8 11.00
Rigeleje Maglehem ,Ålafiskets Dag vid
Rompeboden Hommorna ryktas. Tipsrunda.
Gissa ålens vikt. Lyssna till handklaverets
toner och avnjut medhavt kaffe.
28/8 13.00 – 16.00
Hembygdsgården öppen för allmänheten.
Kl. 14.00 Gudstjänst i parken.
3/9 9.00 – 14.00
Höstmarknad i Hembygdsparken i samband
med MC Veteranernas marknad på stora
marknadsfältet. Hantverk, loppisprylar, litteratur, kuriosa, frukt och grönt mm. Kaffe
med hembakat serveras hos Marie da Silva,
prästgården. Se annonser i dagspressen!
13 / 9 19.00
Hembygdsgården. Trivselkväll – Filmafton
Entré samt kaffe med hembakat 30 kr.
15/9 19.00
Hembygdsgården. Musikandakt i prästgården med kyrkoherede Ulla-Britt Bengtsson
och Everöds Kyrkokör. Kaffeservering med
hembakat.
25 /9
Gärds Härads Hembygdsförening
1935-2005 -70 ÅR
Jubileumsarrangemang. Se annonser i dagspressen !
Med reservation för ändringar i programmen.
Se Kristianstadsbladet ” Föreningsnytt” och
”Det händer i dag”

SVENSKA KYRKAN
5 juni – 2:a sönd e Trefaldighet
Degeberga 10.00 Söndagsgudstjänst
Hörröd 14.00 Gudstjänst vid Ekedala kyrka,
Medtag kaffekorg.
Vittskövle 18.00 Temamässa kyrkogårdsvandring
12 juni – 3:e sönd e Trefaldighet
Maglehem 10.00 Gudstjänst vid Blåherremölla,
Degeberga 14.00 Söndagsmässa, Lüddeckens.
Huaröd 19.00 Musik i försommarkväll,
Sövde motettkör och HuVi-kören.
16 juni – torsdag
Vittskövle 19.00 Andhämtning i vardagen.
Kaffe i kyrkan. Arr. Lekmannakåren.
17 juni – fredag
Degeberga 19.00 Upptaktsgudstjänst inför
Spelmansstämman
19 juni – 4:e sönd e Trefaldighet
Vittskövle 10.00 Söndagsgudstjänst
Maglehem
14.00 Gudstjänst,konf.upptakt
Hörröd 19.00 Temamässa
25 juni – Midsommardagen
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Huaröd 10.00 Gudstjänst i Prästabacken,
Svensas töser. Medtag kaffekorg.
26 juni – Den helige Johannes Döparens dag
Degeberga 10.00 Gudstjänst, Kleander.
Vittskövle 14.00 Friluftsgudstjänst vid slottet, Medtag kaffekorg.
28 juni – tisdag
Maglehem 19.00 Strandmässa vid Rigeleje,
3 juli – 6:e sönd e Trefaldighet
Hörröd 14.00 Gudstjänst på g:a kyrkbacken.
Medtag kaffekorg.
Vittskövle 19.00 Gudstjänst
10 juli – Kristi förklaringsdag
Maglehem 10.00 Gudstjänst.
Degeberga 14.00 Söndagsmässa
Huaröd 19.00 Söndagsgudstjänst,kyrkogår
dsvandring, Medtag kaffekorg.
16 juli – lördag
Maglehem 13.00 Konfirmation med mässa
17 juli – 8:e sönd e Trefaldighet
Hörröd 10.00 Söndagsgudstjänst, Kleander.
Vittskövle 14.00 Söndagsmässa, Kleander.
21 juli – torsdag
Vittskövle 19.00 Andhämtning i vardagen.
Kaffe i kyrkan. Arr. Lekmannakåren.
23 juli – lördag
Maglehem 19.00 Konsert.
24 juli – 9:e sönd e Trefaldighet
Huaröd 19.00 Sommarmässa.
31 juli – 10:e sönd e Trefaldighet
Degeberga 10.00 Söndagsgudstjänst.
Hörröd 14.00 Friluftsgudstjänst vid Rebbetuarödsgårdens ruin. Medtag kaffekorg.
Vittskövle 19.00 Gudstjänst på Vittskövle
skolgård. Korvgrillning. Medtag kaffekorg.
7 augusti – 11:e sönd e Trefaldighet
Huaröd 10.00 Gudstjänst.
Maglehem 14.00 Friluftsgudstjänst i Maglehems Kumla.
Degeberga 19.00 Sommarkvällsmässa.
14 augusti – 12:e sönd e Trefaldighet
Vittskövle 10.00 Gudstjänst, Lüddeckens.
Hörröd 19.00 Musik i sommarkväll
18 augusti – torsdag
Vittskövle 19.00 Andhämtning i vardagen.
Kaffe i kyrkan. Arr. Lekmannakåren.
21 augusti – 13:e sönd e Trefaldighet
Degeberga 10.00 Högmässa
Huaröd 14.00 Gudstjänst på gamla kyrkogården, Medtag kaffekorg.
Maglehem 19.00 Musik i sommarkväll
28 augusti – 14:e sönd e Trefaldighet
Hörröd 10.00 Söndagsmässa
Degeberga 14.00 Gudstjänst i Hembygdsparken
Vittskövle 19.00 Musik i sommarkväll

