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En gemensam faktor för de flesta fören-
ingar i Degeberga är att det finns gott 
om plats för fler personer att engage-

ra sig ideellt. Att engagera sig ideellt lönar 
sig på så många olika sätt. Ett engagemang 
i Trollbarn skapar en spännande tillvaro för 
våra minsta invånare i byn. Engagemang i 
idrottsförening, scouter, och skyttefören-
ing bidrar till en bra och trivsam fritidssys-
selsättning för våra ungdomar. Våra barn 
och ungdomar är vår framtid, och ett enga-
gemang för dessa lönar sig bl.a. när man ser 
glädje och skratt.
    Att engagera sig i Nattvandrarna bidrar 
till en ökad säkerhet på sena kvällar både 
för ungdomar och äldre i Degeberga, samt 
de ungdomar som kommer hem från akti-
viteter på annat håll sent på kvällen. Natt-
vandrarna är i stort behov av fler personer, 
framförallt föräldrar till våra ungdomar.
    Att engagera sig i Lions bidrar till stöd 
för många organisationer. Bl.a. hjälper 
man både Sjöräddningen och den frivilliga 
brandkåren i Maglehem.  
    Ett engagemang i Bridgeklubben, Håll 
benen i liv och Pensionärsföreningen (SPF) 
bidrar till en trevlig sysselsättning för de 
äldre och medelålders i byn, vilket är nog så 
viktigt. Arbete för Röda korset ger både en 
trevlig sysselsättning och stöd för de som 
inte har det så bra här i världen.
    Engagemang i Hembygdsföreningen 
bidrar till ett ökat välbefinnande för 
alla Degebergabor genom vår fina hem-
bygdspark, samt en ökad turism till Dege-
berga genom alla sommaraktiviteter som 
Hembygdsföreningen så flitigt anordnar.

Ideellt engagemang lönar sig!

Trafiksäkerheten i Degeberga
Ett engagemang i Byalaget lönar sig också. 
Vår kampanj med bl.a. 600 namnunderskrif-
ter från Degebergabor m.fl. där vi bl.a. kräver 
30 km/h vid skolan och refuger vid infarterna 
har nu gett resultat. Kommunen har beslutat 
att genomföra 30 km/h vid skolan på väg 
19, samt staket längs skolan. Detta trots att 
både vägverket och polisen är motståndare 
till 30 km/h på väg 19. Så ett engagemang i 
Byalaget ger möjlighet att påverka! Byalaget 
driver nu vidare frågan angående refuger vid 
infarterna. Frågan avgörs av Vägverket, så vi 
har nu bjudit in både Kommunen och Vägver-
ket till ett möte med byalaget, övriga fören-
ingar och skolan för att driva frågan vidare. 
Byalaget vill passa på att tacka NTF för det 
engagemang man lagt ned för Degeberga bl.a. 
genom att visa sitt stöd för våra önskemål, 
samt genom att låna ut utrustning för att 
göra egna hastighetsmätningar genom byn. 
Vi har bl.a. mätt upp bilar som kör i 80 km/h 
dagtid i Degeberga. 

Byalagets övriga engagemang under året
Tidigare har Byalaget bl.a. engagerat sig för 
Tingshuset tillsammans med Trollbarn, Lions 
och SPF. Detta gav resultat i fiol, och Tings-
huset är inte längre aktuellt för försäljning. 
Huset sprudlar nu av aktiviteter, se separat 
reportage.
    Under hösten har Byalaget gjort en skri-
velse till Renhållningen i Kristianstad där vi 
uppmanar Renhållningen att tillsätta eller 
omfördela resurser så att Återvinningen i 
Degeberga åter kan ha lördagsöppet. Många 
familjer har inte möjlighet att lämna avfall 
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vid annan tid än på lördagar. Dessutom 
är vi besvikna på att man inte längre 
samlar in farligt avfall i Degeberga och 
att man inte kan lämna det på återvin-
ningscentralen. Detta tillsammans ger 
ökad risk för avfall i naturen. Renhåll-
ningen svarar med att deras målsätt-
ning är att alla återvinningscentraler 
skall bemannas av välutbildad personal, 
och denna räcker inte till för att beman-
na Degeberga på lördagar. Man kan inte 
lova återinförande av lördagsöppet, 
men man har noterat vårt önskemål. 
Byalaget kommer under nästa år att ta 
ställning till hur vi går vidare i denna 
fråga.
    Under valdagen fanns Byalaget på 
plats utanför vallokalen i Degeberga 

större delen av dagen. Detta gav en 
fin möjlighet att diskutera frågor och 
berätta vad byalaget arbetar för. Många 
passade dessutom på med att lösa med-
lemsavgift för 2007. Detta kan ni som 
missat det göra på bifogat inbetalnings-
kort till detta Byablad, eller på Julstöket 
på Tingstorget den 10/12 kl. 11-16. Ett 
arrangemang som vi gör tillsammans 
med bl.a. Trollbarn och Scouterna. Se 
separat annons.
    Byalaget stöttar också planerna på en 
ny gemensam hemsida för Degeberga 
www.degeberga.nu. Denna är tänkt att 
bli en gemensam plattform för Dege-
berga med länkar till de företag och 
föreningar som vill vara med. Se separat 
reportage.

    Byalaget har som vanligt skött flagg-
ningen på torget genom Lennart Nils-
son, och flaggningen vid infarterna via 
Agne Ohlsson. Agne lämnar nu över 
ansvaret till Seved Ingemansson. Vi 
tackar både Agne och Lennart för er 
insats under året!
    Till sist vill jag uppmana all er som 
vill engagera sig i någon förening, att 
kontakta den förening som verkar mest 
intressant. Se kontaktpersoner för resp. 
förening under rubriken Det händer i 
Degebergatrakten. 

Byalaget önskar er alla en GOD JUL 
och ett GOTT NYTT ÅR!

Magnus Persson, 
ordförande Degeberga Byalag

DEGEBERGA
AUTOEL O
SERVICE AB
BIL- OCH CYKELTILLBEHÖR 

RESERVDELAR • VERKSTAD 

KIOSK • VIDEOUTHYRNING 

HYRSLÄP •GASOL

TEL:35 00 21
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Skyltsöndag i butikerna 
och Julstök på Tingstorget den 10/12 kl. 11-16 

Program på Tingstorget: 
  11.00-15.00 Tipsrunda till öppna butiker. Fina priser! 

13.00 Uppträde av sångkören ”Hjärtats nyckel” 
  14.00 Dragning GOIF:s medlemslotteri 
  15.30 Dans vid granen till levande musik med  

Stig Kjellkvist. 
15.50 Efter dansen delar tomten ut godispåsar till alla barn, 

sponsrade av Konsum, Matöppet och Mjela-Handlaren. 
16.00 Prisutdelning i tipsrundan 

På torget                                        I Tingshuset
* Start av tipsrunda vid Byalagets bord! * Hantverkare från bygden i Tingssalen 
* Brandkåren visar sin utrustning * Trollbarn säljer kaffe, lussebullar mm. 
* Degeberga Scoutkår säljer nygrillad korv * Julpyssel i Trollbarns lokal till självkostnad 
* Trollbarn säljer granar från Gunnar * Tommy Jönsson visar och säljer byafilmer 
* Byalaget bjuder på glögg och pepparkakor * Utställning av Hasse Duvanders modeller 
   av lastbilar i Tingssalen.  

Arrangör: Degeberga Byalag och Föräldraföreningen Trollbarn 

Julstuga i Hembygdsgården 
Den 9/12 och 10/12 kl. 11-16 
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Hjärtligt  välkomna !
.

Gärds Härads Hembygdsförening 
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Enligt  avtal mellan C4-Teknik och 
Föräldraföreningen Trollbarn gäller föl-
jande 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

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

Om Byabladet

Tingshuset

Nya skribenter sökes!
Gillar du att skriva? Har du något att 
berätta? Då är det kanske dags att ta 
kontakt med redaktionen för Byabladet. 
Nu söker vi Dig som känner starkt för 
din hembygd och håller berättandets 
fana högt. 
Gammal som ung, alla har vi något som 
vi vill föra vidare till våra medmännis-
kor. 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 blom-
ma 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 redak-
tionen 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.

