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Med önskan om en Skön Sommar!

Skall Ni sälja fastigheten?
Passa på Nu!
Priserna 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
0703-44 00 66

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.
0705-222 066

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
E-post: maklarkuben@telia.com
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GRATTIS, till dig som håller i detta Byablad. Du
har förmånen att ha någon anknytning till vårt
paradis på jorden – Degebergatrakten. Kanske
bor du eller arbetar här, är sommargäst, turist
eller bara på besök. I vilket fall som helst, passa
på att njut av vår vackra natur. Här har vi närhet
till underbara backar och ängar – Söndre Klack,
ett forsande vackert vattenfall, en trevlig hembygdspark, härlig skog inpå knutarna och nära
till havet.
Förutom vår underbara natur har vi ett rikt
serviceutbud med vårdcentral, apotek, skolor
upp till åk 9, bibliotek, affärer, postservice,
bank och bra kollektivtrafik till Kristianstad
(åtminstone på vardagar). Det finns också ett
rikt utbud på aktiviteter, framförallt nu i sommar. Det är marknader, dans på lövad bana,
spelmansstämmor & maskinutställningar mm.
Se under rubriken Det händer i Degeberga. Men
även under den mörka delen av året finns det
mycket som lyser upp tillvaron. Se bl.a. bilderna
i tidningen från en liten del av allt det som hänt
under året.
Under rubriken Bra att veta finns lite information om friluftsbad, tennisbanor, löparbanor, återvinningscentral mm.

Byalaget har sedan förra Byabladet haft Byalagsstämma, och den nya styrelsen framgår
här till vänster. Vi har arbetat vidare med
personsäkerheten i byn och har bra kontakter med polisen i Åhus. Trafiksäkerheten har
också varit en viktig fråga, vilket har lett till
en skrivelse åt Vägverket, Kristianstad kommun och Region Skåne. Vi har bl.a. föreslagit
varning för skarp kurva vid norra infarten,
refuger vid infarterna, sänkt fart vid skolan
samt varningsskyltar vid gång & cykelövergången på Forsakarsvägen. Varningsskyltarna för skarp kurva samt varningsskyltar vid
cykelövergången är nu uppsatta. Vi har fått
svar från vägverket att sänkt hastighet till 30
km/h vid skolan är en fråga för kommunen,
vilket vi kommer att driva vidare. Refuger vid
infarterna begränsas av vägverkets ekonomi
och man uppskattar att detta kan genomföras
tidigast 2010/2011.
En del av ovanstående frågor var uppe vid
årets Byastämma med politikerna i Degeberga.
Officiellt protokoll från detta finns på biblioteket, vårdcentralen samt hos Byalaget.

Byalaget bjöd tisdagen den 4/4 in representanter från övriga föreningar i Degeberga till Byalagets styrelsemöte. Två gånger om året kommer vi
nu att träffas så här för att planera gemensamma
arrangemang, samt diskutera ev. problem och
möjligheter för Degeberga. På mötet kom representanter från Degeberga Scoutkår, Degeberga
GOIF, Nattvandrarna i Degeberga, Degeberga
pensionärsförening SPF, Ripa modellflygklubb,
Gärds Härads Hembygdsförening samt Föräldraföreningen Trollbarn.
Alla var överens om att vi nu jobbar vidare med
allt det positiva som finns i Degeberga. Nästa större
arrangemang efter mötet blev konstrundan under
hela påsken. I Tingshuset kom ett 15-tal utställare
att visa sina alster. Trollbarn sålde korv på torget
samt kaffe & våfflor i Tingshuset. Turistbyrån var
också öppen. I Hembygdsparken kom traditionsenligt flera konstnärer att ställa ut. Här öppnades
också Degebergas nya café.
Till Valborg ordnades traditionsenligt bål av
Scouterna, Idrottsföreningen och Byalaget. Även
Brandkåren ställde upp med släckbil, och Nattvandrarna var beredda att hjälpa till med bevakning av bålet under kvällen. Kommunen har ställt
upp med ris och Degeberga Grus & schakt byggde
bålet. Bålet tändes kl. 20.00 av Scouterna och
idrottsföreningens fackeltåg. Till mångas besvikelse tog sig inte elden, vilket vi beklagar. Men vi
fick njuta av uppehåll, trots regn hela dagen, samt
vårtal av Helén Fritzon och vårsång av Degeberga
Drängar, ledda av Brigitte Strand. Byalaget vill
härmed tacka alla medverkande.
Till hösten träffas föreningarna igen bl.a. för
att planera julstök på Tingstorget mm.
I Maglehem har man samlat alla föreningar
i en gemensam organisation kallad bygderådet,
som skall verka för arrangemang och frågor som
rör Maglehem. Här finns möjligheter att tillsammans med Degeberga Byalag verka för frågor som
rör hela regionen.
Byalaget vill passa på att gratulera våra ”unga”
pensionärer som fyller 50 år i år. Eller rättare sagt,
Degeberga pensionärsförening SPF når den anrika
åldern av 50 år. GRATTIS!
Avslutningsvis vill vi uppmana er alla att ta det
lugnt och ladda alla batterier i sommar och passa
på att njuta av livet i vårt underbara Degeberga
med omnejd – någonstans mellan himlen och
Österlen.
Magnus Persson, ordförande Degeberga Byalag
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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

Lägenheter
uthyres
Centralt i Degeberga
Olika storlekar och
hyresnivåer

Jan Karlsson
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Pizzeria
S:t Klara
ÖPPET

Måndag
Tisdag - Fredag
Lördag - Söndag

Stängt
16 - 21
14 - 21

Telefon 044-35 09 99

Oddny Anderssons
Tingsvägen 52
Tis - Tor 9.00-18.00
Ons & Fre 9.00-17.00
Semester v. 29-30, 35-36

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

Telefon:044 - 35 09 40

Renovering
och
omklädsel
av möbler

Syr på beställning dam, herr & barn.
Utför egen mönsterkonstruktion
Utklädningskläder, Leksaker
Hobbyartiklar mm.

044-350723, 0456-15115
0709-300304

Butik i syrummet, öppet enl. önskemål
Sofia Persson, Tingsvägen 82, Degeberga
Tel. 044-355080, 0708-793645
www.fiashemmapuleri.se

Bökestorp Skrot AB

Hos

Kerstins
Pinaler
finns allt ni inte behöver
GAMMALT och NYTT KURIOSA

Tel: 044-35 04 24
Fax: 044-35 50 37
bokestorpskrot@telia.com

Hårservice

Gamla Gästis i Degeberga
Öppet: Söndagar kl 13-17
Övrig tid ring mig
Tel 22 50 38, 0708-92 06 78

297 31 DEGEBERGA
044- 35 05 25

Tingsvägen 17 Degeberga

Måndagar:
Tisdag, Onsdag, Fredag:
Torsdag:

Stängt
09.00-18.00
14.00-20.00

Telefon: 044-35 00 48

Skön Sommar!

önskar
Marie, Pernilla, Nathalie & Cecilia

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 Månd- Fred 9-19
Lörd - Sönd 9-18
Telefon 044-35 50 92
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Tingshuset

Om Byabladet

Enligt avtal mellan C4-Teknik och
Föräldraföreningen Trollbarn gäller följande priser vid hyra av Tingshuset. Här
finns lokaler för möten, studiecirklar,
utställningar, danskurser, fester mm.
Pentry med servis för 50 personer.
Tingssalen Förmiddagar
Alla dagar:
Föreningar:
150 kr
Privat:
300 kr

Nya skribenter sökes!

Tingssalen Eftermiddagar
Söndag - Torsdag
Föreningar:
150 kr
Privat:
300 kr
Tingssalen Eftermiddagar
Fredag-Lördag
Föreningar:
300 kr
Privat:
600 kr
Styrelserummet ½-dag
Måndag - Fredag
Föreningar:
50 kr
Privat:
300 kr
Styrelserummet ½-dag
Lördag - Söndag
Föreningar:
50 kr
Privat:
100 kr
Biblioteket ½-dag
Alla dagar
Föreningar:
50 kr/tillfälle
Privat:
100 kr/tillfälle
Övriga smårum ½-dag
Alla dagar
Föreningar:
50 kr/tillfälle
Privat:
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.
Bokning sker via Magnus Persson,
tel. 044-35 50 80

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
Information från
Degeberga bibliotek
Snart kommer sommaren!
Varför inte besöka biblioteket inför
sommarlovet och semestern?
”Sommarlov med böcker” kör igång
samtidigt med sommarlovet. Läs 8 böcker under lovet och du får en bok! Gäller
barn och ungdomar 6-16 år.
• Låna ljudböcker: Perfekt för hela
familjen att lyssna på under sommarens bilresor!
• Låna video/DVD: Perfekt för regniga
dagar och kvällar!
• Låna böcker: Perfekt för alla tillfällen!
Turist och vill kolla e-posten? Hos oss
kan du boka Internet!

19/6 – 13/8 gäller våra sommartider:
måndagar 14-18
onsdagar 10-13, 14-17
torsdagar 14-18
Varmt välkomna till biblioteket!
Maria, Jessika & Marita
Degeberga Bibliotek
044-13 45 53

Ny personal på
biblioteket
Sedan årsskiftet vikarierar jag för
Marita Johansson på Degeberga bibliotek. Jag studerar biblioteks- och informationsvetenskap i Borås och är inne
på sista året. Samtidigt med arbetet
på biblioteket så jobbar jag med min
magisteruppsats, som handlar om biblioteksarkitektur i allmänhet och Den
Sorte Diamant i synnerhet.
Jag kommer från Kristianstad men
bor numera med min man på en liten
gård, mitt i skogen på Linderödsåsen,
strax utanför Tollarp. Mitt stora intresse är djur, främst hundar, men jag är
också intresserad av fotografering och
av litteratur, så klart. Jag är lite av en
allätare vad gäller litteratur, och läser
det jag tycker passar för stunden. Några
av mina favoritförfattare är John Irving,
Fjodor Dostojevskij, Pär Lagerkvist och
Hanne Vibeke Holst. Vad gäller facklitteratur blir det mycket om hundar och
övriga husdjur, men jag gillar att läsa
om det mesta!
Maria Lundberg

Degeberga Vårdcentral
Tel. 044-350 350

I sommar kommer vårdcentralen i
Degeberga att växelstänga med vårdcentralen i Tollarp.
Sommarstängt: 24/7-20/8. Hänvisning
till vårdcentralen i Tollarp.
Då vårdcentralen i Tollarp är stängd
den 26/6-23/7 kommer även Tollarps
patienter till Degeberga. Under denna
period måste vi i första hand ta hand
om akuta åkommor.
Vi har endast tidsbeställda besök, gäller både läkarmottagning och distriktssköterskemottagning.
Trevlig sommar öskar Personalen
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Bra att veta
Apoteket Gladan,
Degeberga
Apoteket i Degeberga har öppet enligt
sina ordinarie öppettider.
Vardagar 9.00-17.00
Lunchstängt 12.15-13.15
Sommarstängt: 24/7-20/8

Återvinningscentralen
Degeberga
Onsdag......................14.00-18.00
Lördag.......................08.00-12.00
Torskullevägen (vid bilskroten)
Helgaftnar och helgdagar stängt.
Telefon: 044-13 48 95
Alla hushåll har möjlighet att lämna
återvinningsbart material till återvinningscentralen 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.

Degeberga
motionsslingor
Degeberga
motionsslingor
finns
belägna med start i vår natursköna
hembygdspark.
Startplats är vid gaveln till vagnsmuseet.
Blå markering = 2 km elljusspår
Gul markering = 5 km
Elljusspåren är tända från mörkrets
inbrott till 24.00 och från 6.00 tills det
blir ljust.
Motionsslingorna ägs av kommunen,
och sköts av Degeberga stugby.
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Degeberga Turistbyrå
Öppnar för säsongen den 19 juni.
Under påskhelgen tjuvstartade säsongen på Degeberga turistbyrå. Vädret var
växlande, men närmre 150 personer
besökte turistbyrån från långfredag till
annandagen.
Den traditionella konstrundan lockade
förstås, men många ville passa på att se
annat som är sevärt i trakten.
Nu förbereds säsongen och i vanlig
ordning öppnar turistbyrån i midsommarveckan och har sedan öppet fram
till sista helgen i augusti.
Byrån kommer att vara öppen 10 - 18
vardagar, 10 - 15 lördagar och 10 - 14
söndagar.
Den som får besök av släkt och vänner
eller själv vill göra en utflykt kan hämta
broschyrer och få tips om vad som är på
gång i trakten.
Välkommen in på turistbyrån!

Tennisbanan vid stugbyn
Tennisbanan vid stugbyn uthyres via
receptionen på stugbyn.
Tel. 044-35 00 60
Pris 30 kr/h

Fritidsfiske i Bålsjön
Naturskönt beläget i Degeberga (bakom
skolan)
På området finns grillplatser och
bänkar. Möjlighet att fånga Karp, Regnbågslax och Laxöring.
Fiskekort säljes på Mjelarasten (Handlaren) och i stugbyn.