DET HÄNDER I DEGEBERGA

LÖKARÖDS BYALAG
Hemvändardag
med
loppmarknad. Lördagen den 2 juli i Norra
Lökaröd
klockan
12.00-16.00.
Underhållning av Karl Ivans kapell. Auktion,
Servering. Välkomna!!!

DEGEBERGA TENNISKLUBB
20 grader på Celsius-skalan. Har du polerat
ditt racket efter vinteruppehållet? Nu är det
hög tid att boka speltid för säsongen.
Avgifter:
Medlemsavgift
Bokad tid:
1 tim/vecka
2 tim/vecka
3 tim/vecka

50:-/år
200:-/säsong
300:-/säsong
350:-/säsong

Berätta för dina vänner och grannar vilken
rolig och förhållandevis billig motionsform
tennis är, så att vi blir många som utnyttjar
vår fina anläggning vid Forsakarsbadet.
Frågor och tidsbokning;
Ronny
Bengt

044 - 35 05 09
044 - 35 08 95

Väl mött på tennisbanan!!

DEGEBERGA PENSIONÄRSFÖRENING SPF
SPFs Program Sommaren – Hösten 2005
Måndagen den 27 juni kl.17.00
Allsång vid havet. Stig med dragspelet och
kören medverkar.
Avfärd till Rigeleje från samåkningsplatsen
vid Degebergagården
kl. 16.30. Medtag kaffekorg och något att
sitta på.
Måndagen den 8 augusti kl 13.00
Utfärd till Tvillingboden ( Maria Blomberg)
Ålsmörgås-öl-läsk- kaffe 100 kr.
Avfärd från samåkningsplatsen vid Degebergagården kl. 12.30
Anm. till Bertil Falk tel. 351109 eller Christina Lawesson tel. 351473
Torsdagen den 18 augusti kl. 14.00
Kristianstadkretsens höstupptaktsmöte i
Degeberga hembygdspark
Medtag kaffekorg.
Måndagen den 12 september kl. 14.00
Månadsmöte i Församlingshemmet
Görel Rydhög från Minnesmottagningen
Äldrereformen av SPF-medlemmen Carl
Rådemyr
Måndagen den 10 oktober kl. 14.00
Månadsmöte i församlingshemmet.
fortsätter på nästa sida.
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Underhållning av Durspelarna (Ingvar Karlsson)
Ons den 12 oktober kl. 13.00 – 18.00
Höstfest i Maglehems Bygdegård. Måltid,
kaffe och kaka. Lars Bondesson spelar.
Anm. till Ingegerd Svensson tel. 351380
eller Ester Larsson tel. 352037
Måndag den 7 november kl. 13.00
Ålagille i Maglehems Bygdegård
Kokt o stekt ål (lax), äppelkaka, kaffe med
kaka
Anm. till Rune Ohlsson tel. 350445 eller
Sven Eklund tel. 351241
Måndagen den 12 december kl. 13.00
Julfest i församlingshemmet. Hjärtats nyckel
underhåller
Anm. till Rune Ohlsson tel. 350445 eller Gun
Nilsson tel. 350103
Resor
13 juni 1-dagsersa till Söderslätt. Pris 500
kr. inkl. lunch, kaffe och inträde.
14-17 augusti 4-dagarsresa till Bohuslän.
Pris halvpension 2600kr.
25 september utfärd till Dannes Loge. Pris
för buss, inträde, smörgås och dans 280 kr.
Övriga aktiviteter
Gymnastiken fortsätter i gamla sporthallen