Återvinningscentralen 
Degeberga
Besöksadress: Torskullevägen ( vid bil-
skroten) 
Degeberga 
Telefon:044-13 48 95  
 
Öppettider: 
 
Tisdag 15:00-19:00 
Torsdag 15:00-19:00 

Vad kan jag lämna på återvinnings-
centralen? 
Återvinningscentralen är främst till för 
grovafall. Med grovavfall menas sånt av-
fall som är för stort för att rymmas i det 
vanliga avfallskärlet och som är sådant 
avfall som man normalt tar med sig när 
man flyttar.  
Exempel på grovavfall är gammal soffa, 
trasig stol, gammal cykel och liknande.  
Du kan även lämna trädgårdsavfall, 
skrot, mindre mängder byggavfall och 
träavfall.

VAD KOSTAR DET?
Som enskilt hushåll får du fritt lämna 
ditt avfall på återvinningscentralen, det 
ingår i den fasta avgift du betalar i ditt 
vanliga avfallsabonnemang. Är du däre-
mot företagare och vill lämna avfall på 
en återvinningscentral måste du köpa ett 
småföretagarkort. Mer information om 
kortet finner du här intill.

Byalaget har i skrivelse till Renhållning-
en i Kristianstad önskat att åter införa lör-
dagsöppet. Önskemålet har noterats, men 
inga planer finns för detta i dagsläget. Hör 
gärna av dig direkt till Renhållningen och 
berätta vilken tidpunkt som fungerar bäst 
för dig att lämna material.

Degeberga 
motionsslingor
Degeberga motionsslingor finns 
belägna med start i vår natursköna 
hembygdspark. 
Startplats är vid gaveln till vagnsmu-
seet.

Bra att veta
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. 

LÄNGSKIDDÅKNING I DEGEBERGATRAKTEN

När det blir tillräckligt med snö så pre-
parerar FK Åsen fina skidspår längs med 
elljusspåret, 2,5 km, vid klubbstugan i 
Stackedala, Tollarp. Elljuset tänds var-
je kväll. 

Du som uppskattar längdskidåkning, 
passa på att njuta i dessa fina spår när snön 
kommer! Bli också gärna stödmedlem i 
FK Åsen, och visa din uppskattning till 
deras arbete. Inbetalningskort finner du 
vid klubbstugan.



D E C E M B E R  2 0 0 6       N U M M ER  5 9

7

När Du käre läsare får ta del av detta 
epos, har redan 50-årsjubiléet ägt rum 
med en fest i Maglehems bygdegård. 
Till denna var inbjudna representanter 
för SPF Riksförbundet, Skånedistriktet, 
Kristianstadskretsen, Skåneveteranen, 
förra ordföranden, Johan Jansson, 
äldsta medlemmen Ebba Palmquist och 
alla föreningens medlemmar. Vid fest-
ligheterna kunde totalt 150 personer 
njuta av en utsökt god mårtensmiddag 
(kalkon med tillbehör), kaffe och tårta. 
Under det att deltagarna samlades spe-
lade 3xArne soft music och fortsatte 
med detta under måltiden. Vidare blev 
det uppvaktningar, en musikalisk histo-
rik av Hjärtats Nyckel samt avslutades 
festligheterna med dans till Curt & 
Majken.

I historiken varvades tal med musik 
från respektive decenium, ett mycket 
uppskattat inslag i programmet. Där 
berättades att föreningen bildades den 
12 november 1956 på Degeberga hotell 
efter att förbundsordföranden, Carl 
Berntsson, berättat om pensionärsför-
eningarnas stora betydelse.  De närva-
rande utsåg en interimstyrelse, som 
bestod av Reinhold Mattsson, Degeber-
ga (ordförande och sekreterare), Gustav 
Helldén, Vittskövle (v. ordförande) och 
Karl Johansson, Norrlia (kassör) samt 
fruarna Herta Johansson, Degeberga och 
Klara Jönsson, Vittskövle. Till revisorer 
utsågs Wiktor Mattsson, Degeberga och 
Carl Holmqvist, Vittskövle.

Vid årsmötet 1957, det första, 
omvaldes samtliga ledamöter, som 
kompletterades med Nils Magnusson, 
Rebbetuaröd (ny sekreterare) och Per 
Andersson, Gaddaröd. Samtidigt utsågs 
kontaktpersoner ute i de olika byarna, 
som hade till uppgift att sprida kunskap 
om föreningen och försöka värva nya 

medlemmar. Medlemsavgiften fastställ-
des till 3:-kr och första året blev det 47 
medlemmar. Det var dessa pionjärer 
som började bygga upp föreningen, som 
idag har över 250 medlemmar.

Redan första året framförde fören-
ingen till riksförbundet att pensionerna 
skulle vara skattefria och att endast 
inkomst här över skulle beskattas i van-
lig ordning. Tyvärr fick vi inget gehör 
för detta. !!!

SPF Degeberga har många olika aktivi-
teter på sitt program. Medlemsmötena, 
som hålles en gång i månaden, är alltid 
välbesökta och med underhållning av 
olika slag.

Sånggruppen ”Hjärtats Nyckel” trä-
nar en gång varannan vecka under led-
ning av Bengt Nilsson, Huaröd och Stig 
Kjellkvist, Degeberga och är dessutom 
flitigt engagerad av många föreningar 
i trakten samt också av sjukhem och 
äldreboenden.

Studiecirklarna är många och pågår 
både höst och vår. Exempel på ämnen 
vi har läst eller som vi nu läser är: engel-
ska, skrivarverkstad, landskap, länder, 
skånska slott med efterföljande resor 
till dessa, dialekter, inför EMU-valet, 
danska, data, mobiltelefonen samt 
motionsdans.

Gymnastik har vi varje vecka under 
terminerna. Första ledaren var Ellen 
Nilsson, som höll på i hela 23 år i en 
följd. En verkligt strong ledargärning !

Aktivitetsgruppen anordnar boule, 
bangolf och bowling, vilka alla är välbe-
sökta.

Fester anordnas med jämna mellan-
rum, ofta i Maglehems Bygdegård, där 
det finns gott om plats. En särskild fest-
kommitté ordnar ålagillen eller fester 
med mat och dans.

Pensionärer som är 80 år eller äldre 

blir en gång om året bjudna på en egen 
utfärd med middag eller ibland bara 
middag på hemmaplan. De blir också 
förärade en blomma till advent.

Resor har det förekommit många 
under årens lopp. Så har vi åkt till Åland, 
till Österrike,  till Jylland och Skagen, 
till Tyskland och Hildesheim, till Hel-
singfors, till Tjeckoslovakien och Prag.

7 dagar till Höga kusten, Hälsingland 
och Dalarna, 5 dagar till Gotland och 
till Norge samt den längsta resan, som 
gick till Kiruna, Narvik, Gällivare och 
Riksgränsen med flyg från Everöd den 
29 juni 1992 med hemkomst den 3 juli. 
En resa gick till Astrid Lindgrens värld, 
då vi bodde i Vimmerby och gjorde 
utflykter därifrån.

När vi hade läst om Arn, reste vi i hans 
fotspår till Västergötland och bodde då 
i Skövde.

Året därpå var det Gotlands tur att 
få besök. Då hade vi även med oss med-
lemmar från Tollarps SPF. Bohuslän var 
nästa mål, en oförglömlig resa.

Årets resa gick till Värmland, där vi 
gjorde flera intressanta studiebesök 
samt fick en guidad tur i Karlstad under 
ledning av Inga Tågmark-Nilsson, med-
lem i en SPF-förening där.

En resa gick till Estland efter att en 
grupp läst om detta land. Ett önskemål 
är att få läsa om Polen och sedan resa 
dit. 

Endagarsresor brukar vara mycket 
uppskattade. Målen kan då inte ligga 
alltför långt iväg, och på det sättet lär 
man känna vårt eget landskap och även 
Danmark.

Nästa resmål är inte bestämt, men 
kanske blir det en resa genom Sverige 
efter den studiecirkel som vi ska ha 
under hösten och vintern 2006-2007.

Agne Ohlsson

Degeberga  SPF 50 år  1956 – 2006
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Hasse Duvander, lastbilsåkaren 
som bor på Hästavägen i Dege-
berga, en pratglad profil som 

kom till Flygares 1936 för att Hasses mor 
och fru Flygare var syskon.

I det nuvarande Degeberga ”slott” var 
äggpackeri och intill fanns lantbruks-
produkter, spannmål – gödning o. s.v. 
Allt ägdes av Flygare. 1938 började Hasse 
köra en av Flygares tre lastbilar. Dragiga 
hytter utan värme. Kallt och jobbigt, 
men roligt för en biltokig yngling.