Leg. Veterinär

Per Schønbeck
i Maglehe m

Forsakarsbadet
Vackert beläget friluftsbad vid Forsakarsgården. 50m bassäng samt plaskdamm.
Öppnar för säsongen den 16/6

Öppettider:
Under simskoleperioden
den 19/6 – 14/7:
Må-Fre kl. 13-19 Lö-Sö kl. 11-19
Efter simskolaperioden, öppet alla dagar
kl. 11-19.
Simskola för barn från 6 år upp till 5:e klass.

Anmälan till Tivolibadet:
tel 044-135394
Se även annons i dagspress.

Degeberga tennisklubb
Välkomna till vår anläggning vid Forsakarsbadet.
Avgifter:
Medlemsavgift
Bokad tid:
1 tim/vecka
2 tim/vecka
3 tim/vecka

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

Frågor och tidsbokning;:
Ronny 044 - 35 05 09
Bengt 044 - 35 08 95
Väl mött på tennisbanan!!

044 - 35 16 81
www.veterinarschonbeck.com

esty!
Stöd AmnPG 90 00 72-0
BG 900-0720

Degebergafilmerna 2005
Del 1 & 2 är nu klara
Varje del är ca. 3 tim lång.
Som vanligt med blandat
Innehåll T.ex. Häxans trädgård, Degebergas Rock-Olga, Lill-Elvis,
Dragspelsmusik
Degeberga marknad.
Film, tal. redigering:
Tommy Jönsson
Är du intresserad av filmerna
Ring Tommy
044-35 07 78, 070-524 70 24
Film i Degebergabygden
sedan 1981.
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Byakamp!
Jag har fått en idé som jag vill att ni
läsare av Byabladet ska få ta del av.
Min idé är att byarna i gamla
Degeberga kommun samt övriga
”grannar”skulle träffas, umgås och ha
kul en dag om året och samtidigt tävla
i ”Byakampen”. Varje by ställer upp
med ett bestämt antal deltagare som
tillsammans ska tävla i någon form av
mångkamp. Denna Byakamp skulle
sedan vara en vandrande stafettpinne
så att arrangörsskapet delas av oss
alla år för år. Låt säga att Maglehem,
Olseröd, Lökaröd, Huaröd, Horröd, Ö
Sönnarslöv, Vittskövle och Degeberga
ställde upp med vars ett lag – vilken
folkfest det skulle bli!
Skulle detta kunna vara något för
oss? Kan vi stärka ”vi-känslan” mellan
byarna och samtidigt ha en kul dag
tillsammans? Min tanke är att detta i
så fall skulle gå av stapeln någon gång
till sensommaren alt till nästa vår.
Meddela mig Ert intresse snarast så
fortsätter jag planeringen efter det!
Väl mött på Byakamp – hoppas jag!
Marie Johansson 044-355095 eller
marie.j@glocalnet.net
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TEMA SÄKERHET

Information från Lions Club Södra Gärds
Lions Club Södra Gärds är verksamma i orterna Degebega-Everöd-VittskövleMaglehem-Hörröd med omnejd. Föreningen bestär av ett 25-tal medlemmar. Vi träffas förmånadsmöte första tisdagen varje månad, samt styrelsemöte fjärde måndagen
i varje månad. Just nu arbetar vi med Lionbladet ,en informationsskrift som vi delar
ut till c:a 3000 hushållveckan efter midsommar. Vidare samarbetar vi med klubbarna
i zonen i Friggebodprojektet där vi säljer lotter samt kommer att medverka vid tillverkningen av bodarna den 13 maj.
Behållningen av denna aktivitet går till en utelekplats på barnkliniken CSK.Vår loppmarknad i år blir den 30 juli i
Maglehems bygdegård där vi samarbetar med Maglehems Frivilliga Brandkår och Sjöräddningen i Yngsjö som delar
på nettot från aktiviteten. Du som har saker som du vill vi skall hämta kan ringa till dessa telefonnummer: Bonde
Persson 044-352003-0709-541852, Rolf Ekdahl 044-351507, Ingvar Stadler 044-351064-0708-884474, Leif Jönsson 044-242119-0706-848900, Anton Nilsson 044-350228, Nils-Emil Nilsson 044-350763
Av våra insamlade medel 2004-2005 delade vi ut 116.729:- fördelade på internationella –nationella samt lokala
bidrag. Ett stort tack alla som stödjer Lions Club Södra Gärds. Du som är intresserad att komma med i Lions kan kontakta någon av ovanstående tel.nummer eller undertecknad Pr/Info Per-Eric Ohlsson 044/353053-0708-953115.

Byalaget vill uppmana alla att vara rädda om vår fina natur, och
grillplatser mm.
Skadegörelse har förekommit vid sjöns grillplatser. Detta är mycket
tråkigt, och de som gör sådana saker fördärvar för alla andra. Var
rädd om det vi har och plocka undan efter er!

DEGEBERGA
AUTOEL O
SERVICE AB
BIL- OCH CYKELTILLBEHÖR •
RESERVDELAR • VERKSTAD •
KIOSK • VIDEOUTHYRNING •
HYRSLÄP • CYKLAR•GASOL

TEL:35 00 21
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Vid Byalagsstämman i februari fick styrelsen tre nya ledamoter.
Samtidigt avtackades Agneta Karlsson, Magnus Ericsson och Per
Arvidsson efter lång och trogen tjänst. Agneta är kvar i valberedningen och Magnus är ny revisor och kvar som reporter i Byabladet
vilket vi är tacksamma för!
Roger Olsson 40 år
Jag är född och uppvuxen i grannbyn Tollarp.
Är gift med Malena och har två döttrar, Gabriella och Martina. Började jobba som tandtekniker biträde i Kristianstad 1985, vilket jag
sedan gjorde under en femtonårs period. Efter
att ha jobbat i Tranås under några år i början på
1990-talet gick flytten till Degeberga 1992. Sejouren i Småland fick
oss nämligen att längta till skånska bokskogar och vita sandstränder. Valet föll på Degeberga på grund av dess närhet till Hanöbukten
och dess storslagna bokskogar och natur, vilket
vi till dags dato inte ångrat.
Jag har nyligen studerat till landskapsvetare på
Högskolan i Kristianstad och har i år startat ett
eget företag, Destinationsutveckling.nu, som jobbar med turismutveckling på
landsbygden. Arbetet med det egna företaget kombinerar jag med ett jobb som
elevassistent på Furuboda kursgård, och den lilla fritid jag har, försöker jag ägna
åt familjen, vännerna, sport och musik. Eftersom jag brinner för en levande landsbygd och är intresserad av samhällsfrågor, (i synnerhet landsbygdsfrågor), tycker
jag det ska bli spännande att ta del i Byalagets arbete.
Vill med mitt arbete i Byalaget jobba för en fortsatt levande by där företag, föreningar och övriga samverkar för allas bästa.
Seved Ingemansson
Ingemansson,
vice ordförande
och ny ledamot
Född
Mår bra
Röker
Cykel
Körkort
Bil
Pensionär
Hus
Häst
Katt
Golf
Rik
Dricker

JA
JA
NEJ
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
JA
JA
NEJ
Allt

Bild saknas

Marie Johansson 30
år, sekreterare.
Jag är gift med Håkan och tillsammans har
vi våra grabbar Erik och Gustav, 5 respektive
2 år gamla. Jag är en inflyttad Degebergabo
sedan sommaren 1999. Jag jobbar som
barnsjuksköterska på Neonatalavdelningen på CSK och tar där hand om för
tidigt födda samt nyfödda sjuka barn
som behöver intensivvård. Föreningslivet upptar stor del av min fritid då jag
förutom uppdraget som sekreterare i
Byalaget även sitter som vice ordförande i Föräldraföreningen Trollbarn.
Andra fritidsintressen som jag sysselsätter mig med är sång i alla de former
och sammanhang, volleyboll (och nu närmar sig beachspelet) samt trädgårdspyssel.
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Magnus Persson 35 år, ordförande.
Uppvuxen i Gärsnäs på Österlen.
Gift med Sofia sedan 2000 då vi
köpte hus och flyttade till Degeberga, vilket vi inte ångrat!. Vi
har två underbara barn, Martin
4 år och Anton 2 år. Arbetar som
elingenjör och gruppchef på
Rejlers Ingenjörer AB i Malmö.
Trivs med föreningslivet och tog
steget upp som ordinarie ordförande i Byalaget i år.

Linda Färdig 33 år, kassör.
Gift med Anders sedan 10
år, vi har två grabbar tillsammans, Jacob 8 år och Isac 5
år. Vi har bott i denna underbara by i snart 10 år och trivs
som handen i hansken. Jag
jobbar med redovisning till
diverse företag och har nu
tagit över rollen som kassör i Byalaget efter Magnus
Ericsson. En uppgift som jag
ser fram emot.

Kosti Markkanen, ny ledamot
Bor i Ribetuaröd och är även ordförande i
Gärds Härads Hembygdsförening.
Håkan Sundvall, 36 år
Är uppvuxen i Olseröd. Numera bor jag i villa i Degeberga
med min fru Linda och våra
två flickor Tilda 6år Thea 4år.
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.
Siv Nilsson 68 år, ny ledamot
Född på no 27 Degeberga.
Under min skoltid flyttade vi runt,
fick gå i fem olika skolor under
dessa år. Började på Konsum 1952,
där jag stannade i 3 ½ år. Därefter
blomsteraffär. Sen träffade jag
John, gifte mig och fick barn. 1962
startade jag Degeberga Hemslöjdsbod, vilket blev 43 år i min
regi. Nu bor vi på Saxamöllan och
bara njuter av friheten och vår
underbara natur.
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Degeberga

Självklar startpunkt för fascinerande och spännande utflykter i närområdet

D

egeberga med drygt 1400
invånare är en mindre tätort
i den södra delen av Kristianstads kommun. Byn skapades
någon gång under tidig medeltid. De
äldsta historiska beläggen härstammar
från 1348, men då som Deyebierg vilket
förmodligen betyder digert berg.
I trakterna kring Degeberga påträffas drygt 15 fornlämningar, däribland
bronsåldershögar, ett järnåldersgravfält
och en skeppssättning. Andra synliga
spår i landskapet är kvarnlämningar
efter vattenmöllor. En gång i tiden
var de åtminstone åtta stycken, vilket
tyder på en produktiv odlingsbygd. Den
romanska absidkyrkan kan ha byggts
redan på 1100-talet.

Offerkällorna -mycket berömda

förr i tiden
Degeberga var en gång i tiden mycket
berömt för sina offerkällor, vilka är
belägna på höjderna söder om Saxamöllan. Det berättas om tillkomsten av
dessa källor att det en gång för länge
sedan kom tre munkar till orten. Vid
tillfället var det torka och då brukade
brunnarna i byn sina. Munkarna blev
därför utan vatten och begav sig upp i
skogarna (söder om byn) för att vila. På
morgonen hade det sprungit fram en

källa vid varje munks sovplats. Källan
på Käskebackens krön fick namnet S:
t Eskilds kilde efter munken Eskil. Jula
källa fick namnet S:t Julie kilde efter
munken Julius och källan vid Saxamöllan fick namnet S:t Görans kilde efter
munken Göran.
Dessutom finns i Degeberga ett
område som kallas Munkahage, men
om denna plats har något gemensamt
med munkarna förtäljer inte historien.
I Degeberga finns förutom en väl
utbyggd samhällsservice även en högklassig hembygdspark, en stugby, en
camping, en skidbacke kallad Bananen
och en golfbana som nyligen har blivit
rankad som en av de tio bästa i Sverige,
(vars karaktär kan liknas vid Skottland).
Degeberga är framförallt känt för vattenfallen och naturreservatet vid Forsakar
samt den karaktäristiska ”Sockertoppen” mitt i byn. Men Degeberga med
omnejd kan uppvisa så mycket mer,
exempelvis de båda guldkornen Rallatédalen och Mörkavad.

Rallatédalen- en utomordentligt

naturskön och ravinliknande dalgång
Ravinliknande Rallatédalen är en djup
dalgång som sträcker sig flera kilometer
mellan Degeberga och Hörröd. I dess botten forsar den vackra Trollemöllabäcken

fram (som längre nerströms byter namn
till Segesholmsån). I området syns
spåren av det tidigare åkerbruket bl.a.
genom odlingsrösen, stengärdsgårdar,
fägator och en gårdsanläggning från
1700-talet.