torsdagen den 22 september kl. 15.15
under ledning av Sigrid Stjernswärd.
Bangolf, Bowling, Boule och nya aktiviteter
fortsätter. Vill du vara med, tag kontakt med
någon i aktivitetskommittén:
Per Åke Persson tel.350112 – Seth Andersson tel. 351673
Agnes Nilsson tel. 244367 - Lennart Andersson tel. 312147 - Kalle Roos tel. 310951
Studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan pågår och nya planeras.
Har du några önskemål kontakta studieledarna: Ann-Britt Castell Ohlsson tel. 350862
eller Jan Bessing tel. 351191
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18.45 så bjuder vi på skjuts. Ta med fika.
28 september
Åter dags för utfärd! Denna gången till
Ängshyddan i Yngsjö med butik (vi får 10%)
galleri och cafe´. Samåkning från Degeberga
30 min. innan.
27 oktober
Då har vi lagt trivselkvällen i Everöds församlingshem kl.19.00. Där underhåller
Bigitta Ponnert och Andreas Welinder, ”Knep
och Knåp med Prästen och Kantorn”, låter
lockande! Samåkning från Degeberga 30
min. innan.
30 november
Blir årets sista trivselkväll och kanske den
bästa, vem vet? Då berättar vår egen folklivsforskare Bo Swenson med stor inlevelse om
gamla jultraditioner från vår bygd. Alla är
välkomna och ta gärna med grannen också!

DEGEBERGABYGDENS RÖDAKORSKRETS
6 juni
Firar vi nationaldagen i Hembygdsparken
tillsammans med traktens övriga föreningar.
Se program i dagspressen.
29 juni
Samlas vi utanför förs.hemmet i Degeberga
och åker till Häxans trädgård som liggen på
vägen mot Huaröd. Ta med fika.
16-17 juli
Träffas vi på Degeberga marknad där vi finns
i tombolaståndet med vinster som bl a traktens företagare skänkt.
31 augusti
Då blir vi guidade i Ivar Johnsson museet
i Hembygdsparken. Kom till förs.hemmet



FÖRÄLDRAFÖRENINGEN TROLLBARN
Föräldrar och barn träffas i Degeberga
Tingshus tisdagar och fredagar kl. 9-11.30
för att pyssla, sjunga, leka, ha sagostund och
fika mm.
Före sommaruppehållet träffas vi följande
dagar:
7/6, 10/6, 14/6 och sommaravslutning den
17/6.
Den 21/6 Åker vi till Skånes djurpark i egna
bilar. Anmäl er i samband med våra aktiviteter.
Höstsässongen börjar den 23/ 8 kl. 9.00. Sen
träffas vi alla tisdagar och fredagar ända
fram till jul.
Kontakta Marie Johansson, tel.044-355095
om du har frågor och funderingar.
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Nyheter från
Degebergabygdens
Rödakorskrets
(Degeberga, Vittskövle, Hörröd, Huaröd,
Maglehem, Everöd och Ö. Sönnarslöv)
Vid senaste kretsstämman fick styrelsen
följande utseende:
Ordförande:
V. ordf:

Eva Möttus, Vittskövle
Margareta Boström,
Bökestorp

Sekreterare:

Gunborg Andersson,
Tulleboda

V. sekr:

Aina Esbjörnsson,
Degeberga

Kassör:

Christina Gran,
Degeberga

V. kassör:

Gunnel Gunnarsson,
Degeberga

Övr. ledamöter: Ulla Olsson, Lökaröd
Inga Hellberg, Degeberga
Gertrud Nygren,
Hörröd
Revisorer:

Suppl:
berga

Birgitta Nilsson, Degeberga
Lise-Lott Nilsson,
Degeberga
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Annonsera era
arrangemang under
denna rubrik!

tenprojekt i Kenya vilket organiserades av
Svenska och Kenyanska Röda Korset tillsammans.
I slutet på året svepte Tsunamin in över
Sydostasien och en enorm insamling
påbörjades. Vi vill här passa på att tacka
alla insamlare som hjälpte oss samt alla
generösa givare i vår krets. Insamlingen gav
hela 22.349:- och slog alla rekord i Röda
Korsets historia. Enbart i Sverige samlade
Röda Korset in ca 400 mil. kronor, pengar
son kommer att hjälpa de drabbade under
lång tid framöver.

Föreningar annonserar här gratis sina
arrangemang i Degebergatrakten. I nästa
nummer kommer rubriken Det händer i
Degebergatrakten vintern 2005/2006.

Vi har i samarbete med syföreningarna bju-

Eller lämna dem till:
Magnus Persson, Tingsv.82
297 31 Degeberga, tel. 044-355080

dit våra äldre i Degeberga och Vittskövle på
vår/sommarlunch.
Vår besöksverksamhet växer. Idag är vi 8
”besökare” som regelbundet hälsar på dem
som behöver sällskap, stöd eller hjälp.
Vår förhoppning är att de äldre som önskar någon att dela kaffestunden med eller
behöver stöd vid t ex läkarbesök, frisör
m m kontaktar vår frivilligledare Aina
Esbjörnsson tel: 35 08 41 så berättar
hon mer. Vi vill inte tränga oss på, därför
måste du själv, en anhörig eller en vän ta
kontakt med oss.
Vi har haft 10 trivselkvällar med skiftande innehåll såsom rosenföredrag,
filmvisning,
mannekänguppvisning,
blomster-arrangemang, allsång, utfärder
m.m. Allmänheten är alltid välkoma till
våra trivselkvällar. Ibland är dessa förlagda till byarna utanför huvudorten men
skjuts utgår alltid från församlingshemmet i Degeberga.
Program för sommaren och hösten, se
under rubriken Det händer i Degebergatrakten.

Maila era program till:
magnus.persson@rejlers.se

HEMSLÖJDSBODEN
Degeberga Tel.044-35 02 62
Öppet vardagar 9.00 - 17.30
lördagar 9.00 - 13.00

Stort urval av broderimaterial, Stick och virkgarn,
Dukar, Presenter, Souvenirer
att ta med på resan

Siv Nilsson, Dege-

Valberedningen: Anna-Gun Rydhagen,
Höörröd
Kerstin Flink-Lindgren,
Vittskövle
Kretsen har under verksamhetsåret 2004
samlat in 14.092:- som har fördelats mellan
Krigen offer, Världens Barn, Katastrofreserven samt till vår egen sociala verksamhet. Vi
bidrog också till Röda Korsets handikappläger i Öjaby, Småland med 4000:-.
Hos konstnär Åke Carlström, Olseröd,
kunde besökare under konstveckan köpa
delar av en lång oljemålning. Behållningen
4416:- gick enl. Åkes önskan till ett vat-

Slutligen vill vi rikta ett jättestort tack till

alla Er som på olika sätt stödjer vårt arbete.
Viljan att hjälpa är stor – det visade sig efter
Tsunamin. Katastrofer kommer tyvärr alltid
att hända. Ingen kan hjälpa alla men alla
kan hjälpa någon och tillsammans kan vi
förbättra världen!