Hasse gifte sig 1945 med Elsa, och 
som nyförlovade cyklade de bl.a. skåne 
runt på en oväxlad tandemcykel.  1946 
startade Hasse eget åkeri. Den första 
bilen var en begagnad DE-SOTO. Den 
sista bilen 1989 var en Scania. Hasse 
transporterade bl.a. sprit i många år. 

Utöver rörelseidkare har Hasse varit 
ordförande i lastbilcentralen i Åhus i 
20 år och i åkeriförbundet i 8 år. Hem-
värnschef var Hasse i 10 år. Hasse till-
hörde fullmäktige samt taxerings- och 
lönenämnd en längre tid i Degeberga 
kommun.

Stort arbete och många timmar har 
Hasse lagt ned i Hembygdsparken, vars 
mark har skänkts av Flygare. Hem-

bygdsparken äger en stor samling bilar 
och vagnar som Hasse är väl insatt i.

Hasse var med i brandkåren i 15 år. 
Där var ju också Smen med. Vi som bott 
i Degeberga minns ju dessa herrar i port-
öppningen vid Egon Karlssons smedja. 
Det var Smen och Hasse som stod och 
ljög för varandra. Hasse har ju bl.a. sagt: 
”Jag dricker inte kaffe, men är det gök i 
kan jag dricka sjutton koppar”.

Hasse var också med när vi gratule-
rade Sven Borg, Smens fru. Hon fyllde 
år varje gång vi hade fest i brandkåren, 

På besök hos Hasse Duvander

ibland tre gånger om året. Då med Egons 
hjälp var vi uppe och hurrade för henne, 
kanske inte så taktfast alltid, med högt!

Fortfarande ägnar Hasse mycket tid 
år lastbilar, men nu om egenhändigt till-
verkade modeller. Ett 20-tal som Hasse 
kan all data om. Dessa kommer vi att 
skriva mer om i kommande byablad. 
En del av modellerna visas i Tingshuset 
under julstöket den 10/12 kl. 11-16.

Hasse är i dag 86 år och syns ofta på 
sin moped med cykelkärran efter.

Seved Ingemansson



Kära Degebergabor! 
Ännu ett år är snart till ända, tänk 
vad tiden rinner i väg.  Det var ju inte 
så länge sedan man låg och solade på 
playan, och snart står julen för dörren. 
Sommaren höll sig kvar länge i år. Vi 
har ju haft sommartemperatur långt in 
i oktober månad, fantastiskt. I dag när 
jag skriver detta är det den 1 november 
och första snön faller. Vissa träd är fort-
farande lövade.    

Vår nattvandrarverksamhet tuffar 
på, kan väl inte säga som vanligt. Vi har 
gjort en del förändringar i organisatio-
nen p.g.a. att deltagarantalet har redu-
cerats. Vi är nu nere på cirka 18 aktiva. 
Glädjande nog har vi fått tre nya Natt-
vandrare: Pernilla Schrewelius, Monika 
Berggren och Ann-Charlotte Persson. Ni 
är hjärtligt välkomna in i gänget. 

Som många av er känner till har en 
del varit verksamma i Nattvandrarna 10 
-15 års tid, verksamma under den tid då 
man har haft barn i tonåren.  Nu när bar-
nen ”flugit ut” känner man som så att 
andra får ta vid.  Det är väl i och för sig 
förståeligt. Man är aktiv och bäst moti-
verad när ens egna barn växer upp.

Nattvandrarna försöker få fler för-
äldrar till ungdomar i yngre tonåren att 
engagera sig i vår verksamhet. Det är 
viktigt att både barn och vuxna känner 
igen varandra på byn. På något vis blir 
”avståndet” lite för stort när nattvand-
rande föräldrar är i 55 – 60 års åldern. 

Den 13 september hade vi möte i 
Tingshuset med närpolis Magnus Jön-
sjö. Han berättade om brottsstatistiken 
i vårt närområde. Villainbrotten har 
minskat. Vad det beror på är svårt att 
säga. Kan bero på att man har larm i 
husen, eller är det bara en tillfällighet.  
För övrigt skiljer vi oss inte från andra 
mindre byar i distriktet.                     

I början av oktober hade jag förmå-
nen att informera deltagare i Föräldra-
rådet på Degebergaskolans senaredel.  
Jag berättade då om samma saker som 
ovan, att vi behöver stärka leden. 

Här intill ser ni vilka som ägnar tid åt 
Nattvandrarna. Om ditt intresse vaknar, 
ta gärna kontakt med den du känner 
eller med mig.

Jag vet ju att de flesta utav oss har 
fullt upp med arbete, familj, hus och 
hem, ideella engagemang  etc., men 
stanna upp och tänk efter.  Det är nu när 
era barn är i tonåren eller på väg in i den 
som det känns skönt för både barn och 
föräldrar att veta att någon bryr sig. 

Till slut vill jag passa på att tacka 
Byalaget och Länsförsäkringar i Kristi-
anstad för att ni har sponsrat oss med 
billampa och reflexdekaler. Ett tack 
också till Henrik Mattsson som fixat ny 
pärm och väska.  

Vi på Nattvandrarna vill passa på att 
önskar er alla en riktig GOD JUL och ett 
gott slut på året.  

      
Calle Clausson, 044-350808, 350807.  

svenskskog@telia.com

Nattvandrarna 
– för en ökad trygghet i Degeberga !

Nattvandrare 2006
Arne Svensson  044-350823

Bert Persson  044-350734

Cecilia Sjöberg  044-350888

Ann-Charlotte Persson 044-350586

Henrik Mattsson  044-355033

Håkan Johansson  044-355095

Pernilla Schrewelius  044-350344

Bertil Andersson  044-350230

Egon Gunarsson  044-350655

Gustav Johnsson  044-350837

Lennart Ekstrand  044-350804

Christer Andersson  044-350949

Per Hartman  044-350670

Carl-Gustav Clausson   044-350808

Stig Schrewelius  044-350483

Leif Jönsson  044-350809

Ulf Kleander  044-350512
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Stöd Amnesty!
PG 90 00 72-0
BG 900-0720

Degeberga 
Kyrkliga Syförening.
Nu är hösten inne och vi har just avslu-
tat perioden med soppluncher. Under 
oktober månad har vi serverat soppa i 
församlingshemmet varje torsdag och 
samtliga har varit väldigt välbesökta. 
Det tyder på att många uppskattar det 
arbete vi lägger ner och gärna kommer 
för att äta och även få en stunds gemen-
skap med andra människor. Arvid Nils-
son och Agne Ohlsson har välvilligt ställt 
upp och tagit emot avgiften och hälsat 
folk välkomna. Under dessa 4 gånger har 
vi fått ihop ett netto på 20500 kronor 
som delas mellan en flickskola i Sudan 
och Svenska kyrkan i utlandet. Detta 
möjliggörs genom att allt är skänkt. 
Största sponsorn är Konsum, som vi vill 
framföra ett stort tack till.

Nu i november ägde vår årliga auk-
tion rum, närmare bestämt den 15:e. 
Ropare var som vanligt Per-Åke Persson 
och ”Hjärtats nyckel” underhöll med 
sång. Resultat av auktion inkl. lotteri 
blev 24 565 kr, vilket vi är mycket nöjda 
med.

Under hösten har vi fått ett par nya 
medlemmar i syföreningen och det är vi 
mycket glada för. Vi har plats för fler, så 
hjärtligt välkomna att vara med om ni 
känner för det. Vi träffas tredje onsda-
gen varje månad kl 19.00 i Församlings-
hemmet.