Mörkavad - tillhåll för tattare,

brottslingar och de sämst lottade
Området på båda sidorna om Trollemöllavägen mot bäckövergången kallas för
Mörkavad. Ett spännande område som
sätter fantasin i spel. Uti Mörkavads
backar och kullar bodde de sämst lottade på den sociala stegen under tuffa
förhållanden. Här var marken svårbearbetad och stenig och gav ibland inte mer
än utsäde till nästa sådd. Där byggde
befolkningen sina egna mer eller mindre primitiva jordkulor rakt in i backen.
I området rymdes ett 30-tal ”småhus”
vid förra sekelskiftet, de flesta uppförda
av stampad lera. Mörkavad var under
slutet av 1700-talet och en bit in på 1800talet landsberyktat för sitt tattartillhåll,
och man vågade inte utan sällskap och
beväpning passera genom bebyggelsen.
Den sista familjen avpolleterades så sent
som i slutet av 1920-talet.
Vill du läsa mer? Bo Swenson: ”Mörkavad och Forsakar”
Roger Olsson
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Byalaget frågar ut
de politiska partierna inför valet
Degeberga byalag har sammansatt ett
antal frågor om Degeberga som vi ställt
till de olika partierna i Kristianstads
kommun. Vi har bett partierna att svara
så kortfattat så möjligt. Tyvärr fick vi inte
tag på Åhuspartiet, men övriga partier
har svarat enl. följande:
Vänsterpartiet (vp): Ruzica Stanojevic, gruppledare
Socialdemokraterna (s): Henrik Fritzon, Degeberga socialdemokratiska parti.
Miljöpartiet de gröna (mp): Anders Tjellander,
Degeberga miljöparti
Centern (c): Sven Nilsson, Trane.
Folkpartiet (fp): Barbro Kärrstrand, gruppledare
Kristdemokraterna (kd): Michael Anefur,
gruppledare
Moderaterna (m): Göran Arlefalk, Degeberga
Moderata parti
Kristianstadsbygdens Framtid (kf) (f.d Sjöbopartiet): Nils-Edvin Andersson, gruppledare
1. Trafiksäkerheten i Degeberga. Byalaget har gjort en skrivelse till Vägverket, Kommunstyrelsen och Region
Skåne med konkreta förslag på
ökad trafiksäkerhet i Degeberga.
Förslagen är refuger vid infarterna,
varningsskylt för skarp kurva vid
norra infarten, fartkameror i byn,
sänkt hastighet vid skolan samt
övergångsställe eller varningsskylt
för barn vid övergången på forsakarsvägen vid gång & cykelvägen
från Saxamöllan. Skyltar om skarp
kurva och varningsskylt vid Forsakarsvägen är nu uppsatta. Hur ställer ni er till övriga förslag?
(v): Från vänsterpartiet sida menar vi att
alla möjliga åtgärder ska vidtas för att
öka trafiksäkerheten i byn. Vi är medvetna om problem med tunga lastbilar
som inte klarar backarna i 30 vilket
försvårar en sänkning av hastigheten.
Däremot menar vi att man från vägverkets och kommunens sida måste priori-
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tera fartkameror, refuger vid infarterna,
varningsskyltar och ev. övergångsställe.
(s): Vi vill öka trafiksäkerheten och är
positiva till de flesta förslag som bidrar
till detta.
(mp): Vi ställer oss positiva till trafiklösningarna.
(c): Centern är positiv till sänkt hastighet
vid skolan samt refuger vid infarterna
(fp): Vi är positiva till alla konkreta förslag som kan förbättra trafiksituationen
i Degebergaområdet (jmfr svaren från
byastämman) och kommer därför även
i fortsättning påverka Vägverket och
stödja deras förslag tilltrafiksäkrare
miljö.
(kd): Vi tycker att alla åtgärder som kan
vidtagas för att oskyddade trafikanter
ska få ett ökat skydd ska göras. När det
gäller väg 19 så måste den få en ny sträckning, det har vi tyckt innan och tycker
fortfarande. Detta är en fråga som måste
kommuniceras med vägverket.
(m): Väg 19 är dokumenterat hårt belastad. Detta gäller inte minst av tung trafik
som en följd av att vägen förbinder godstrafikterminalerna i Ystad med Sverige i
övrigt. Därför måste man ta allt trafiksäkerhetsarbete på största allvar i förebyggande syfte och inte vänta på att något
verkligt allvarligt inträffar i Degeberga.
Det bästa från trafiksäkerhetssynpunkt
vore naturligtvis att väg 19 fick en ny
sträckning utanför själva byn. Om inte
detta kan förverkligas vill vi uppmuntra
Byalaget att fortsätta på den inslagna
vägen att ta fram väl genomtänkta förslag till åtgärder till förbättrad säkerhet
längs den nuvarande sträckningen.
(kf ): En del faller ju under vägverket
men givetvis ställer vi oss positiva till
allt som har med trafiksäkerhet att göra

och kommer att arbeta för detta.
2. Samtliga partier var i Byalagets
utfrågning inför valet 2002 positiva
till en ny sträckning av väg 19 öster
om Degeberga. Hur ställer ni er till
detta i dag ?
(v): Framförallt vill vi satsa på ovannämnda förbättringar av trafiksäkerheten på
den befintliga vägen med detsamma.
På sikt vill vi att den tunga trafiken ska
köra utanför byn. Dragning av väg 19
öster om Degeberga kan vara en lösning
trots att terrängen är kuperad.
(s): Vi är fortfarande positiva till detta
och vi driver den frågan aktivt i kontakter med vägverket.
(mp): Detta är en svår fråga, för det första
vill vi ha igång järnvägen igen mellan
Kristianstad och Tomellilla- Ystad. Detta
kör vi igång snabbt när du ger oss det
mandatet, eftersom det är bra för människor och miljön. All tung trafik läggs
över på järnväg mellan Kristianstad och
Ystad. Detta förändrar trafiksituationen
radikalt i Degeberga och det är då bra
med persontrafik och turister in i Degeberga för det lokala näringslivet som vi
vill stötta och utöka markant.
(c): Centern är fortsatt positiv till en ny
dragning av väg 19
(fp): Vi är fortfarande positiva till att en
ny sträckning av vägen skall bli verklighet och påpekar detta till Vägverket,
som äger frågan. Vi vill alltså att detta
skall in i Vägverkets planering, som
innehåller många olika prioriteringar.
(kd): Se fråga 1
(m): Vi har samma positiva inställning
till detta förslag nu som då.
(kf):

Vi

är

liksom

tidigare

posi-
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tiva till ny vägsträckning av väg 19
öster om Degeberga och kommer
att arbeta för dess genomförande.

3. I en områdesplan för Degeberga
framtagen av kommunen 1981
föreslås en utbyggnad av Degeberga öster om samhället i närhet till
vårdcentral och affärer. Här skulle
kunna byggas lägenheter och enfamiljshus. Hur ställer ni er till denna
utbyggnad ?
(v): Från vänsterpartiets sida är vi måna
om att byn växer och att man hittar
intressanta områden där både billiga
hyreslägenheter och villor kan samsas.
Ett blandat boende är en garant att även
ungdomar och ensamstående kan bo
kvar i byn.
(s): Om Degeberga skall byggas ut så är
detta ett bra förslag, men vi tycker också
att andra ställen för nybyggnation bör
utredas.
(mp): Det låter som ett bra förslag, ökat
befolkningsunderlag ger större förutsättningar för fler lokala företag. Det är
viktigt att byggkraven tar de största ekologiska hänsyn, eftersom en unik bäck
rinner genom området. Anser kommunens miljökontor att påfrestningarna
blir för stora på bäcken, då får vi bygga
på lämpligare mark.
(c): Centern vill på alla sätt medverka till
fler bostäder i våra basorter
(fp): Det är alltid efterfrågan som ligger
till grund för nya bebyggelser. Vi delar
uppfattningen att man mycket väl kan
bebygga det föreslagna området och vill
därför vara med att skapa möjligheter
för byggnation här. Det finns också
byggklara tomter vid Saxamöllan. Dessa
kan aktiveras om önskemål finns även
om det tidigare funnits betänkligheter
med tanke på markens ”låga” läge. Privata aktörer finns också.
(kd): Kommunen ska alltid försöka att
ha en beredskap när det gäller mark för
framtida utbyggnad, så att en efterfrågan
kan mötas på ett klokt sätt. När efterfrågan finns så ska det frigöras mark. Vi vill
under nästa period göra en stor satsning
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på de så kallade basorterna, bland annat
Degeberga.
(m): En bra fysisk planering som ger
möjligheter till bland annat nytt boende
ser vi som ett positivt inslag för att göra
vår del av kommunen än mer attraktiv.
Idag är alternativen för nyproduktion
av bostäder lite för begränsade för att
i konkurrens med andra orter kunna
locka till sig nya unga familjer och nya
företagare. Längre söderut i vår kommun har det nästan legat en ”död hand”
över området m h t restriktionerna av
Ravlunda skjutfält. Nu ser vi lite tecken
i skyn på förändrade synsätt och därför
är det viktigt att vi som bor i trakten
diskuterar genom och har konkreta och
bra förslag till en förändrad fysisk planering. Som vi ser det är der också viktigt att så långt det går försöka hantera
förslagen för ett framtida Degeberga i
ett sammanhang, d v s nyproduktion
av fastigheter för varierande ändamål,
kommunikationslösningar mm.
(kf ): Om det finns efterfrågan på tomter
öster om Degeberga som ligger i nära
anslutning till affärer och vårdcentral
ställer vi oss givetvis positiva till en
sådan utbyggnad.
4. Degeberga Tingshus har varit
aktuell för försäljning. Denna har
hittills uteblivit bl.a. tack vare ett
ökat nyttjande av huset. 2005 användes huset vid 331 tillfällen förutom
Turistbyrån och affärsverksamhet
under sommaren. Hur ställer ni er
till Tingshusets framtid ?
(v): Vänsterpartiet är generellt emot
försäljning av fastigheter i kommunens
ägo. En tillgänglig samlingslokal för alla
i byn behövs och då är det inte enbart
ekonomin som styr. Vi menar på att det
måste finnas sätt att göra Degeberga
tingshus mer attraktiv för föreningarna
och invånarna. En satsning på ungdomarnas fritidsaktiviteter kan vara en
lösning eller ett försök med ett medborgarkontor.
(s): Vi vill bevara Tingshuset som ett hus
som föreningar kan ha verksamhet i.
(mp): De politiska turerna kring Tingshuset får ni gärna fråga mig eller Brigitte

Ahlberg om hur de gick till. Miljöpartiet
var det parti som gick emot de andra
partierna om en försäljning och förordade istället tingshuset som kultur- och
allaktivitetshus för byborna. Vi har
också lämnat in en motion om att rädda
Tingshuset och Tingstorget. (se vår hemsida www.mp.se/lokalt/kristianstad ) Jag
använder själv Tingshuset så mycket
jag kan för föreningar och studiecirklar
och rekommenderar andra att göra detsamma. Tingshuset har fortfarande en
stor potential, för kultur och turism.
(c): Förtsätter nyttjandet i samma
utsträckning som 2005 finns det ingen
anledning att sälja Tingshuset
(fp): Det är inget självändamål att sälja
Degeberga tingshus. Det viktigaste
är att huset kommer till aktivt användande, vilket visade sig vara möjligt
när föreningarna kraftsamlade sig. Ett
tomt Tingshus är ingen betjänt av. Ett
aktivt Tingshus gynnar alla och kan därmed förhindra försäljning. Om denna
utveckling håller i sig finns det ingen
anledning att sälja.
(kd): Tingshuset ska vara kvar så länge
Degebergaborna vill och använder det.
(m): En samlingslokal som Tingshuset
är en tillgång. Den ger förutsättningar
för ett stort utbud av aktiviteter. För att
kunna behålla denna fina möjlighet är
det viktigt att kunna visa på en hög grad
av nyttjande. Så verkar det vara nu och
därför ser vi positivt på att Tingshuset
kan bibehållas. Vi vill gärna bidra till att
nya idéer för ytterligare utnyttjande kan
förverkligas, inte minst när det gäller
satsningar på ungdomsaktiviteter.
(kf): Liksom tidigare är vi motståndare till en utförsäljning av tingshuset
så att det ej kan användas som byns
naturliga samlingspunkt. Tingshuset
skall vara kvar som samlingsplats.

5. Kollektivtrafiken i Degeberga har
blivit bättre, och fungerar bra om
man pendlar till Kristianstad måndag-fredag. Men om man arbetar
lördagar eller söndagar och börjar
t.ex 6.30 inom den offentliga sektorn, så går det fortfarande inte att
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åka kollektivt. Det finns heller inte
några sena turer från Kristianstad
till Degeberga fredagar eller lördagar. Hur ser ni på kollektivtrafiken
i Degeberga ?

bra idag, men det kan bli bättre. Liksom
frågan om Tingshuset gäller det att
kunna visa på ett tillräckligt kundunderlag i de fortsatta kontakterna med
Skånetrafiken m fl.

(v): Vänsterpartiet är generellt för en
utbyggnad av kollektivtrafiken och framförallt av de så kallade ”svaga linjerna”. I
vårt kommunala handlingsprogram vill
vi att kollektivtrafikens utformning tar
hänsyn till kvinnors och ungas resande,
att busslinjer inrättas som passar med
arbetstiderna på större arbetsplatser
och utökning av sena kvällsturer till och
från kommunens mindre orter också på
helgkvällar.

(kf ): Kollektivtrafiken i Degeberga
är ganska bra utom på lördagar och
söndagar där den måste förbättras.