Alltid något nytt
från Linneväveriet.
”Pelargonia”

Är Du intresserad av att engagera dig vår

lokala verksamhet med t ex insamlingar,
tombola/lottförsäljning, besöksverksamhen
m m så kontakta någon i styrelsen så berättar
vi mer.
Väl mött i:
Degebergabygdens Rödakorskrets!
Alla är hjärtligt välkomna!



Välkommen in!
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*AG HETER 6INCENT +ARLSSON OCH ÊR NY BUTIKSCHEF *AG HAR FÌTT FÚRMÌNEN ATT TILLSAMMANS MED
MIN PERSONAL OCH FRAMFÚR ALLT MED ER KUNDER OCH MEDLEMMAR DRIVA BUTIKEN HÊR I $EGEBERGA
$RIVKRAFTEN I MITT ARBETE HAR ALLTID VARIT MAT OCH MÊNNISKOR JAG OCH MIN PERSONAL VILL GE MATEN
ETT STÚRRE VÊRDE OCH HOS OSS SKA DET VARA INSPIRERANDE ATT HANDLA .I HITTAR ALLTID MYCKET TIPS
IDÏER OCH RECEPT I BUTIKEN VI TAR MER ÊN GÊRNA EMOT TIPS OCH IDÏER FRÌN %R KUNDER SÌ ATT VI FÌR
VÌR EGEN PRÊGEL PÌ BUTIKEN DEN ÊKTA $EGEBERGA PRÊGELN
*AG TÊNKTE NU PASSA PÌ ATT GE ER EN KORT PRESENTATION AV MIG SJÊLV -IN HISTORIA INOM KOOPE
RATIONEN STRÊCKER SIG TILLBAKA TILL BÚRJAN AV  TALET DÌ JAG HADE MIN FÚRSTA BUTIK STRAX UTANFÚR
6ÊXJÚ DÊR ÊR JAG OCKSÌ FÚDD OCH UPPVUXEN %FTER NÌGRA ÌR BESTÊMDE JAG MIG FÚR ATT BOSÊTTA
MIG I "LEKINGE OCH RÊTTARE SAGT +ARLSHAMN DÊR JAG NU ÊR BOSATT -INA SENASTE  ÌR HAR JAG
TILLBRINGAT I +ONSUM /LOFSTRÚM FD + MARKNAD /CH NU VAR DET ÌTER IGEN DAGS ATT STYRA KOSAN
ÊNNU LITE LÊNGRE SÚDER UT TILL JUST $EGEBERGA
.U SER JAG FRAM EMOT EN VARM OCH SKÚN SOMMAR MED MÌNGA GLADA SEMESTERlRARE I $EGE
BERGA 4ÊNK PÌ ATT VI FR O M VECKA  HAR SOMMAR ÚPPET MÌNDAG FREDAG  
6I SES I BUTIKEN
6INCENT

$EGEBERGA
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=PE:s Rör=

DIPLOMERAD INSTALLATÖR FÖR VÄRMEBARONENS PELLETSANLÄGGNINGAR OCH BRÄNNARE
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Per Erik Jönsson, Kyllingarödsvägen 101,
297 94 Degeberga
Telefon 044 – 35 00 25.
Mobil 0708 –35 25 30

Degebergabygdens
Byggvaruhus
Skånska Lantmännens
Lokalförening i Brösarp (N Björstorp)
Vägen mellan Gaddaröd och ”Piraten”

Vardag 07.00-16.00 • Lördag 08.00-11.00
Lunchstängt 12-12.45
0414-730 83

Joakim Grahn
Maskintjänst AB
Degeberga

Utför arbete med moderna maskiner
070-547 54 21
044-35 40 60
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