För syföreningen 
Ann-Britt Ohlsson

Röjer
Avverkar
Säljer ved

Tomthuggning
Skogsskötsel

Inge Olofsson 
044-35 07 68 
0708-35 0768

Magnus Rönndahl 
044-35 07 62 
0708-35 07 62
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KRISTINEHAMN – PICASSO – 
ALSTERS HERRGÅRD.
På måndagmorgonen kl. 07.10 reste vi 
från Degeberga, 34 förväntansfulla rese-
närer. Första stoppet blev vid Ljungby 
– Lagan där vi serverades kaffe samt 
baguetter från Vittskövle café. Färden 
fortsatte norrut och vi passerade Jön-
köping och Skövde och stannade vid en 
liten parkering där Mats och Karin för-
beredde för korvkokning. Körde sedan 
ytterligare en timme och kom då till 

Picassostatyn i Kristinehamn. Där åt vi 
korv och strövade omkring och beund-
rade konstverket, som är 15 m högt. 
Pelaren, som har en diameter på 1,65 
m, har två vingar med en spännvidd av 
6x4 m. En av vingarna väger c:a 8 ton. 
Konstverket invigdes av författaren Bo 
Setterlind midsommaraftonen 1965. 
Skulpturen är det största Picasso-konst-
verket i världen i sitt slag och står som 
ett sjömärke och en välkomsthälsning 
till de fartyg som kommer till Kristine-

hamns hamn. Här mötte vi en buss från 
Hjärt- och Lungsjukas förening i Kristi-
anstad, där bl.a. Stina och Leif Johnsson 
var med.

Sista besöket för dagen var Alsters 
herrgård, där vi hade en utmärkt guide, 
som berättade om Gustaf Fröding, hans 
diktning och oroliga liv samt läste valda 
dikter av författaren.

Vi kom fram till hotellet omkring 
kl. halv 6 och middagen serverades  kl. 
19.00. Underbart väder hela dagen, men 

Värmlandsresan 7-10 aug. 2006
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tryckande värme – dock inte i bussen. 
Promenad i hotellets närmaste omgiv-
ningar före sängdags.    Friidrotts-VM på 
Tv.

KARLSTAD – RANSÄTER – Ö.ÄMTERVIK 
– MÅRBACKA – SUNNE - KARLSTAD

Nästa dag åkte vi kl. 8.33 från Karlstad till 
Ransäter, där vi tittade på Tage Erlanders 
grav. Vi var också inne i kyrkan och lyss-
nade på ett band med historik. Kyrkan 
är byggd av trä och uppförd på samma 
plats, som den gamla låg på. Den brann 
1986 och det tog 3 år att bygga upp den 
nya  i samma stil som den gamla. Mitt 
emot kyrkan ligger Erlandergården och 
det skolhus, där Erlander föddes.  Hans 
far var lärare i den skolan.

Färden gick vidare till Ö.Ämterviks 
kyrka, där Selma Lagerlöfs grav finns. 
Där drack vi också kaffe på kyrkans 
parkering.

Så bar det av till Mårbacka för en gui-
dad visning. Det blev en fantastiskt fin 
rundvandring under förra intendentens 
ledning. Han berättade på ett humoris-
tiskt sätt om den stora författarinnan, 
som på alla sätt försökte hjälpa folk i 
bygden till arbete. Bl.a. startade hon 
en kvarn för tillverkning av havremjöl 
som sedan såldes i affärerna. Det sades 
innehålla  många nyttiga vitaminer, 
som folk mådde bra av. 

Tossebergsklätten var nästa mål, en 
bergstopp på hela 442 m över Frykens 
yta. Vägen upp var smal, brant och kur-
vig. Lutningen var enligt skylten 20%. 
Spännande både upp och ner.Utsikten 
uppe från klätten var fantastisk.

Så begav vi oss söderut  för att i Sunne 
titta på Värmlandsstenen och Rottneros. 
Rottneros är en herrgård som är känd 
som Ekeby i Gösta Berlings saga. I par-
ken finns hundratals skulpturer.

Åter till hotellet och middag för 
att efter någon vila göra en rundresa i 
Karlstad och dess omgivningar under 
ledning av Inga Tågmark-Nilsson, ordfö-
rande i en SPF-avdelning i Karlstad. Hon 
berättade om de olika byggnaderna och 
företagen samt om Hammarö kyrka, 
som vi också tittade på – endast utvän-
digt, eftersom kyrkan inte var öppen 

på kvällen. Den mycket intressanta 
rundturen tog omkring 2 timmar och vi 
förundrades över att Karlstad är en så 
vidsträckt stad som domineras av Klaräl-
vens delta. Efter denna tur var det skönt 
att krypa i säng.

BRUNSKOG – HAGEGÅRDEN – ARVIKA 
– MOROKULIEN – KLÄSSBOL

Följande dag åt vi frukost kl. 7.00 och 
for kl. 8.30 mot Arvika. Vi tog av mot 
Brunskogs kyrka och for till Hagegår-
den, som ligger mitt ute i ödemarken. 
Den såg lite medfaren ut och det ver-

kade inte vara någon verksamhet där 
f.n. Det skrevs ju en massa i tidning-
arna, när Håkan Hagegård satte i gång 
detta projekt, som skulle ge tillfälle till 
avkoppling och ostörda repetitioner för 
många världsberömda artister i hans 
bekantskapskrets. Lokalerna är särskilt 
väl anpassade till musikevenemang av 
olika slag.

Efter fotografering for vi vidare till 
Arvika, där vi först besökte Mikaelikyr-
kan, Arvikas äldsta. På bänkdörrarna 
var de gamla hemmansnamnen målade. 
Folket behövde inte ta fel på var de hade 
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sin plats. Kl. 11.00 skulle vi vara på Rack-
stadsmuséet och titta på konsten där. 
Där fanns många vackra saker, inte bara 
målningar utan även konsthantverk 
o.d. En konstnärskoloni,Rackstadkolon
in, bildades i den vackra Arvikatrakten 
omkring sekelskiftet 1900. De slog sig 
ner vid  sjön Racken. Det var  Värm-
landsfödde Christian Eriksson från 
Taserud som inspirerade till detta. Det 

är han som gjort de reliefer i marmor 
som pryder Dramatiska teaterns fasad 
i Stockholm. Flera berömda konstnärer 
slog sig ner här, bl.a. Fritz Lindström, 
vars tavlor vi fick beskåda på muséet. 
En av tavlorna föreställde ett snöland-
skap med nysnö, som var så levande att 
man tyckte sig kunna ta av den och göra 
snöbollar. Fantastiskt!

Ett litet stycke från muséibyggnaden 
fanns också Oppstuhage med minnen 
från Christian Eriksson och hans familj. 
Huset, ett knuttimrat blockhus i två 
våningar, var också ett kärt tillhåll för 
Erikssons många konstnärsvänner.

Efter lunchen samlades vi igen för 
att åka till fordonsmuséet, en gammal 
fabriksbyggnad, som byggts om till en 
rymlig lokal i vilken man hade samlat 
mängder av gamla fordon, cyklar, bilar, 
vespor, mc, hästvagnar, cykelbilar och 

litteratur om dessa. I en monter fanns 
Per Eklunds, den gamle rallyförarens, 
prissamling och en av hans rallybilar. 

När vi tittat färdigt på fordonen for 
vi mot norska gränsen och Morokulien, 
platsen , som Lennart Hyland lyckades 
skapa i ett av sina underhållningspro-
gram. Här finns det ståtliga fredsmonu-
mentet, som restes vid unionsupplös-
ningen 1905. På ena sidan av sockeln 
står: 

”HÄDANEFTER ÄR KRIG MELLAN 
SKANDINAVISKA BRÖDER OMÖJLIGT” 
Oscar.  På den andra står: ”NORSKE 
OCH SVENSKE FREDSVENNER RESTE 
DETTA MONUMENT 1914 MED TACK 
FÖR HUNDRAÅRIG FRED”. 

I informationsbyggnaden fanns på 
golvet en rad med plattor i avvikande 
färg. Den utgör gränsen mellan Sverige 
och Norge. Likadant såg man en linje på 
taket av byggnaden och i naturen var en 
gata huggen i skogen där gränsen går. 
Denna gata löper hela vägen från söder 
till norr längs hela gränsen.

När vi sett färdigt och fotograferat 
klart for vi mot Arvika och Klässbols 
linneväveri. Här handlade en del av oss 
men de flesta nöjde sig med att bara 
titta. Efter middagen på hotellet besökte 
vi domkyrkan där en trio spelade och 
sjöng. På hemvägen fotograferade vi 
Fredsmonumentet gjort av Ivar Johns-
son från Segesholm, Vittskövle och 
järnskulpturen med Nils Ferlin, båda 
på Stora Torget. Därefter var det tid att 
packa resväskorna,  ty dagen efter skulle 
vi bege oss hemåt.