(s): Det är mycket viktigt med bra kollektivtrafik till och från Degeberga. Region
Skåne ansvarar för kollektivtrafiken. Vi
verkar hela tiden för att förbättra kollektivtrafiken.
(mp): Se fråga 2. Med Pågatåg genom
Degeberga, ja då händer det mycket. Vi
är det parti som starkast driver att kollektivtrafiken ska vara för alla och också
gälla oss som bor på landsbygden. Vi vill
att systemet taxi-buss-tåg ska fungera på
landsbygden, speciellt när man ska till
och från jobbet.
(c): Visar det sig att det finns underlag
till ökad turtäthet mellan Kristianstaddegeberga så ska centern göra vad vi kan
för att påverka länstrafiken
(fp): Allmänt sett vill vi gärna få en
utbyggd kollektivtrafik. Här är det dock
efterfrågan som styr utbyggnadstakten.
Om Vägverkets pågående utredning
kommer till stånd innebär den en förstärkning av kollektivtrafiken för Degebergaområdet. Det stöder vi gärna.
(kd): Kollektivtrafiken är en fråga som
hela tiden är aktuell i hela kommunen.
Det är roligt att det blivit bättre och för
det ska Skånetrafiken ha en eloge. När
det gäller ytterligare förbättringar så
måste dialogen fortsätta med Skånetrafiken.
(m): Bra kommunikationer är en av de
viktigare faktorerna för att utveckla
vilken verksamhet som helst. Kommunikationsläget för Degeberga är ganska
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6. Vad har ni i övrigt för idéer och
visioner om Degeberga ?
(v): Ska Degeberga få en chans att växa
måste det finnas en kollektivtrafik som
fungerar till och från centralorten, tillgängliga mötesplatser som möjliggör
kultur- och föreningsliv, bra bostäder
och en bra offentlig service i form av
skola, vårdcentral och äldreboende.
(s): Vi vill bland annat:
- utveckla föreningslivet i Degeberga
- utveckla Degeberga som turistort
- locka fler affärer till Degeberga
- förbättra öppettiderna för fritidsgården
- skapa ett säkrare Degeberga med ett
lokalt poliskontor
(mp): Vi är det parti som vill att jobben
ska finnas där vi bor. Därför vill vi satsa
på det lokala näringslivet. Turism,kultur,
småskalig livsmedelsförädling, hantverk och fler företag som etablerar sig,
därför att alla kommunikationer är
goda. För Degeberga är det NATUREN
som är det självklara och attraktiva.
(c): Ökad trygghet genom mer närvaro
av polis.Fler boendeplatser för dom
äldre. Bättre vägunderhåll i ytterområderna. Mer resurser till skola o dagis.
Ökat inflytande för byalagen i frågor
som berör byn.
(fp): Vi är först och främst beredda att
lyssna på Degebergabornas egna visioner om framtiden och så långt möjligt
är stödja olika idéer. Vi tycker det är
angeläget att tryggheten i Degeberga
ökar. Detta kan ske på olika sätt. Här är
polisen i samarbete med socialen viktiga aktörer. Polisen har lovat att så ofta
de kan, även finnas i Degeberga. Föreningslivet och invånarnas egna insatser
är ovärderliga här och skall uppmunt-

ras. Kristianstad är en miljökommun,
ett biosfärområde. Därför är vi positivt
inställda till möjligheterna att också
tillskapa ett Ekomuseum i Degeberga
hembygdspark. Utomhusbadet är viktigt att bevara och rusta upp utefter
ekonomiska förutsättningar. Befolkningsförändringarna fordrar behov av
marklägenheter – gärna för 55 +. Vi vill
stödja denna utveckling när efterfrågan
aktualiseras. Även i Degeberga bör det
planeras för tillgänglig lekplats – också
för funktionshindrade.
(kd): Degeberga innehåller många starka kvaliteer som kan utvecklas. Degeberga ligger så nära Kristianstad och har
mycket stora naturvärden så det borde
vara rimligt att orten växer framöver.
Trafiksituationen måste lösas, helst de
närmast kommande åren. Det är viktigt
att basorterna växer och utvecklas så att
hela kommunen får fortsätta att leva.
Vi tror att det är de boende i Degeberga
som bäst vet hur utvecklingen ska ske
och vi som politiker ska lyssna och
försöka att stötta både ekonomiskt och
opinionsmässigt
(m): För oss som är aktiva inom Degebergamoderaterna finns det mycket som
är viktigt. Det viktigaste i vår vision för
Degebergatrakten är att göra denna del
av Kristianstads kommun än mer attraktiv. En attraktiv trakt bo och yrkesmässigt verka i. Det gäller som exempel
att arbeta för bra möjligheter till kommunikationer, utbildning och boende
för såväl nya unga familjer liksom för
äldre. Det innebär att vi vill verka aktivt
för att utveckla de positiva möjligheter
som finns och lika aktivt verka för att
dagens hinder för en positiv utveckling
lyfts bort. Vi vill införa ett nytt synsätt
och förändrade attityder kring dessa traditionella frågor. För att nå dit är det viktigt att lyssna till de boendes idéer och
deras konkreta förslag till att göra bygden än mer attraktiv. Vem har känslan
och vet detta bättre än de boende själva?
I vår vision vill vi således göra verklighet
av goda idéer genom att lyfta blicken
från svårigheter till möjligheter!
(kf): Att Degeberga skall utvecklas på ett
naturligt sätt till gagn både för dem som
bor i själva Degeberga och för dem som
bor runtomkring
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Två lärarkandidater från Tyskland
på praktik på Degebergaskolan

Tyska åk 8 och Hendrik Grosslohmann

Från vänster: Matthias Multhaupt, Ann-Helen Clausson, Magnus
Granholm, Victoria Nilsson och Hendrik Grosslohmann.

Tyska åk 9 och Matthias Multhaupt

14

Mellan den 6 och 24 mars 2006 var Matthias Multhaupt
och Hendrik GroÐlohmann på praktik på Degebergaskolan. De är båda 24 år och studerar vid universitetet
i Paderborn (i Nordrhein-Westfalen, sydväst om Hannover) till lärare i engelska och idrott för elever mellan
11 och 16 år. Som tredje ämne kommer Matthias att ha
matte och Hendrik tyska. De är båda mycket idrottsintresserade. Matthias spelar volleyboll och Hendrik
handboll.
Förra våren var jag, Ann-Helen Clausson, på Deutschseminar i Uppsala. Där träffade jag en kollega, som deltar
i Sokratesprojektet. Hennes skola tar varje termin emot
två lärarkandidater från Paderborn under tre veckor.
Detta lät intressant och kul, tyckte jag. Rektor Magnus
Granholm ställde sig positiv till att ta emot tyska lärarkandidater. Genom min kollega fick jag under hösten
kontakt med universitetet i Paderborn. Matthias och
Hendrik ville komma hit och efter många mail och en
hel del planering, kom de till Degeberga Stugby och
Degeberga-skolan.
Matthias och Hendrik ville förbättra sin engelska
muntligt och se hur idrottsundervisningen är upplagd
i en svensk grundskola. Vi, dvs min kollega Victoria
Nilsson, eleverna och jag ville förbättra vår tyska och
få variation i vår undervisning. Således var de med på
lektioner i tyska och engelska i åk 6-9 samt idrott i åk F-9.
De är båda mycket positiva och trevliga och kom snabbt
kommit in i vårt arbete. De undervisade hela eller delar
av lektioner och eleverna tyckte att det var kul. Våra
gäster upplevde Degebergaskolan som en lugn skola
med vänliga och hjälpsamma elever, lärare och övrig
personal. Jämfört med skolor i Tyskland tyckte de att vi
arbetar nära våra elever och att vi alltid är tillgängliga.
Matthias och Hendrik skulle vilja komma tillbaka och
göra en lång praktik hos oss!
Eftersom Matthias’ och Hendriks besök här blev väldigt lyckat, vill vi gärna fortsätta med att ta emot tyska
lärarkandidater. Som alltid är det resurser – läs pengar
– det handlar om. Vi tänker leta bidrag så gott det går.
Finns det ett bra och billigt boende för två personer här
i Degeberga för en treveckors period i mars 2007 eller
eventuellt för en tremånaders period mars – maj 2007?
I den kommunala skolplanen står att vi ska utöka
kontakterna med vår omvärld, såväl nationellt som
internationellt. Detta är ett sätt och det är roligt, intressant och givande. Det rekommenderas!
Ann-Helen Clausson
Lärare i ty och eng vid Degebergaskolan
tel 134300
ann-helen.clausson@utb.kristianstad.se
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Företagsnytt i Degeberga
Byabladet kommer under denna rubrik
kortfattat berätta om ägarförändringar
bland företagen i Degeberga, inriktning
efter förändringarna etc.
Golfrestaurangen hos Degeberga
Widtsköfle Golfklubb drivs sedan 20
mars i år av Anders Persson. Anders
lagar själv maten. I övrigt har han en
anställd under vardagarna medan familjen assisterar i helgerna. Anders satsar
på vällagad och varierad husmanskost.
Golfrestaurangen satsar även på catering av olika slag. Trots den sena våren
är Anders mycket nöjd med starten. Han
är också mycket glad att han fått ett
fungerande samarbete med Degeberga
Stugby. Golfrestaurangen har serverat
frukost i Stugbyn och på restaurangen
luncher till Stugbyns gäster.
Mjelas ägare Bo Håkansson har tagit det
första steget mot en generationsväxling
då sönerna Magnus och Jonas har tagit
över respektive gatuköksdelen (Magnus) och affären (Jonas). Tills alla formaliteter är klara arrenderar sönerna respektive verksamhet av pappa Bo. Ingen
förändring av verksamheten planeras
för närvarande utan man behåller sitt
framgångsrecept.
Granbaren har från och med årsskiftet
fått en ny ägare som heter Memduh
Karakeci som för sju år sedan invandrade till Sverige ifrån Turkiet. Familjen

är involverad i verksamheten. Memduh
har som han själv berättar ”byggt om
allt” för att kunna erbjuda fräscha lokaler och ett modernt kök. (Memduh gick
runt och intervjuade Degebergabor för
att få deras synpunkter på hur ett gatukök skulle bedrivas och vilken inriktning
det skulle ha! Detta innan han beslutade
sig för att starta verksamheten!). Idag
kan Granbaren erbjuda över 100 olika
rätter på sin digra meny! Memduh vill
genom Byabladet tacka alla Degebergabor för att han och företaget blivit så väl
mottagna.
Ekströms Café & Bageri har tagit över
kaféverksamheten i Degeberga Hembygdsgård med start från och med långfredagen den 14:e april i år. Ekströms
Café borde väcka minnen hos gamla
Degebergabor då ett kafé med det namnet en gång i tiden fanns i Degeberga.
Nu har en ny generation startat upp
verksamheten igen! Ägare till företaget
är Bodil Fredriksson, Katharina Johansson och Ingrid Hurtig. Dessa tre personer
driver sedan fem år även Blåherremöllas Café. Verksamheten i Blåherremölla
har vuxit så kraftigt att man var tvungen
att få större utrymmen för bageridelen.
Eftersom byggnaderna i Blåherremölla
är K-märkta kunde man inte bygga ut
där och då kom möjligheten att kunna
få arrendera kaféverksamheten i Hembygdsgården utomordentligt lämpligt.
(Man fick arrendet i konkurrens genom

anbud). Ekströms Café & Bageri har i
samarbete med Hembygdsföreningen
låtit bygga om köket och skaffat ny
bageriutrustning för att få möjlighet
att öka produktionen. Inriktningen på
verksamheten kommer vara att erbjuda
enbart ”hembakta” konditorivaror
gärna med gamla recept som grund.
Man kommer även att ha öppet året runt
samtliga dagar i veckan! Från och med
klockan 07.30 varje dag finns nybakta
frallor att köpa!!!
Byalaget önskar alla ovannämnda
personer och deras respektive företag all
framgång för framtiden genom
Magnus Ericsson

D EGEBERGA
T AXI

8-sitsiga minibussar med
högkomfort.Handikapputrustade.
Endast förbeställning

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

Stöd Byabladet & Degeberga Byalag. Tillsammans blir vi starka!
Byalaget är en ideell förening som verkar opolitiskt för intressen rörande Degeberga
med omnejd. Byalaget delar dessutom ut Byabladet 2 ggr per år till alla invånare i byn
med omnejd, samt till turister m.fl. Byalaget sköter även flaggspelet vid byns norra
infart, samt flaggningen på Tingstorget. Vi är även medarrangörer i Valborgsfirande
och julstök på Tingstorget.