Kl. 07.50 lastade vi bagaget för att 
kl. 8.00 anträda hemfärden. Vi for på E 
18 och E 45 över Säffle och Åmål ner 
till Mellerud, där vi sneddade över till 
Håverud för att bese akvedukten. Vi 
hade turen att få vara med om slussning 
av en motorbåt, som kom söderifrån 
och skulle vidare upp i Dalsland. Själva 
akvedukten är en plåtränna konstru-
erad av Nils Eriksson. Den är 32½ m 
lång och har 33000 nitar. Inte en enda 
av dessa nitar har behövts bytas ut på 
alla åren, men ett par bottenplåtar i 
själva rännan har ersatts av nya.  Hela 
anläggningen är imponerande. Längst 
ner rinner älven, numera med bara 
lite vatten. Ovanför den, flera meter 
upp, finns akvedukten och ovanför den 
dånar tågen fram på en järnvägsbro. 
Allra högst upp finns landsvägsbron, 
varifrån man har en fantastisk utsikt 
över hela området.

När vi tittat färdigt och dessutom 
druckit kaffe fortsatte färden söderut. 
Karin och Mats ordnade med en över-
raskning genom att vi tog av vid Bohus 
till Kungälv och Kexfabriken. Där bjöds 
tillfälle att inhandla diverse kexvaror i 

Bräckboden och så ordnade Mats med 
korv. Himlen blev allt mörkare medan 
vi var där och när vi vi körde vidare 
mötte vi regn och åska. På ett ställe såg 
vi en tromb, som dock inte nådde ner 
till marken.

Färden söderut  på motorvägen gick 
snabbt och före halv fyra var vi i Kvibille, 

KASSÖR EFTERLYSES !                      
Du ger oss lite av din tid och dina färdig-
heter i enklare bokföring. Du får inblick i 
Sveriges största humanitära organisations ekonomi.
Du får stöd och hjälp samt utbildning med intyg. 
Vi står för ev. omkostnader. 
Ring Christina Grahn, tel: 044-35 06 61 eller Eva Möt-
tus, tel: 044-35 31 09, så berättar vi mer.

Degebergabygdens Rödakorskrets

Bygdefilmerna
 2006 nu klara

Film från Lillehem,Trusseröd, 
Ö.Stenshult del 1 och 2

Medverkande bl.a. 
Ingegerd och Nils Gunnar Nilsson 

Ulla och Ludvig Sandsjö, Bengt 
Davidsson, Ivan Sandsjö,Tröskning 

med stationär tröska 1970 hos Levins i                 
Ö.Stenshult.Anna Elvstrand, John 
Lindström Karl Krolow musiker. 

Film frånVittskövle-Degeberga 
Innehåll bl.a. Vittskövle marknad 2006,                 

Greta och Malte Olsson, Svea Hilm, Hjärtats nyckel på 
Vidtskövle sjukhem, På besök hos familjen Frisk1960, 

Folk-dansarnas julfest 99,Allsång på 
Vidtskövlecafe´,Bygdespelet Den nye drängen med 

Inga Merlöv,Astrid Bodelsson och 
Johan Jansson ,Sång och musik i 

Bökestorp, Husmodersgymnastikens 
uppvisning 1958, matlagning i Nisses 

kök 1970,musik från spelmansstämman 
och dragspelsstämman 2006. 

Intresserad? RingTommy Jönsson 
 044 350778, 070 524 70 25 

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

Marias
Fotvård

Unna dig fotvård! 
Köp presentkort!

God Jul 
& 

Gott Nytt År!

där vi åt en superb måltid på Gästis. Där 
passade vi också på att handla Kvibil-
leost.

Mätta och nöjda for vi vidare och var 
hemma i Degeberga tio minuter före sju. 
Skönt att vara hemma igen men väldigt 
tillfreds med resan, som gått utan större 
bekymmer.      
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Orsakerna till ofrivillig ensam-
het kan vara många; sorg, sjuk-
dom, en livskris eller rädsla för 

att ta kontakt med andra människor. 
För många äldre innebär den stigande 
åldern ett mer isolerat liv än vad den 
enskilde kanske hade tänkt sig.

Röda Korsets grundprinciper är att 
skydda alla människors liv och hälsa, 
oavsett vem du är och vad du tror 
på. Verksamheten genomsyras 
också av frivillighetsprincipen, 
både av den som ger och den 
som tar emot hjälp.

Röda Korset i Degebergaby-
gden är en av de organisationer 
som kan utgöra skillnaden mel-
lan ett ensamt liv innanför de egna 
väggarna och upprepade besök av en 
uppskattad vän. I Degeberga finns det 
för närvarande 6 äldre som får besök av 
6 frivilliga från besöksverksamheten. 
Mötena sker helt på den äldres villkor 
och innefattar allt ifrån att följa med 
till frissan, doktorn, ut och gå en runda 
eller bara sitta och samtala om livets 
små och stora bekymmer över en kopp 
kaffe. Ofta träffas man mellan 1 ggr i 
veckan – 1 ggr var 14:e dag, allt efter 
behov och önskemål.

Besökarna från Röda Korset har alla 
gått en kurs i frivilligt socialt arbete 
och har alla avgett tystnadslöfte. Man 
erhåller också körersättning för de 

utlägg man har i samband med besöken 
hos den äldre.

En helt vanlig tisdagsförmiddag fick 
jag förmånen att följa med Gertrud 
Nygren hem till Inga-Lill 

Eke -

lund. 
Inga-Lill mottog oss med öppna armar 
och bjöd oss att sitta in i soffgruppen 
i stora rummet. Inga-Lill är en härlig 
kvinna som hunnit komma upp i den 
aktningsfulla åldern av 92 år. En dam 
med skinn på näsan och en stor portion 
humor och glatt humör. Nerflyttad från 
Stockholm till Degeberga sedan ca 5 år 
tillbaka då hon också blev änka. Hennes 
man var konstnär och sommartid har 
de bott i Maglehem i flera år så bygden 
känner hon väl till. Det som slår mig 
då jag sitter och lyssnar på Gertrud och 

Inga-Lills samtal är hur roligt de har till-
sammans. Helt plötsligt skrattar båda 
hjärtligt och innerligt och man kan inte 
låta bli att ryckas med.

Inga-Lill och Gertrud har känt varan-
dra i snart 1 år, men båda två intygar 
att det känns betydligt längre. De träffas 
ca var 14:e dag och däremellan svänger 

Gertrud inom om hon har vägarna 
förbi.

Inga-Lill återkommer flera 
gånger under vårt samtal till hur 
tacksam hon är över Gertruds 
besök och hur skönt det känns 
att ha en etablerad kontakt.  Mot 

slutet av vårt möte är det så dags för 
mig att föreviga de båda, vilket inte 

var så lätt. -”Så här roligt har jag min-
sann inte haft det på länge”, utbrister 
Inga.Lill. -”Men ett gott skratt förlänger 
ju livet så jag blir säkert minst 100 år 
gammal” säger Inga-Lill som definitivt 
fått en plats i mitt hjärta.

Tack Inga-Lill för din gästvänlighet 
och ditt glada skratt!

Marie Johansson

Känner Du att Du vill ha kontakt med besöks-
verksamheten eller vill Du ge av din tid till fri-
villigarbetet inom Röda Korset, vänligen ring 
Aina Esbjörnsson tel 044-350841

Det 
handlar 
om att 
ge av 
sin tid...



TILL FASTIGHETSÄGARE! 
TÄNKER NI SÄLJA ER GÅRD, TORP ELLER HUS. 

Just nu är det stor efterfrågan i Brösarp, Degeberga, Huaröd med omnejder samt hela 
Linderödsåsen. 

Vid försäljning just nu av torp vid Huaröd fanns 50 spekulanter varav ett 15 tal danskar. 

Det lovar bästa möjliga pris för Ert objekt. 

Vi är auktoriserade FMF-Mäklare och i området sedan 20 år. 

Vi annonserar i Kristianstadsbladet, Sydsvenskan samt på Internet
www.hemnet.se och på danska www.boligzonen.dk 

Gratis värdering, hjälp med deklaration. Humant arvode. 

Ni får låna släp vid flytt utan kostnad. 

BERTIL NILSSON 
Ekonom & Mäklare 

TEL 044 - 24 51 00   FAX 24 46 56  MOBIL 0705 - 24 51 26 
Kontor Estrids väg 11 i Vä (Öllsjö industriområde) 

Hemmakontor Skälabäcksvägen Bökestorp Degeberga 
va-maklaren@fmf.se     www.va-maklaren.se      www.hemnet.se 



God Jul & Gott Nytt År
Samt stort TACK för 2006 

 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

Bor i Degeberga sedan 1978
Efter 21 år i S-E Banken startade han 1992 Arse-
nalen Syd Krstd, numera MäklarKuben AB.
Högskoleutbildad ekonom/marknadsförare. Har 
även lant-/skogsutbildning.
0705-222 066

Besök gärna vår hemsida
www.maklarkuben.se

Säljarförsäkring? Naturligtvis där det behövs!!!

Utnyttja ett team med över 50 års erfarenhet! 
Vi ger Er effektiv försäljning genom rätt:

Kunskap. Kontakter. Tillgänglighet.
Marknadsföring: 3 Internetsajter + Lokal/Rikspress   

Vi finns vid S-E Banken i Kristianstad Östra Boulevarden 40

Skyltning: vid bankomaten i SEB:s 
entré. Vi är anslutna till Fastighets-
mäklarförbundet 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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Vi utför även transport av jord och container uthyrning  044-20 20 20 

Stöd Byabladet & Degeberga Byalag. Tillsammans blir vi starka! 

BYALAGSSTÄMMA – ÅRSMÖTE 
Tisdagen den 13/2 kl. 19.00 i Tingshuset

Kom och diskutera vad Byalaget skall engagera sig i mm. 
Vi bjuder på kaffe/the och kaka 

VÄLKOMNA!

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 2007: Hela familjen: 100 kr 
  Enskild medlem: 50 kr 

Sätt in din medlemsavgift på  Bg. 5302-7140 
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Byabladet kommer under denna 
rubrik kortfattat berätta om 
ägarförändringar bland före-
tagen i Degeberga, inriktning 
efter förändringarna etc.
(Tipsa gärna om eventuella 
förändringar, nyetableringar etc. 
Det är inte säkert att Byalagets 
styrelse eller undertecknad 
fångar upp allt som sker på före-
tagsfronten i Degeberga!)

Blomsteraffären Anemonen övertogs 
2006.08.03 av Petra Hult Skoog. Efter 
omfattande renovering av lokalerna 
öppnade Petra sin affär 2006.08.28 
under namnet Anemonen Blommor & 
Ting. Som namnet anger har Petra bräd-
dat sitt sortiment att - förutom blommor 
- även sälja presentartiklar med anknyt-
ning till bassortimentet. Petra har ytter-
ligare breddat sortimentet  med bl.a. te 
i lösvikt och marmelader. 

Petra har genom övertagandet  av affä-
ren kunnat förverkliga en dröm om att 
kunna öppna eget. Till drömmarna har 
även hört att med egna händer kunna 
skapa både i färg och form. Petra bor i 
Österlia och har således kort avstånd till 
sin affär. Petra har köpt huset tillsam-
mans med affärsverksamheten. För 
närvarande har Petra två praktikanter 
varav en är floristutbildad. Petra upple-
ver att hon har blivit varmt mottagen 
och fått en mycket positiv respons i sitt 
nya yrke!

Forsakarsshopen hade i september i 
år invigning av en ny fräsch lokal bestå-
ende av en utbyggnad av den befintliga 
fastigheten på Bålvägen 3. Forsakarssho-
pen ägs av Mari Eriksson och sortimen-
tet består av att hon är återförsäljare 
till det danska företaget Green House. 
Mari har sysslat med hemförsäljning 
och så kallade värdinnevisningar av 
Green House kläder sedan ca ett och ett 
halvt år tillbaka. Kläderna är till stilen 
klassiskt tidlösa och av en mycket hög 
kvalitet. Det är ingen speciell målgrupp 

man riktar sig till utan alla är välkomna! 
I sortimentet finns även accessoarer 
såsom smycken, schalar etc. 

Mari försöker hålla en hög kundservi-
ce och hon ställer gärna upp med andra 
öppettider än de ordinarie om man kon-
taktar henne innan. För att underlätta 
för kunderna har Forsakarsshopen även 
en betalterminal för kort. Mari avser att 
även fortsättningsvis  kunna ha värdin-
nevisningar.

Forsakarsgården har fått nya ägare 
i och med att Michael Andersson och 
Stefan Jönsson tog över verksamheten 
2006.06.01. Michael och Stefan har 
arbetat ihop i 11 år och har tidigare haft 
verksamheter i både Torekov och Eslöv. 
Målsättningen med driften av Forsa-
karsgården är att ”återskapa det som en 
gång var”. Olika typer av arrangemang 
skall locka publik. Michael säger att man 
vill satsa på luncher sju dagar i veckan, 
catering mm. Hotelldelen tillhör också 
den del som man vill satsa på med frä-
scha rum och rejäla frukostar som givna 
förutsättningar. Forsakarsgården kom-
mer även att satsa på festarrangemang, 
gåsamiddagar, julbord etc. Michael och 
Stefan anser att de fick ett unikt till-
fälle då de fick ta över verksamheten på 
Forsakarsgården! En sådan anläggning 
i en sådan unik natur finns det inte 
många av! De båda anser att de med 
sin bakgrund och med sina kontakter 
skall verksamt bidra till ökad aktivitet 
på Forsakarsgården! De har även tagit 
kontakt med andra Degebergaföretag 
för ett gemensamt samarbete.

Företaget Livskraft i Degeberga  star-
tades i Degeberga 2006.08.28 av Barbro 
Hernvall. Företaget har sina lokaler 
ovanför Hemslöjdsboden. Barbro är 
Diplomerad Stress-& Friskvårdsterapeut  
och Certifierad Taktipro massör. Takti-
pro är originalmetoden Taktil massage, 
som är en mjuk omslutande beröring 

Företagsnytt i Degeberga

Petra framför sitt uppfräschade Anemonen
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      Nu har julen kommit och vi har fyllt butiken 
           med klappar, vinterns härliga garner  

    och julens tyger & pynt. 
    I cafeét serverar vi adventskaffe & lussebullar. 

God Jul & Gott Nytt År 
    önskar Johanna & Lina

       23/12 10-15, 24/12 Stängt

9 – 10 December har vi 

Julstök i huset 
Vi har öppet lö 10-15 , sö 11-15 

JULKLAPPSTIPS! 
Köp presentkort i December till någon Du tycker om 

och få 25% rabatt! 
Gäller för Taktil massage- massagen för både kropp & själ

VÄLKOMMEN! 

av huden som sker med res-
pekt, omtanke och lyhörd-
het för individens integritet 
och behov. Massagen ger 
avslappning, bättre sömn, 
sänkt blodtryck mm. Taktil 
massage är en svensk metod 
utarbetad Siv Ardeby och har 
i olika studier visat sig ha 
bl.a. ovannämnda effekter. 
Massagen frigör hormonet 
oxytocin som positivt påver-
kar kroppen och stimulerar 
sinnena. 

Barbro har alltid tyckt om 
möten med människor. Bar-
bro har tidigare bl.a. varit VD 
för Eslövs Bad & Friskvårds 
AB under drygt fem år. Famil-
jen köpte 1997 ett fritidshus 
i Österlia och fr. o m. 2003 
flyttade man dit permanent. 
Barbro har även arbetat på 
Furuboda som fritidsledare 
och har nu en del uppdrag 
i simhallen som simtränare 

och vattengympainstruktör
Barbro är också konsulent 

för Aloe Vera produkter och 
kommer att ha presentatio-
ner och försäljning av dessa.

F Gunnarsson Bygg, Dege-
berga startades 2006.01.01 
av Fredrik Gunnarsson. Fred-
rik har tidigare arbetat hos 
Davidssons Bygg i elva år. 
Fredrik arbetar främst med 
renoveringar, tillbyggnader 
och uterum. Vid större arbe-
ten samarbetar Fredrik med 
Ulf Selin i Rebbetuaröd. Fred-
riks företag har hur mycket 
arbete som helst, så det råder 
ingen som helst arbetsbrist. 
Bland större arbeten som 
Fredrik ansvarat för finns 
Degeberga Widtsköfle Golf-
klubbs stora tillbyggnad 
(under sin tid hos Davidssons 
Bygg). På initiativ av Fredrik 
och utförande av honom själv 
utförde han klubbemblemet 

i keramiskt material inne i 
receptionen – dessutom utan 
kostnad för klubben!