Medlemsavgift 2006:

Hela familjen:
Enskild medlem:

Sätt in din medlemsavgift på

100 kr
50 kr

Bg. 5302-7140
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Från vänster Bengt
Svensson, Christian Wendel
och Lennart Wendel

Bil & Maskin AB rustar för framtiden!
Byabladets utsände har träffat syskonen Inger och Bengt Svensson som vardera är hälftenägare av företaget Bil &
Maskin AB med adress Forsakarsvägen
i Degeberga. Bil & Maskin AB har under
vintern genomfört stora förändringar
av såväl inriktning som lokaler. Mer om
detta senare.
Företaget startades ursprungligen
i Huaröd som en grävmaskinsfirma
av pappa Allan Svensson. Behovet av
att ha en lokal för reparationer av de
egna maskinerna medförde att Allan
Svensson 1964 flyttade verksamheten
till Degeberga. Här började han också
reparera andras bilar.
Inger och Bengt tog över företaget
i september 1997. Båda arbetar i dag i
företaget, Bengt heltid och Inger deltid.
Bil & Maskin AB har totalt fyra heltidsanställda, tre i bilverkstaden och en
grävmaskinist. I bilverkstaden arbetar
Bengt Svensson, Lennart Wendel och
Christian Wendel. Christian anställdes
i april i år. Grävmaskinist är Lars Cederholm och han har arbetat i företaget i
25 år!
I dag arbetar Bil & Maskin AB (utöver
grävmaskinsverksamheten) med:
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Byte av avgassystem, Försäljning av däck
och däcksservice, Bilservice, Bilreparationer inklusive krockskador, Bilglas,
Hjulinställning,
Bromsreparationer
samt bromsprov, Kamremsbyten mm.
Inför framtiden har företaget speciellt inriktat sig på att förbättra såväl
arbetsmiljön som kundmiljön. Av den
anledningen har Bil & Maskins AB lokaler byggts om under vintern. Nu har
man fått arbetsmiljömässigt moderna,
ljusa och bättre utrymmen.
Självklart har denna modernisering
av lokalerna kostat stora pengar. Då
får man dessutom lägga till uteblivna
intäkter under ombyggnationstiden!
Men det är inte nog med ovanstående
investeringar! Till detta skall läggas att
Bengt har gått på kurser för att utbilda
sig och få behörighet att kunna hantera
och reparera bilarnas AC (air condition)
samt hantering av återbesiktningar
populärt uttryckt: ”släcka 2-or”. Ansökan om ackreditering har inlämnats
till Swedac som är den kontrollerande
och godkännande myndigheten för
sådana frågor. Även här är det frågan
om investeringar i såväl utrustning
som kunskap! Sammanlagt är det därför fråga om stora investeringar för ett

litet företag för att stå bättre rustat för
framtiden!
Bil & Maskin AB har ett samarbete med
Mekonomen. Mekonomen är en fristående kedja för leverans av reservdelar
till bilar. De har även egna serviceverkstäder. Mekonomen tillhandahåller
även all mjukvara till verkstädernas
datorer för att kunna hantera serviceprogrammen för olika bilmärken och
bilmodeller samt diagnostikutrustning
för att enkelt kunna testa moderna bilar
utrustade med avancerad elektronik.
Dessa databaser uppdateras dagligen.
För att få rätt serviceprogram räcker det
med att slå in bilens registreringsnummer! Vid behov kan Bil & Maskin AB
få reservdelar tre gånger per dag ifrån
Mekonomen i Kristianstad!
Avbetalningsplaner av olika slag finns
om kunden önskar dela upp kostnaden
för t.ex. inköp av nya däck eller det är
fråga om större reparationskostnader.
Till slut vill Bengt framhålla att man
för en billig penning tillhandahåller en
lånebil under tiden man servar sin bil
hos Bil & Maskin AB!
Byabladet önskar Bil & Maskin AB
all framgång för framtiden
genom Magnus Ericsson
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Lilla Matilda
charmade alla!
Församlingshemmet var fullt av ortsbor när Degebergabygdens Rödakorskrets lockade till mannekänguppvisning den 24 april. Katarina och hennes
medarbetare Henny och Gunnel från
Fröjds Modehus i Tollarp hade för kvällen tagit med sig en del av butikens
mode. Aina, Gulli, Gullan, Margareta,
Jenny och lilla Matilda visade vant
upp den ena läckra kreationen efter
den andra. Någon undrade varför vi
glömt bort herrarna, så nästa gång ska
vi ordna visning av herrkläder också.
Lotterierna gick åt alldeles för snabbt.
Bl.a. så vann Tina Jönsson den åtråvärda vinsten om ”Underhållning av Jenny
och Dan Malmsjö”. Men Jenny har lovat
att återkomma med fler vinsttillfällen.
Intäkterna blev 3.700 kr som oavkortat
kommer att användas till ”De äldres
fester” under året.
Dit går också de ca 14.000 kronor som
auktionen inbringade strax före påsk.
Många var de som efteråt kom och
tackade för en mycket, mycket trevlig
kväll. En bidragande orsak till det är

skojfriske Per-Åke Persson som vi härmed utnämner till Östra Skånes meste
och bäste auktionsutropare!
Men visst kunde fler fått plats i församlingshemmet, då i januari, när Agne
Ohlsson med värme och engagemang
berättade om det händelserika –50 talet!
Agnes livfulla berättande varvades med
gamla goa schlagers. Vem minns inte
Ann-Caroline, Augustin eller Flottarkärlek?” Publiken hade härligt stöd i sången
av trallvänliga ”Hjärtats nyckel” under
ledning av Bengt Nilsson. Stig Kjellkvist
bidrog med sin spelglädje på dragspelet.
Kaffe och goda kakor bidrog också till
stämningen och kvällen avslutades med
lottdragning och godnattvisa. Många
var vi som den kvällen gick hem med
känslan av ”Famnen full utav solsken”.
Ni som missade och ni som gärna återkommer, får en ny chans d 29 nov, men
då ska det att handla om 60-talet. Minns
ni vad som hände då och vad vi gick och
gnolade på?
Övrigt inom Röda Korset: I år kommer
”Första Hjälpen grupper” att finnas till

hands under båda marknadsdagarna
i Hembygdsparken. Lotter kan ni som
vanligt köpa i vår Tombola. Vi har hyrt
ett bord på Vittskövle Byamarknad, första söndagen i september, då är ni välkomna att fynda perenner för en billig
penning. Intäkterna från de båda marknaderna går till vår äldreverksamhet.
Slutligen, boka onsd. d 25 oktober i
almanackan redan nu, då har vi nämligen engagerat Vicky Molin, välkänd
hälsopedagog, som med humor och livsglädje pratar ”Hälsa, Mat och Motion”
för alla åldrar.
Välkoma till våra olika arrangemang
hälsar styrelsen för Degebergabygdens
Rödakorskrets.

Ny bok av

Bo Swensson

Spännande, lättlästa och roliga artiklar
från bl.a. Lillehem, Hörröd,
Maglehem, Olseröd, Österlia,
Önneköp och Tollarp.
Premiärförsäljning på
Degeberga marknad.
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SPF:s studieverksamhet.
Pensionärer vill
lära nytt hela livet.
Cirklar hjälper till.
Detta är en s.k. haikudikt. Att skriva
haikudikter är en av de aktiviteter vi
sysslat med i den skrivarcirkel som vi
haft inom SPF. Vi har träffats en gång
per månad från september och har nästa
sammankomst i maj. Vi kommer säkert
att fortsätta till hösten. Vad vi skriver?
Jo, vi skriver om allt, från bilkrockar till
jordbruk, tandvärk, resor, barndomsupplevelser och yrkesutbildning, ja i
stort sett det som faller oss in. Vi läser
upp våra alster för varandra och kan
om vi vill framföra synpunkter. Det är
mycket trevliga träffar vi har. Ledare är
Jan Bessing och Ann-Britt Ohlsson.
Inga Merlöv har under ett antal år lett
en studiecirkel om dialekter och bygdemål, och gamla och nya medlemmar
kommer troget till de träffarna.
I höstas hade vi en trafikcirkel, där vi
under Yngve Nyanders ledning fick förnya våra kunskaper i trafik. Vi fick också
lära oss ekonomisk körning samt prova
vår syn, när vi hade besök av trafikskolechef Bo Walter från Kristianstad.
Engelska är ett annat ämne som
intresserar många. Gunnel Bladh leder.
Under vintern har vi studerat Värmland och dessa studier resulterar i augusti
i en resa just till detta vackra landskap.
Ledare var Ann-Britt Ohlsson.
Att hantera mobilen är något som
alla vill kunna. Därför har vi haft två
cirklar i gång med det, där vi hjälpts åt
att komma underfund med hur vi ska
trycka för att lyckas med SMS och allt
det andra man kan göra med en mobiltelefon.
Nu fram i maj kommer vi att ge oss
ut i naturen för att lära oss känna igen
växter och fåglar. Vi kommer att bli guidade av Leif Svensson, Furuboda. Han
ställer gärna upp för att bibringa oss lite
kunskaper om det vi inte vet.
Sist men inte minst ska vi komma
ihåg sånggruppen ”Hjärtats Nyckel”,
som med sin sång gläder ett stort antal

människor inte bara i vår förening utan
även på ett antal andra orter. När jag skriver detta är de på väg till Onslunda för
ett framträdande. De lägger ner mycket
tid på övning och engagemang på olika
ställen och är värda vår beundran, Bengt
Nilsson som är ledare och Stig Kjellkvist
som trakterar dragspelet med den äran
samt alla övriga i gruppen.
Samtliga cirklar drivs i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan som
s.k. kamratcirklar, vilket innebär att
deltagarna endast betalar ev kurslitteratur.

Dags att sluta här.
Att skriva haiku
Nästa år vi nytt oss lär
kräver att man kan räkna
utan stort besvär.
till fem och till sju.
Ann-Britt Ohlsson,
studieledare i Degeberga SPF
PS. En haikudikt har 5 stavelser i rad 1, 7
i rad 2 och 5 i rad 3. DS

Presentbutik i det
gamla kostallet, café
på logen, plantor från
örtagården!

Goda, vackra, praktiska, sköna,
väldoftande, annorlunda, roliga
ting för ute och inne. Lammskinn
från gårdens egna pälsfår.
Väg 19 till Degeberga, och sedan
600 m mot Huaröd . Onsdagar
t.o.m. Söndagar kl. 10.00-17.00.
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Docent Per Gärdsell

Om skolan
som en arena
för hälsa
Degebergasonen ortoped Per
Gärdsell är en av initiativtagarna
till det uppmärksammade Bunkefloprojektet som startades för sju
år sedan. Ganska snart efter starten
kunde projektet presentera flera
studier med anmärkningsvärda
resultat kring barn och hälsa. 2001
beslöt sig Per Gärdsell att säga upp
sin tjänst som chefsöverläkare på
universitetssjukhuset i Malmö, för
att på heltid kunna engagera sig i
Bunkeflostrandskolan och resa runt
i landet för att informera om den
angelägna kunskap som det fortgående projektet genererar. I vintras inbjöds föräldrarna till eleverna
i Degebergas och Tollaps skolor att
lyssna till Per Gärdsells angelägna
och tankeväckande budskap kring
våra barns hälsa.
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”Om varenda 12-åring aldrig började röka och fick ett rimligt
fysiskt förhållningssätt, och vettiga kostvanor skulle deras liv
förlängas med 10 år.”

Per Gärdsell säger att han fann det mer
tilltalande att gå från en verksamhet
där man dagligen byter ”reservdelar” på
människor, till en annan där man förebygger att dessa byten skall behövas.
– I sjukvården arbetar vi med ohälsa,
förklarar han. Det är konkret och lättbegripligt; det är fråga om symptom,
diagnos, behandling och prognos. Men
skall vi tala om ”hälsa” blir det genast
svårare att fånga begreppet. Inte minst
för att det också berör värderingar och
förhållningssätt.
Per Gärdsell menar att vad vi saknar
idag är insikt om hälsa. Insikt är något
mer än en åsikt, mer än en uppsättning

kunskaper. Det är förmågan att omsätta
dessa kunskaper i sin livsföring. En
insikt är något man står upp för, något
som uppfattas som viktigt och som man
använder när man gör olika val i livet.
– Aldrig tidigare har vi haft så mycket
kunskap tillgänglig vad gäller hälsa,
fortsätter han. Problemet är att vi har
alltför lite insikt. En överväldigande
majoritet vet att daglig aktivitet är
hälsofrämjande och vet i stora drag vad
som är hälsosam kost. Men endast 30%
av Sveriges befolkning har en rimlig
aktivitetsnivå. Inom sjukvården beror
mer än 50% av ohälsan på vår livsstil.
Insikten om att vi är biologiska var-

foto: Torbjörn Lindén

av M a g n us For slin
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elser är satt på undantag. Vi lever mitt
i det högteknologiska 24-timmarssamhället, men vår kropp fungerar som
bekant efter de biologiska spelregler
som formulerades för människan för
omkring 200.000 år sedan.
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Bunkeflostrands symbol är ”Hoppsan” – en glad apelsin som hoppar hopprep.
Den illustrerar bl a att aktivitet inte handlar om tävling. Skolan försöker inte odla
fram nya elitdrottare, utan bugga in ett fysiskt beteende. Apelsinen står för kostens stora betydelse.