Degeberga Stugby övertogs 
2006.01.01 av Stefan Mår-
tensson. Stefan har arbetat 
på Degeberga Stugby sedan 
år 2000. Stefan är mycket 
nöjd med årets beläggning. 
Då Degeberga Byablad avser 

att göra en längre artikel i 
nästa nummer av tidningen 
gällande Degeberga Stugby 
så återkommer vi då till Ste-
fan och hans företag.

Byalaget önskar alla ovan-
nämnda personer och deras 
respektive företag all fram-
gång för framtiden genom

Magnus Ericsson

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
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Försäljning av Degeberga Tingshus 
är inte längre aktuell. Alla partier 
ät överens om att aktiviteterna i 

Degeberga Tingshus har ökat, och enga-
gemanget för huset har varit stort från 
oss i Degeberga.  Under sommaren har 
alla fönster i huset målats om, och annan 
akut renovering har också utförts. Troll-
barn har fått nya belysningsarmaturer 
samt jordade petsäkra uttag och hela 
huset har fått jordfelsbrytare. Dessut-
om har ett kontor renoverats på ovan-
våningen.

KOMMUNEN FLYTTAR ÅTER IN I DEGE-
BERGA TINGSHUS!
Degeberga Tingshus byggdes i slutet på 
1800-talet och användes som Tingshus 
farm till 1950-talet. Då lades Tinget ned, 
och samtidigt bildades Degeberga nya 
”stor-kommun”.  Tingshuset köptes av 
den nya kommunen, byggdes om invän-
digt och blev kommunens nya kontor 
och fullmäktigeplats. Dessutom inredes 
bibliotek, sjukkassa och postkontor i 
Tingshuset. Degeberga kommun gick 
upp i Kristianstad kommun i mitten 
på 70-talet och då lämnade man också 
Degeberga Tingshus. Bibliotek och post-
kontor och också flyttats sedan dess.

Degeberga Turistbyrå har huserat i 
huset en tid på somrarna, men nu flyttar 
C4-Teknik in i huset permanent. Henrik 
Mattsson som tidigare haft sitt kontor 
på Forsalid har nu flyttat in i det nyreno-
verade kontoret på ovanvåningen.

AKTIVITETER AV OLIKA SLAG FÖR ALLA 
ÅLDRAR I TINGSHUSET.
Det sprudlar av liv i Tingshuset som 
nu hyrs ut vid ca. 300 tillfällen per år. 
Det spelas Bridge varje måndag hela 
året. Det dansas på söndagarna både på 

våren och på hösten. Trollbarn träffas i 
en ideell öppen förskola 1-2 gånger per 
vecka, Trollbarn ordnar också konserter 
för barn och föräldrar. Bl.a. så var Tuta 
och kör här på sportlovet, och Rullingen 
från Musik i Syd på höstlovet.

Tingshuset fylls varje påsk av konst-
närer och massor av besökare i samband 
med konstrundan på Österlen. Då ord-
nas försäljning av kaffe och korv etc. av 
Trollbarn som också säljer konstlotter 
med vinster från konstnärerna. På hös-
ten ordnar Lions traditionsenligt sitt 
konstting då huset åter fylls av konst.

Spelmansstämman i Degeberga har 
tidigare ordnat kurser för barn i sko-
lan dagarna innan spelmansstämman. 
Dessa har uteblivit de sista åren då sko-
lan blev för dyr. Men i år har åter barn-
kurs ordnats tack vare att man kunde 
hyra lokaler i Tingshuset. Barnen och 
ledare spelade, bodde över, spelade, åt 
spelade o.s.v i två dagar. Resultatet blev 
en fantastisk uppvisning i Degeberga 
kyrka första dagen på spelmansstäm-
man.  Övernattning ordnades i samråd 
med räddningstjänsten i Tingssalen och 
i Trollbarns lokal.

Tingshuset har dessutom använts för 

Tingshuset
  – Ett levande Kultur och Allaktivitetshus i Degeberga

Tuta och kör 
rockar loss

Rullingen
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Behov av lokaler 
för egen verksam-
het i Degeberga ?
Lokaler finns i Tingshuset!

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

Ägare:      Kristianstads kommun 
Kontakt:   Per Rheborg
Telefon:    044-13 50 00 
E-post :    per.rheborg@kristianstad.se

Yoga, studiekurser diverse förenings 
möten, samt en del privata fester och 
medlemsfester.

En butik – Trollboden har också fun-
nits i gamla posten i Tingshuet under 
sommaren och en bit in på hösten. Här 
har man kunnat handla kläder mm. 
Denna har nu tyvärr fått lägga ned 
p.g.a. studier. Vi hoppas på nya butiker 
i denna lokal. Turistbyrån har som van-
ligt funnits på plats under sommaren 
och väglett turister till allt som händer 

DEGEBERGA 
TAXI

8-sitsiga minibussar med 
högkomfort.Handikapputrustade.

Endast förbeställning

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

Henrik Mattsson i sitt nya kontor

i vår omnejd.
Sammanfattningsvis kan man kon-

statera att det sprudlar av liv i Tingshu-
set. Men det finns fler lokaler, och plats 
för fler aktiviteter! Prislista för bokning 
av lokaler framgår under rubriken ”Bra 
att veta”.  

Välkomna!

Magnus Persson, skötselansvarig 
Föräldraföreningen Trollbarn

Tel. 044-355080 / 0708-170646

LILLEHEMS
UTEGRISAR

Kött och chark i gårdsbutik 
Helgrillad gris på evenemang
Öppet Fre 17-19 lör-sön 10-15 

044-352427-0708352426-27 
www.lillehemsutegrisar.se
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Liverpool gästade Forsakarsgården 
och Degeberga för en konsert 
denna ljuvliga höstkväll. Vi som 

var där kunde njuta av både god mat & 
dryck och musik av rockbandet Liver-
pool, kända från TV.

Vädret var fantastiskt, vilket gjorde 
att Liverpool kunde spela utomhus (på 
terassen) under stjärnorna och fullmå-
nen, vilket onekligen gav konserten en 
fin inramning. Medlemmarna i bandet 
var på ett strålande humör och jag måste 
säga att bandets frontfigur, Olle Nilsson, 
var kusligt lik John Lennon…………

Liverpool är ett coverband som 
enbart spelar gamla Beatles låtar, vilket 
de gör mycket bra. Konserten inleddes 
med klassiska She loves you och Can´t 
buy me love. Bandet radade sedan upp 
gamla godingar som I´ll be back,  Here 
comes the sun och Let It Be. Stämningen 
höjdes allteftersom och ett  tag ”rock-
ade” bandet så till den milda grad att 
ljuset slocknade!  

Mitt i konserten tog Maglehemsbon 
Anders Alfe över mikrofonen och sjöng 
Roll over Beethoven precis som vilket 

annat proffs som helst! Folk började 
bugga och allsång utbröt sedan till Yes-
terday och Yellow submarine.

I pausen passade de nya krögarna Ste-
fan Jönsson och Michael Andersson på 
att presentera sig själva och deras kock 
Christian. De sade att de hade kommit 
till Forsakar för att stanna, vilket fick 
publiken att jubla. De presenterade 
sedan sitt kommande koncept, där de 
har tänkt sig att erbjuda Degebergabor 
och övriga högklassig rock´n´roll en 
gång i månaden, plus ett stadigt åter-
kommande husband, vilket applådera-
des varmt.

Efter pausen återkom Liverpool för 
att spela en gång till, då fick vi bla höra 
8 days a week och Get back. Samman-
fattningsvis var det en kväll med glada 
miner och sjyst stämning, hoppas att 
arrangörerna återkommer med fler 
konserter av så hög kvalitet framöver. 

Avslutningsvis måste man säga att 
arrangörerna hade tur med vädret! Tänk 
om det hade regnat som det gjorde i 
augusti…

Vid pennan: Roger Olsson

Jag tycker att Degeberga borde ha en 
webbsida där man kan få reda vad som 
händer och är på gång, t ex när det är 
bordtennisträning, barngympa, skytte, 
fotbollsträning eller marknad. En pre-
sentation av föreningar, vilka fritidsak-
tiviteter Degeberga erbjuder, samt av 
vilka företag som finns i bygden, infor-
mation, öppettider mm. 

Innehåll som ska finnas på Webben 
”www.degeberga.nu”:

• Gratis presentation av föreningar, var 
dom håller till och när det är träning, 
tävling och matcher. 