RISKER OCH LIVSTIL

Bunkeflostrand ligger strax utanför
Malmö. På andra sidan sundet finner vi
Köpenhamn. Livsstilens betydelse kan
knappast illustreras bättre än vid en
jämförelse mellan de båda städerna.
– Medellivslängden för en man i
Köpenhamn är 68 år. I Malmö är den 74
år. I Halland är motsvarande siffra 78.
Vad är det som gör att 25 mil mellan två
platser i västeuropa, där befolkningen
har samma gener, samma sjukvård,
samma läkemedel, leder till tio års
skillnad i livslängd?
Svaret är naturligtvis livsstil. I
Köpenhamn finns dubbelt så många
dagligrökare, tre gånger fler högriskkonsumenter beträffande alkohol, fler
som äter felaktig kost och fler som
rör sig för lite. Per Gärdsell menar att
vår välfärd har biverkningar. Och vi är
på väg att förhandla bort botemedlet
– fysisk aktivitet.
Givetvis är läkemedel ett sätt att
hejda våra välfärdssjukdomar – och
läkemedel används: 1980 handlade vi
i Sverige mediciner för 3,7 miljarder,
motsvarande siffra är idag 30 miljarder.
Sju av de mest sålda läkemedlen är
livsstilsrelaterade. Vi kompenserar för
sviktande funktioner; vi tar ett kolesterolsänkande preparat istället för att
ändra på kosten. Nedan uppställning
visar hur vi genom olika åtgärder kan
påverka risken för att dö i förtid:
• Genom att behandla högt blodtryck
minskar risken med 15%
• Genom att sänka kolesterolhalten
minskar risken med 15%
• Genom att gå ned i vikt minskar risken med 15%
• Genom att sluta röka minskar risken
med 50%
• Genom att motionera regelbundet
minskar risken med 65%
GÅ! TILL SKOLAN

– Om man mäter ork hos 40-åriga män,
berättar Per Gärdsell, finner vi att
endast varannan man idag har tillräck-

ligt med ork för att klara en 8-timmar
lång arbetsdag. De står inte distansen ut.
Vid tvåtiden börjar man gå ned i varv,
ställa undan pärmarna, så tar man hissen, rulltrappa, bilen hem och slänger
sig i soffan för att vila ut [!].
Vid studier av en grupp 15-åringar i
Stockholm visade det sig att var tredje
hade en ork som motsvarade arbetsintensiteten mellan ”sömn” och ”lättare
kontorsarbete”. På ortopedkliniken där
Per Gärdsell tidigare arbetade definierade man var fjärde patient som var
född på 80- och 90-talet som ”tyngdlös”
– den grupp som inte har en enda regelbunden aktivitet på sin fritid. De sitter
istället fyra timmar varje dag framför en
dator- eller tv-skärm. De går i en skola
som nästan lyckats avskaffa all gymnastik från schemat, och de körs hit och dit
av välmenande curlingföräldrar.
– Jag begriper inte varför alla föräldrar skall träffas framför skolan varje
morgon klockan 08.00. Har barnet kortare än 3 km till skolan finns det ingen
anledning att inte gå eller cykla dit. Ur
ett internationellt perspektiv har vi
givetvis en mycket god barnhälsa, men
ohälsan ökar dramatiskt, samtidigt som
de långsiktiga konsekvenserna av barnens livsstil är oöverblickbara.
Var 4-5:e tioåring är överviktig, dvs
bär på en diagnos som det inte finns
någon egentlig medicinsk bot för. I
amerikanska studier ser man att dessa
barn också har en sämre social prognos.
De har en väsentligt sämre upplevd livskvalitet, t o m sämre än barn med en
cancer.
– Vad man vidare kan uppröras över
är att övervikt hos en växande individ är
farligare med tanke på risk för framtida
folksjukdom, än om övervikt förvärvas
som vuxen. Vid obduktion av barn som
dött i trafikolyckor, kan man mycket väl
hitta åderförkalkade blodkärl. Tioåriga
barn har idag åldersdiabetes!
Per Gärdsell säger sig se en generation som är på väg att bli den första i
mänsklighetens historia som kommer

att ha en kortare medellivslängd än sina
föräldrar.
NYCKELN LIGGER I LIVSSTILEN

Bunkefloprojektet syftar ytterst till att
förbättra barns hälsa genom att påverka
livsstilen. Det vetenskapliga projektet
inleddes 1999 genom att man införde
fysik aktivitet varje dag. Skolan var
redan då hälsofrämjande och arbetade
med flera andra viktiga aspekter som
kost och social-/emotionell kompetens.
– Barnen mättes och testades regelbundet med stor noggrannhet på
Universitetssjukhuset, förklarar Per
Gärdesell. Nästan som olympier. Den
första avhandlingen som kom ur projektet behandlade motorik. De visade
sig att var 10:e barn som börjar skolan
har dåligt utvecklad grovmotorik. Motoriken är en viktig förutsättning för att
vara med i, och ha glädje av fysiska aktiviteter. Men också för att kunna sitta
still och koncentrera sig.
Motoriken är viktig för självkänslan - motorisk kontroll ger tillit och
förutsättningar att vara med. Idag får
alla barn med sämre motorik på Bunkeflostrandkolan en timmes motorisk
träning i veckan.
– En annan snar konsekvens av det
ökade antalet gymnastiktimmar var
att resultaten blev väsentligt bättre i
de nationella proven i matematik och
svenska, än vad de tidigare hade varit.
Det är svårt att ge en exakt förklaring,
men fysisk aktivitet är stimulerande för
våra hjärnfunktioner, samtidigt som det
ökar just självkänsla, ork och koncentrationsförmåga.
Per Gärdsell menar att alla studier
som Bunkefloprojketet mynnat ut i
visar att barn är påverkningsbara. Det
handlar om att ge unga förutsättningar
att utveckla och bevara sin hälsa. Förskolan och skolan är den viktigaste arenan som finns i samhället för att arbeta
med hälsa. Det är det enda ställe där alla
barn kan påverkas. Här etablera attityder, värderingar och normer.
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– Men för att lyckas kan inte arbetet
vältras över på rektor och skolpersonal.
Det krävs ett engagemang från föräldrar
och samhälle i stort, så att skolan kan
få den auktoritet den behöver för att
kunna fungera som ett nav i ett hälsosamt samhälle. Det är detta som gjort
Bunkeflostrandsskolan så framgångsrik.
Idrottsrörelsen är intimt kopplad till
skolans löpande verksamhet. Den bidrar
med ledare och hjälper skolan med de
fysiska aktiviteterna. Men eftersom
idrott räknas som ett bildningsämne är
ansvaret gymnastiklärarens. Det är viktigt att idrotten har en god status.
– Ibland ställer jag frågan om någon
kompetens och hälsomognad är lika
viktig som hans eller hennes teknikkompetens? Kommer jag att klara mig
bra här i livet om jag kan derivata, kosinus och alla städer i Belgien, eller krävs
det andra färdigheter och förmågor för
att hantera en komplex samtid? Vilken
hälsokompetens ger vi våra unga idag?
Hur ser det ut i Sverige 2050? Hur äter
vi? Hur transporterar vi oss?
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2050 är våra 10 åringar 55 år. Har de
fått en ärlig chans att möta en framtid
som med all sannolikhet är mer komplex
än den värld vi lever i idag? Forskningen
visar att det som händer våra ungdomar
idag påverkar hur de mår om 20-30 år.
– Vi bör därför fundera över vilka förutsättningar vi ger våra barn att möta
framtiden.
Per Gärdsell menar att var och en av
oss kan göra skillnad i det lilla formatet
genom att vara goda förebilder. Barn gör
vad de ser. Är det barnen som är problemet eller är det möjligen de vuxna? Äter
vi rätt, ägnar vi oss åt fysisk aktivitet?
Men det handlar inte om att alla skall
bli elitidrottare, utan om en rimlig aktivitetsnivå, att vi går, att vi cyklar, att vi
gör det vår kropp är gjord för att göra.
Det är våra vardagsaktiviteter som gör
mest nytta medicinskt.
VALET ÄR DITT

– Hur kan vi då utveckla och bevara
hälsa? Hur inkorporerar vi hälsohänsyn
i vår livsstil? Vi kan knappast lagstifta
inom området livsstil. Vi bötfäller inte
folk för att de äter för mycket pizza
eller tar hissen till andra våningen. Man
kan lagstifta om stödjande miljöer och
förutsättningar, men ytterst handlar det
om våra egna val.
– Varför är det fler barn på Ikea än
i skogen en söndag? Varför är svenska
barn europamästare i att leka inomhus?
På vilket sätt stödjer vi barnens beteende
och på vilket sätt är vi förebilder?
Bara vartannat barn rör sig idag tillräckligt utifrån vad hälsan kräver. När
Per Gärdsells forskare jämför en grupp

barn i 10-årsåldern som är mindre fysiskt
aktiva med en motsvarande grupp som
är mycket aktiva, visar sig den förra ha
högre insulin- och triglyceridnivåer, och
större fettmassa. En tredje grupp, överviktiga barn, har samma dåliga värden
men också sämre kolesterolnivåer och
högre blodtryck.
– Dessa 10-åringar bär de vuxnes diagnos – det metabola syndromet, förklarar
Per Gärdsell. Skall vi vänta på symptom
eller skall vi göra något nu?
Han menar att Bunkefloprojektet
bevisar att det går mycket väl att göra
en förändring. Det handlar om att bygga
in alternativa beteenden, nya rutiner: Vi
överväger inte om vi skall gå och borsta
tänderna. Det är inget vi grubblar över
innan vi somnar. Tandborstning utförs
med automatik. Livsstil handlar mycket
om invanda beteenden. Och forskningen visar tydligt att det är särskilt viktigt
att få goda beteenden tidigt i livet.
– Vi har alltså tillräckligt med medicinsk kunskap om barn för att säga att
idrott och hälsa är ett kärnämne – lika
viktigt som att läsa, räkna och skriva,
säger Per Gärdsell avslutningsvis. Det
som krävs är ett omfattande nytänkande. I dagens skolvärld vill många
rektorer öka den fysiska aktiviteten,
men förstår inte att de då också måste
omprioritera. Fler skolor måste anställa
fler idrottslärare och hälsofrämjare.
Kontakta idrottsrörelsen. Gör den till en
medpart och motor i att hjälpa skolan
att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet! Gör skolan till en hälsofrämjande
arena med hjälp av föräldrar och det
övriga samhället!

Fakta Bunkefloprojektet
Projektet startade på Ängslättskolan i
Bunkeflostrand. Alla elever som höstterminen
1999 började årskurs 1 och 2, har idrott och
hälsa som ett obligatoriskt ämne en timme
om dagen. En av anledningarna till att Bunkefloprojektet startade är de alarmerande rapporterna om att frakturer på grund av benskörhet har blivit 20 gånger fler de senaste 80
åren. Orsaken är en passiv livsstil och längre
levnadstid.
Intresset för erfarenheterna från Bunkefloprojektet har varit stort. För att dra nytta av
den kunskap som dras ur projektet skapades
Bunkeflomodellen, som nu sprids till skolor
och företag runt om i landet. Aktiebolaget
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Hälsa+Kunskap! Bunkeflomodellen bildades
för att sprida kunskaperna i landet.
Bunkeflomodellens ideologi är enkel, och
budskapet delas av de allra flesta. Vardaglig
fysisk aktivitet möjliggörs, genom att identifiera arenor för hälsofrämjande arbete, och
samarbete mellan dessa skapar nya möjligheter. Idrottsrörelsen, skolan och företagen stimuleras att aktivt arbeta med hälsofrågorna.
Nyckelpersonen för att arbeta strategiskt med
hälsofrämjande frågor är rektorn respektive
chefen – har man stödet där finns det inga
begränsningar!
Det är lätt att starta verksamhet inom ramen

för Bunkeflomodellen. Hälsa+Kunskap! erbjuder skolor i Sverige att bli medlemmar i Bunkeflomodellens nätverk.
Företag erbjuds att bli partner för att stödja det hälsofrämjande arbete Hälsa+Kunskap!
bedriver, samt att själva anamma Bunkeflomodellen på arbetsplatsen. Naturligtvis föreläser vi gärna och håller utbildningar även för
andra företag och organisationer än de som är
partner till Bunkeflomodellen.
Hittills har 900 skolor i landet anmält intresse
av att ingå i Bunkefloprojektets nätverk, samtidigt som det fått stor internationell uppmärksamhet.
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B-A BYGGKONSULT AB
DEGEBERGA
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Lillafors Snickeriet AB
(fd Forsakar Form)

Arne
Bruno
Håkansson Svensson

KIROPRAKTORBEHANDLING

Ulla Jacobsson-Kautsky
Legitimerad Kiropraktor

Peter Kautsky

Legitimerad Kiropraktor
Medlemmar av Legitimerade
Kiropraktorers Riksorganisation

Marias
Fotvård

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

Unna dig fotvård!
Köp presentkort!

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

Degebergabygdens
Byggvaruhus
Lokalförening i Brösarp, N Björstorp
Vägen mellan Gaddaröd och ”Piraten”

Vardag 07.00-16.00 • Lördag 08.00-11.00
Lunchstängt 12-12.45
0414-739 90

Wienerbröd
och kakor från
Café Sandhem

Här hittar du ett stort sortiment av
Garner Broderier Tyger Hemtextil
Presenter Souvenirer
och du kan ta en fika i vårt café!
Vi har öppet
Må-Fr 10-18
Lö
10-14

Välkomna!

Tel 044-35 02 62
www.hemslojdsboden.com

M j e l a

Färdiga
baguetter
och sallader
vid beställning

Öppet alla dagar 8.00 - 21.00
Telefon 35 06 44
Nybakade frallor och franskbröd varje dag – även söndagar

AFFÄR 8KIOSK
- 21

GATUKÖK 10 - 21
23
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Eli nstal la t ioner - Ansv ar - Servi ce - Garant i

Dammsugare!
Siem en s

VS0 1G51 1

1500W, 4 ,6 kg
Räc kvidd 8m

595:-

S trål ningsvä rm are

Pro duce rar vä rme d ire kt .
Pla c era s i torra utry mme .
3 effek tläge n , 120 0W

498:-

Cyl inda

W h i rl p o o l
ARC 2140

Hx BxD: 122x 50x60
E nerg ikla ss A

3,290:-

SE 6 32/63 4

6 0 c m , 4 pl attor
230 e l 400 V

M åndag- Fred ag 10: 00-17 :30

3,800:-

Lörda gar 09:00-12 :00

Kök & Ba d

DEGEBERGA STUGBY AB
Välkommen till Degeberga Stugby
Degeberga Stugby är idealiskt belägen vid foten av Linderödsåsen, intill Forsakar i Degeberga, med
fullt utrustade stugor och modernt vandrarhem beläget i underbar natur, med fina skogs- och strövområden alldeles runt knuten. Stugbyn ger också stora möjligheter till sportaktiviteter och motion,
avkoppling och rekreation.
•
•
•

Boende i stuga eller rum
Konferenser
Träningsläger

För information angående stugbyn, var vänlig kontakta:
Reception och bokning
info@degebergastugby.se
Degeberga Stugby AB
Trollemöllavägen 103
297 94 DEGEBERGA
Tel : 044-350060 Fax : 044-350006
www.degebergastugby.se
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Efterlysning!
Nya ledare och aktiva för att Degeberga scoutkår ska finnas
kvar.
Scouterna har funnits i Degeberga sedan 1962 och många
barn, ungdomar och föräldrar har genom åren upplevt många
positiva minnen och erfarenheter. Idag är vi få medlemmar
ca 45 och vi som jobbar inom kåren är både ledare och sitter
i styrelsen vilket innebär dubbelt arbete. Vill ni alla Degebergabor att scouterna ska finnas kvar för era barn och ungdomar. Så snälla hjälp oss! Du behöver inte kunna en massa om
scouter, det viktigaste att vara en bra förebild för barn och
ungdomar, vi jobbar för en rök och drogfri miljö, och vill visa
att man kan ha skoj utan droger och alkohol, det viktigaste
är ju gemenskapen.
Vi har idag 3 avdelningar, minior för 2:or och 3:or, junior
för 4:or och 5:or och patrull-RS från 6:or och uppåt. Den största
avdelningen är patrull-RS med ca 15 aktiva scouter.
Som alla kanske redsan vet är Kristianstad kommun utsedd
till Sveriges scoutkommun. Nästa år arrangeras ett nationellt
Jamboree på Rinkabyfältet , där det väntas komma ca 25000
scouter från Sverige och många andra länder. Detta är en
prövning inför Världsjamboreen 2011 som är det största inom
scouting i hela världen, där väntas komma ca 35000 scouter
från när och fjärran. Jamboree är ett internationellt scoutläger som arrangeras vart fjärde år sedan 1922 och betyder
ungefär ”högljudd fest”. Detta kan bli en stor upplevelse för
er och era barn och ungdomar! Låter detta intressant och du
bryr dig om barn och ungdomars fritid och framtid, hör av
dig,du får gärna vara äldre med utflugna barn. Vi behöver dig
en kväll i veckan.
Scoutrörelsen är Sveriges största idéburna ungdomsrörelse
med cirka 110 000 medlemmar. I världen finns 38 miljoner
scouter, och totalt har en miljard människor varit med i scouterna någon gång sedan starten 1907. Scouting hjälper barn
och ungdomar att växa, lära och ha roligt på sin fritid. Unga
människor står i fokus, med stöd av vuxna ledare.
Återkommer i nästa nummer om hur det går för Degeberga scoutkår.
Många scouthälsningar ordf: Ann-Louise Tele 350806 eller Leif
350809
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Foto: Svenska Klasskort AB

Så roligt det är att vara medlem i en förening där det sjuder av liv och rörelse!
Föräldraföreningen Trollbarn har
nu hunnit bli drygt 2 ½ år gammal och
lämnar snart barnsjukdomarna bakom
sig. Denna termin är vi i skrivande stund
40 medlemsfamiljer vilket är rekordet
– hittills! Vad har vi då gjort denna termin och vad ligger framför oss? Svaret
på båda frågorna är; MASSOR!
Vi har genomfört två större konserter
där ”Tuta & Kör” var
först ut under sportlovsveckan.
Under
påsklovet hade vi besök
av ”Britta & Mälitta” och
vid båda konserterna var
där ett hundratal barn och vuxna som
njöt av härlig barnmusik. Vi har varit i
kontakt med tidningen ”Vi Föräldrar”
som har gjort ett reportage i bild och
text om oss och som beräknas komma
in i tidningen någon gång i sommar.
Håll utkik! Under våren anordnades
även den nu traditionella Barnloppisen
i dagarna tre i Tingssalen. Ett 25-tal försäljare hade sina saker till försäljningen
och en stor skara köpvilliga strömmade
till för att fynda. Kristianstadsbladet var
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också närvarande och gjorde ett fint
reportage där överskriften löd: ”Bra
kvalitet på Trollbarns loppis”. Vilken
marknadsföring!
Under påskens konstrunda grillades
det ”Bolle-korv” och inomhus gräddades våfflor på löpande band. Allt för
att
få in lite extra slantar till
verksamheten.
I skrivande stund
ligger vi i startgroparna för ett nytt
projekt, nämligen att
anlägga en Trollstig i
Hembygdsparken.
Alla
barn får göra sitt eget troll av sten, dekorera det med kläder, garnhår och andra
utsmyckningar för att sedan omsorgsfullt placera ut det på något lämpligt
ställe längs Trollstigen.
Vi vill härmed tacka Hembygdsföreningen för er uppmuntran och hjälp att
kunna genomföra detta projekt.
Samtidigt vill vi uppmana alla andra
barn och vuxna att också göra sitt troll
och placera ut längs stigen – det är fritt
fram! Ju fler troll desto roligare! Det

vore härligt om det fanns något nytt
att upptäcka varje gång man går längs
Trollstigen.
Vår förening skulle behöva någon/
några trollmormor/farmor eller trollmorfar/farfar som kunde vara en extra
vuxenresurs för våra barn under våra
träffar. Vi tycker det är viktigt att minska generationsklyftan som tyvärr i vårt
samhälle tenderar att öka.
Om Du känner att detta hade varit
något för dig eller känner någon annan
som det kanske skulle passa så hör gärna
av dig till Petra Hult Skoog 350135 eller
Marie Johansson 355095.
Besök gärna vår nybildade hemsida;
www.trollbarn.nu
Där hittar du information om våra
aktiviteter, terminsplanering, gästbok,
bilder från verksamheten och några
smarriga recept.
Vi vill tacka alla Trollbarn för en fantastisk termin och önskar Er alla hjärtligt välkomna framöver!

Styrelsen Föräldraföreningen Trollbarn
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DEGEBERGA & WIDTSKÖFLE
GOLFKROG
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Degeberga-Widtsköfle
Golfklubb
den trivsamma och gemytliga klubben
med en tio-i-topp bana.

VI HÄLSAR ALLA GAMLA OCH NYA
GÄSTER VÄLKOMNA TILL VÅR KROG
VI SERVERAR LUNCH ALLA DAGAR
MELLAN 11.30 – 16.00.
À LA CARTE OCH CATERING FINNS.

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.

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

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA !
ANDERS MED FAMILJ.

Röjer
Avverkar
Säljer ved
Inge Olofsson
044-35 07 68
0708-35 0768

Tomthuggning
Skogsskötsel
Magnus Rönndahl
044-35 07 62
0708-35 07 62

Kristoffer 0709-247500
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KLIPPO

Tel. 044-331087

ALLT I VERKTYG • TRÄDGÅRDSMASKINER
BESÖK VÅR NYA LAGER- UTSTÄLLNINGSHALL
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Öppettider:
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Månd 13 - 18
Tisd-Fred 9 - 18
Lunch 12 - 13
Lörd 9 - 13
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Jag vill tacka alla mina trogna kunder för de
här 14 åren, som jag har bedrivit Anemonen Blh i byn.
Lördagen den 29/7 är den sista dag som jag är
ägare till Anemonen.
Den nya ägaren är Petra Hult Skoog.
Jag önskar Petra all lycka till.
Ha en skön sommar!
Med vänliga Hälsningar

Eva.

Fr.o.m. måndagen den 28/8 hälsar jag gamla
och nya kunder hjärtligt välkomna till Anemonen i min regi.
Livet tar ibland märkliga vägar, och det här är en av dom.
Det känns spännande & kul och kreativiteten är på topp.
Hjärtligt Välkommen!
Bästa Hälsningar

El, Automation, IT, Mekanik & Telecom
Komplett Teknikkonsult för industrin, energibolag
Bygg & fastighetsbolag samt järnvägsbolag.
Kontaktperson: Magnus Persson, tel. 044-355080 /
040-6206088
magnus.persson@rejlers.se
www.rejlers.se

Petra

NYA ÖPPETTIDER!!

Månd 13.00 - 17.30
Tisd-Fred. 09.30 - 17.30
Lunch 12.00 - 13.00
Lörd 9.00 – 13.00

Specialité: Trägolv • Goda råd kostar inget
Öppet:
Vard 17.00-18.00 • Lörd 09.00-12.00
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

GARANTERAT SVENSK KÖTT!

Öppettider:
Fredag 13.30 – 17.30
Lördag 9.00 – 13.00
044-350593 eller 044-350471

AKTUELLA RESOR 2006
Bordershop
320:15, 21/6, 6, 13, 20, 27/7, 17, 29/8, 7, 20/9, 4, 26/10, 2, 23/11
320:Bordershop Lördagar
10, 17/6, 26/8, 9, 30/9, 14, 28/10, 11, 25/11, 2, 9, 16/12
Burg
19/6, 19/7, 19/10, 15/11, 14/12

410:-

Heligen Hafen
5/7, 16/8, 29/9, 31/10

420:-

Helsingör
20/6, 1/11

210:-

Ullared
27/9, 4, 14, 24/10 1, 16/11, 14/12

210:-

Fredriksdalsteatern, Helsingborg
480:Årets upplaga av Eva Rydbergs sommarteater på
Fredriksdalsteatern heter Herrskap och Tjänstejon.
Utspelar sig i Italien på 1700-talet.
Medverkar bla. Ulf Brunnberg .
15, 16, 22, 23, 29, 30/7, 5, 6, 12, 20/8
Vallarna/ Falkenberg
595:Årets sommarfars heter ”Brännvin & Fågelholkar.
Medverkar gör bla. Jojje Jönsson, Stefan Gerhardsson
och Siw Carlsson. Det blir större, bättre och roligare än
någonsin.
15/7
Båstad
Diggilo i Båstad. Lasse Holm med gäster.
21/7

845:-

795:-*
Grease på Nöjesteatern i Malmö
Succén från Stockholm nu i Malmö. Bla medverkar Måns
Zelmerlöv och Nina Pressing
7/10, 11/11

Ystad, Christer Sjögren på Öja Slott Ystad
Sittplatser på främre parkett.
13/7
Mamma Mia i Stockholm
26 –28 oktober Kat A
10-12 november med supé på Cirkus Kat A
23-25 November Kat A

700:-

2795:3195:2795:-

Göta Kanal
1850:En resa som går till Göta Kanal där vi med M/S Bellevue
åker 16 slussar mellan Sjötorp och Töreboda
14-15/7
3595:Dalarna/ Rhapsody in Rock
Resa till Dalarna, med boende 3 nätter i Mora
Biljett till Robert Wells Rhapsody in Rock 2006 på Dalhalla
ingår. Vi gör även utflykter i trakten kring Siljan.
24-27/7
Wien med Salzkammergut
6995:Följ med till musikens och valsernas städer. Wien som är
operettens och valsernas stad och Salzburg som är Mozarts
födelsestad är några av denna resas höjdpunkt.
8 dagar 28/8- 4/9 Halvpension
Rehn/Mosel
4295:Här är resan för dig som vill uppleva god stämning i idylliska
Rüdesheim. Följ med till vinets och romantikens Tyskland.
5 dagar. Halvpension 27/9 – 1/10
”Ut i det blå”
2995:Årets nyhet. Följ med oss ”Ut i det blå”. En resa till vackra
platser och fantastiska sevärdheter som överraskar.
En ledtråd kanske? Medtag pass!

4 dagar med halvpension 20-23/7

Stade
3795:En resa till svenskstaden Stade. Med bla besök på
Lüneburgerheden. En resa för den som vill uppleva en del av
Tyskland.
3-6/8 Halvpension

Ring oss för detaljerat program för flerdagsresorna!
* middag ingår,
OLSSONS BUSS AB, tel. 044-35 30 25

VÄLKOMNA OMBORD!
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En riktigt bra bilverkstad nära dig
Vi reparerar och servar alla bilmärken
När du behöver få din bil servad eller reparerad är Bil & Maskin
i Degeberga ett tryggt alternativ. Vi har den kompetens och
den utrustning som krävs och vi använder bara godkända
reservdelar. Det betyder att vår stämpel i serviceboken är lika
mycket värd som märkesverkstadens.

Delbetala med Mekocard. 4 månader räntefritt. Inga avgifter.

Bil & Maskin Degeberga
Degeberga, tfn 044-35 04 95
Öppettider: vardagar 7–16

Proffs på alla bilar

Vi dricker Tahitian Noni Juice och mår mycket bättre !
Vill du veta mer?
Ekströms Café & Bageri / Café Blåherremölla
Katharina Johansson 0768-881477
Bodil Fredriksson 0708-846911
Dan Ekström 0708-953638
Joakim Ekström 0708-475864
Elin Ekström 0733-143567
Linnéa Ekström 0762-100406

Ring oss!
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Färgservice
Tingsvägen 27
Degeberga
044-35 00 90
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Det händer i Degeberga 2006
DEGEBERGA GOIF
Tel. 044-350213, vardagar 9-12
Dans i Trolldalen till levande orkester
17/6 & 29/7 kl. 21-01
Dans på lövad bana vid idrottsplatsen. Servering, skjutbana,
tombola mm. Åldersgräns 15 år utan föräldrars sällskap.
Trolldraget – (sluten tillställning) den 12/8 kl. 17.30
Loppmarknad
Inomhus och utomhus utanför Degeberga på vägen mot Huaröd,
se skylt.
Följande Lördagar kl. 9-12:
17/6, 8/7, 22/7, 19/8, 16/9 & 14/10
Fotboll Damer, div V
14/6 kl. 19.00, Lönsboda
11/8 kl. 18.30, Everöds IF
20/8 kl. 17.30, Hanaskog/Bjärlöv
31/8 kl. 18.15, Näsums IF 1
Fotboll Herrar A, div VI
16/6 kl. 19.30, Hammenhög
22/6 kl. 19.00, Simrishamn
8/8 kl. 19.00, Linderöd
18/8 kl. 18.30, Lövestad
26/8 kl. 15.00, Spjutstorp

GÄRDS HÄRADS HEMBYGDSFÖRENING

Tel. 044-35 06 57
Alla arrangemang anordnas i Hembygdsparken om inget annat
anges.
Sveriges Nationaldag 6/6 kl. 18.00
Se annons i dagspressen !
Ivar Johnssondagen 11/6
Utställningar av skulpturer och foto. Åke Egevad Musik: Arne
Castell
Kvällsvandring, Drakamöllan
12/6 kl. 18.30. Samling vid väg 19, 200m söder om viadukten.
Medtag kaffekorg.
DEGEBERGA SPELMANSSTÄMMA 16-18/6
16/6 kl. 19.00 Folkmusikkonsert. i Degeberga Kyrka. Därefter
förstämma i Hembygdsparken
17/6 kl. 13.00 – 01.00
Entré
Barn & ungdomsstämmam kl. 13.00
Dans på lövade banor kl. 18.00-01.00
Byggnader i parken öppna kl 16.00 – 20.00. Näckspel kl 24.00
18/6 kl. 13.00 – 16.00
Entré
Traditionell stämma med allspel, folkdans av Gärds Härads Folkdanslag, gruppspel från scen av lokala och gästande spelmän
från hela landet.
MIDSOMMARFIRANDE Entré.
Midsommarafton. 23/6 kl. 18.00-23.00 Midsommarstången
reses kl 18.00. Traditionellt firande. Dans med Gärds Härads
Folkdanslag. Dans på lövad bana Kaffeserveringen.
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Midsommardag 24/6 kl. 13.00–16.00
Traditionellt midsommarfirande med dans av Gärds Härads
Folkdanslag.

HÖSTMARKNAD 2/9 kl. 8.00
Hantverk, loppisprylar, litteratur, kuriosa, frukt och grönt mm..

TÄNDKULANS VÄNNER Entré.
1-2/7 kl 10.00 – 16.00
Stor veteranmaskinutställning. Byggnader i parken öppna. Se
annonser i dagspressen

Hemvändardag med loppmarknad.
Lördagen den 1 juli i Norra Lökaröd
klockan 12.00-16.00.
Underhållning av Karl Ivans kapell.
Auktion, Servering. Välkomna!!!

Möllornas Dag vid Blåherremölla
2/7 kl. 11.00 – 18.00
vattenkvarn. Malning av mjöl. Kaffeservering. Entré
BIETS DAG 9/7 kl. 14.00
Bo Lindahl berättar om trädgårdens biväxter. Visning av
bimuseeét. Slungning av honung. Provsmakning av nyslungad
honung.

DEGEBERGA MARKNAD 15-16/7

15/7 kl. 11.00 – 20.00 Förmarknad.
16/7 kl. 9.00 – 16.00 Marknadsdag.
En av Skånes populäraste familjemarknader. Bl.a. känd för sin
hantverksgata. Kaffeservering i Hembygdsparken. Se annonser
i dagspressen.

ANTIK OCH SAMLARMARKNAD

23/7 kl. 8.00 – 17.00
Marknadsplatsen i Degeberga. En av landets största med över
350 marknadsplatser. Kaffeservering i Hembygdsparken. Se
annonser i dagspressen!
Vakteboden på Köpinge Fälad
27/ 7 kl. 19.00 ” På kvällskvisten”
Underhållning av Durspelarna. Grillad korv. Medtag kaffekorg!
Ett samarr. med Köpinge Villaförening, Vuxenskolan i Kristianstad
och Gärds Härads Hembygdsförening.
Rigeleje, Maglehem. Fiskets Dag
29/7 13.00 vid Rompeboden. Ålaboden öppen. Lotterier, silllamackor mm. Musikunderhållning. Medtag kaffekorg!
BÄLGTRÄFFEN 6/8 Entré
Stor dragspelsstämma! kl. 12.00-19.00
Scenprogram kl 13.00 – 17.30 med ett 15–tal orkestrar, solister,
grupper och klubbar. Buskspel och allmän dans på lövad bana.
Byggnader i parken öppna. Entré. Se annonser i dagspressen
Örtagården 12/8 kl. 14.00
Örter i matlagning, som skönhetsmedel, hälsodtyck och läkande
kraft. Birgith och Jan Munter.
Kvarn & bakdag vid Blåherremölla
20/8 kl. 10.00 – 18.00
Vattenkvarn. Försäljning av bröd. Kaffeservering. Entré
Rigeleje Maglehem 26/8 kl. 13.00
Ålafiskets Dag vid Rompeboden Hommorna ryktas. Tipsrunda.
Gissa ålens vikt. Lyssna till handklaverets toner och avnjut
medhavt kaffe.
MC VETERANERNAS MARKNAD
2/9 KL. 8.00 på stora marknadsfältet.
Se annonser i dagspressen.

LÖKARÖDS BYALAG

FRISKIS & SVETTIS
Tel. 044-12 90 75

SOMMARJYMPA vid stugbyn
13/6 – 8/8 Alla tisdagar kl. 18.30
GRATIS, Kom och var med!
Höstsäsongen startar den 7/9.
Torsdagar kl. 18.00 i sporthallen.
Medlemskap kan lösas på plats.

LIONS CLUB SÖDRA GÄRDS
Per-Eric Ohlsson tel. 044/353053
Loppmarknad 30/7
Maglehems bygdegård

DEGEBERGA
PENSIONÄRSFÖRENING SPF
SPFs Program Sommaren-Hösten 2006
Måndagen den 26 juni kl 17.00
Allsång vid havet. Stig Kjellkvist och sånggruppen medverkar.
Avfärd till Rigeleje från samåkningsplatsen vid Dgb-gården
kl.16.30. Medtag kaffekorg och något att sitta på.
Måndagen den 14 augusti. kl 14.00 Utfärd till Yangtorp.
Guide + kaffe pris 85:-kr./pers. Samling kl.13.30 vid samåkningsplatsen Dgb-gården. Anm.senast den 4 augusti till Christina Lawesson 044-351473 eller Bengt Åkesson 044-351170.
Torsdagen den 17 augusti kl. 14.00
Kristianstadkretsens höstupptaktsmöte i Degeberga Hembygdspark. Medtag kaffekorg och något att sitta på.
Måndagen den 11 september kl. 14.00 Mannekänguppvisning i Församlingshemmet av Fröjds Modehus och Sandelins
Herrekipering.
Onsdagen den 4 oktober kl.13.00 Höstfest i Maglehems
Bygdegård
Bondesson spelar. Pris 180:-kr./pers. Anm.senast den 25 sept. till
Ingegerd Svensson 044-351380 eller Ester Larsson 044-352037
Måndagen den 9 oktober kl 14.00 Månadsmöte i Församlingshemmet
Sparbanken informerar och bjuder på kaffe o tårta. Per Göte
Jönsson visar film. Entré 20:-kr.
Tisdagen den 24 och onsdagen den 25 oktober kl.14.00
Ålagille i en ålabod på Karakås. Högst 17 personer per dag. Pris
300:-kr./pers. Vi åker i egen bil. Anm. senast den 2 oktober till
Karin Olsson 044-353117 eller Gunnel Bladh 044-350755.
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Lördagen den 11 november kl. 14.00
Degeberga Pensionärsförening 50 år
Maglehems Bygdegård
Program
3 x Arne underhåller
Välkomsthälsning av föreningens ordf. Gunnel Bladh
Måltid
Uppvaktningar
Underhållning och historik av Hjärtats Nyckel
Dans till Curt o Majkens orkester
Pris för middag, underhållning och dans 160:-kr./pers.
Anmälan senast den 23 oktober till Rune Ohlsson 044-350445
Avgiften insätts på postgiro 753041-3 senast samma datum
Måndagen den 11 december kl.13.00 Julfest i Församlingshemmet.
Sånggruppen ”Hjärtats Nykel”underhåller. Anm. senast den
30 november till Rune Ohlsson 044-350445 eller Gun Nilsson
044-350103
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Petra Hult Skoog tel 044-350135
På Trollbarn händer det här framöver:
6/6 Utflykt till Skånes Djurpark
11/6 Heldag på Tosselilla.
Trollbarn bjuder de familjer som ställt upp under konstrundan i
påsk.på halva inträdet. OBS! Anmälan
16/6 Terminsavslutning
15/8 Terminsstart
Trollbarn öppnar igen efter sommaruppehållet
10/9 Medlemsbad i Furuboda Simhall kl 13-14 v.a söndag tom
17/12. Kostnad 10:-/person
28-30/9 Barnloppis i dagarna tre. Tingshuset. För mer info v.g se
hemsida eller Kristianstadsbladet
Alla barn och vuxna hälsas hjärtligt välkomna till Trollbarn som
träffas tisdagar och fredagar mellan kl 9-11:30 i Tingshuset.

Besök gärna vår hemsida där ni finner mer information om våra
aktiviteter, mötesprotokoll, planeringskalender, gästbok samt
bilder från verksamheten.
Adressen är www.trollbarn.nu
VÄL MÖTT PÅ TROLLBARN!

Föreningar annonserar här gratis sina arrangemang i Degebergatrakten. I nästa nummer kommer rubriken Det händer i
Degebergatrakten vintern 2005/2006.
Maila era program till:
magnus.persson@rejlers.se
Eller lämna dem till:
Magnus Persson, Tingsv.82
297 31 Degeberga, tel. 044-355080

Resor
Tisdagen den 13 juni Endagsresa till Båstad ochHallansåsutställningen.
Måndagen den 7 augusti 4-dagarsresa till Värmland
Anm. till Ann-Britt Ohlsson 044-350862.
Söndagen den 24 september utfärd till Dannes loge. Anm.
senast den 1 september
till Karin Olsson 044-353117. Pris för buss, inträde, smörgås o
dans 290 kr./pers.
Lördagen den 28 oktober Teaterresa till ”Glada Änkan” på
Kristianstads teater.
Kaffe o smörgås på Widtsköfle Kafé. Anm.senast den 1 september till Karin Olsson 044-353117
Gymnastiken fortsätter i gamla sporthallen under ledning
av Sigrid Stjernswärd, torsdagar kl. 15:00 med början den 21
september.
Bowling, Bangolf, Boule och nya aktiviteter fortsätter.
Vill du vara med kontakta någon i aktivitetsgruppen.
Per-Åke Persson 044-350112 Seth Andersson 044-350103
Agnes Nilson 044-244367 Lennart Andersson 044-312147
Kalle Roos 044-310951
Vill du deltaga i sånggruppen ”Hjärtats Nyckel” anmäl dig till
Bengt Nilsson 044-330070 eller Margit Andersson 044-350444
Studiecirklar pågår och nya planeras i samarbete med SV. Har du
några önskemål kontakta Ann-Britt Ohlsson 044-350862 eller
Jan Bessing 044351191
Vill du deltaga i väntjänstens frivilligarbete kontakta Margit
Andersson 044-350444.
Föreningens aktiviteter utannonseras fredagar under rubriken
”Föreningsnytt” i Kristianstadsbladet
Välkommen att vara med i SPF föreningen
Degeberga Scoutkår
Ann-Louise Skoog, tel. 044-350806
se reportage.
Degeberga Nattvandrare
Calle Clausson, tel. 044-350808
Nattvandrarna bevakar Degeberga ideellt på nätterna, och finns
till hands för ungdomar m.fl . Vi behöver förstärkning!
Du är varmt välkommen att anmäla ditt intresse.
Föräldraföreningen Trollbarn
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Allt i EL
i Maglehem AB
Installerar ALLT överallt
Tel 044-350543
Mobil 0705-955922
Ragnar och Birgitta Antonsson

PE:s
Rör & Smide
Degeberga

Utför smidesarbeten
och rörinstallationer
Reparationer av lantbruksmaskiner

Per Erik Jönsson,
Kyllingarödsvägen 101,
297 94 Degeberga
Telefon 044 – 35 00 25.
Mobil 0708 –35 25 30
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Jour
dygnet
runt

SPARBANKENS HELSIDA

En bank – tre vägar in.
Kom in på något av alla våra kontor, besök oss på
kristianstadssparbank.se eller ring Telefonbanken
på 044-13 85 00.
Välkommen in!