• Evenemangskalender för hela året.
• Vad händer denna vecka.
• Bildgalleri, sköna bilder från Degeber-

gatrakten.
• Företagspresentationer, för informa-

tion om pris kontakta mig. 
• Öppettider för alla inrättningar i Dege-

berga, t ex Bibliotek, apotek, butiker 
m.m.

• Historia, gamla reportage från Byabla-
det och andra tidskrifter.

• Bloggar, för er som tycker om att skriva 
och berätta.

• Annonser .
• Allmän information.

Sidan kommer uppdateras kontinuer-
ligt.

Degeberga Byalag har sponsrat denna 
sidan, jag har varit runt och pratat med 
flera företagare och alla har varit posi-
tiva till medverka på denna sida
• Är du med i en förening och ni vill ha 

en presentation och annan informa-
tion på på webben?

• Har du fina bilder ifrån Degeberga och 
vår fina natur och vill visa upp dem på 
sidan?

• Vill du presentera ditt företag, annon-
sera och ev. länka till egen hemsida?

Kontakta mig: 
                        Ricard Lindblad, 

 info@degeberga.nu  
eller på telefon: 073-8383241 

(kvällar efter 16:30 och på helger)

www.degeberga.nu

Liverpool på Forsakar
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KIROPRAKTORBEHANDLING

Ulla Jacobsson-Kautsky
Legitimerad Kiropraktor

Peter Kautsky
Legitimerad Kiropraktor

Medlemmar av Legitimerade
Kiropraktorers Riksorganisation

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

B-A BYGGKONSULT AB
DEGEBERGA

Lillafors Snickeriet AB

Bruno
Håkansson

Arne
Svensson

Öppet alla dagar 8.00 - 21.00 
Telefon 35 06 44

Nybakade frallor och franskbröd varje dag – även söndagar

AFFÄR   KIOSK   GATUKÖK

M j e l aWienerbröd 
och kakor från 
Café Sandhem

Färdiga 
baguetter 

och sallader 
vid beställning

8 - 21 10 - 21

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

Degeberga Byalag 
önskar alla läsare och annonsörer 

en riktigt God Jul 
och Ett Gott Nytt År!
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Byabladets utsände har träffat Lena 
och Bertil Andersson. Bertil är ägare till 
Degeberga Grus & Schakt. Ursprungligen 
startades företaget av Bertils pappa Owe 
år 1945. Owe köpte redan då tomten där 
företaget är beläget! Framsyntheten hos 
pappa Owe var stor då han även köpte in 
marken där Degeberga Grus & Schakts 
sandtag i dag finns! Ursprungligen var 
pappa Owes företag ett cementgjuteri 
men handlade även med kol och koks. 
Senare blev företaget även återförsäl-
jare av olika produkter. Owe arbetade i 
företaget tills han blev 80 år!

Bertil startade en egen firma redan 
som 16-åring strax efter han slutat sko-
lan! Han köpte då sin första hjullastare! 
År 1978 övertog Bertil sin pappas före-
tag och företagen slogs ihop. Degeberga 
Grus & Schakt har i dag 25 anställda 
och är således ett av Degeberga största 
företag! Företaget har en mycket stor 
maskinpark. Investeringarna uppgår 
varje år till flera miljoner kronor!!! Före-
taget har grävmaskiner med vikter ifrån 
1 ton upp till 30 ton och äger bl. a. tre 
kranbilar. I maskinparken ingår givetvis 
även hjullastare och andra enheter.

Till maskinparken hör även ett mobilt 
krossverk för bl.a. återvinning av betong 
och armeringsjärn. Krossverket sorterar 
automatiskt betong och armeringsjärn 
i separata delar. Vägning av de olika 
delarna sker också automatiskt. Här kan 
man verkligen tala om återvinning av 
en annars svårhanterlig produkt!

Degeberga Grus & Schakts produkter 
är framför allt:
• försäljning av grus och sand
• anläggning och underhåll av vägar
• anläggning av vatten och avlopp
• kabelnedläggning
• återvinning av betong och arme-

ringsjärn
• järnvägsarbeten
• kyrkogårdsgravar
Degeberga Grus & Schakts största kun-
der är bl.a.
• Kristianstads Kommun
• Elverket
• Telia
• Skanska
• NCC
• Olseröds Elförening
Bland Degeberga Grus & Schakts arbe-
ten ingår även det mångåriga projektet 

att invalla Kristianstad för att undvika 
framtida översvämningar. Projektet är 
mycket angeläget och av stor betydelse 
för säkerheten för de centrala delarna 
av staden.

Lena Andersson svarar för all admi-
nistration inkluderande såväl bokfö-
ring, fakturering, betalning av leveran-
törsfakturor, uträkning och utbetalning 
av löner etc.

Företagets stora maskinpark är själv-
klart utsatt för stort slitage – härav det 
stora investeringsbehovet som ovan 
nämnts. Det löpande underhållet av 
fordonsparken är mycket viktigt och 
sköts av Zerni Karlsson. 

Både Lena och Bertil vill framhålla att 
den duktiga personal de har är en del av 
framgången i företaget! 

Degeberga Grus & Schakt har i den 
rådande högkonjunkturen hur mycket 
arbete som helst – man tvingas tyvärr 
att tacka nej till nya uppdrag.

Byabladet önskar Degeberga Grus 
& Schakt all framgång för framtiden 
genom

Magnus Ericsson

Degeberga Grus & Schakt 
– ett företag utan grus i maskineriet!

Lena och Bertil Andersson. 

Med på bilden är även säker-

hetsansvarige Brazil
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Fr.o.m. 1/10 gäller följande öppettider:
Sommartid: 1/4 - 30/9 Alla dagar 8.00 - 17.00
Vintertid: 1/10 - 31/3 Måndagar stängt Tis-Sön 8.00 - 17.00

IBK Ekströms Café & Bageri AB
Trollemöllavägen 25, 297 94 Degeberga Tel 044-350004

Org. VAT nr 556696-9944 Bank-Giro 5875-0720

2 sorters sill Ägg Julskinka
Brunkål Janssons Prinskorv
Köttbullar Rödbetssallad
Bröd, ost, senap 

Mandelmussla m. jordgubbssylt & vispgrädde 

Saffran/mandelbulle & pepparkaka

Smörbulle/saffranskaka/wienerstänger/mandellöv

Boka guidade turer i en eller flera av 
hembygdsföreningens gamla,
 historiska byggnader.
Kombinera med julkaffe på 
Ekströms Café & Bageri

 Julens kakor, Ekströms julgodis & praliner, kryddor, bröd mm

är naturligtvis lika 
hjärtligt välkomna 

som tidigare.
På Caféet

erbjuder vi ett varierat 
utbud av julens kakor, 
bröd, julgodis praliner 

mm.

Vi stänger för jul- nyårsledighet 
fr.o.m.  24 / 12    t.o.m.  8 /1
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DEGEBERGA & WIDTSKÖFLE 
GOLFKROG

                 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. 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA ! 
ANDERS MED FAMILJ. 

VI TACKAR ALLA GÄSTER FÖR 
ÅRET SOM GÅTT.

STÄNGER FÖR SÄSONGEN DEN 
15/12 OCH ÖPPNAR ÅTER DEN 5/3

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
ANDERS MED FAMILJ

044-35 50 40
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Vi har en 18-håls bana som håller mycket 
hög klass.
Skotskinspirerad och med mäster-
skapskaraktär.
Vi har en 9-håls golfbana med par 3-hål. 
En alldeles utmärkt träningsbana.
Vi har en mycket väl tilltagen tränings-
anläggning. 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 restau-
rang, pro och välsorterad shop.

Vi har ett antal förmånliga medlemskaps-
former 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

Degeberga-Widtsköfle 
Golfklubb

den trivsamma och gemytliga klubben 
med en tio-i-topp bana.

Fr.o.m. 1/10 gäller följande öppettider:
Sommartid: 1/4 - 30/9 Alla dagar 8.00 - 17.00
Vintertid: 1/10 - 31/3 Måndagar stängt Tis-Sön 8.00 - 17.00

IBK Ekströms Café & Bageri AB
Trollemöllavägen 25, 297 94 Degeberga Tel 044-350004

Org. VAT nr 556696-9944 Bank-Giro 5875-0720

2 sorters sill Ägg Julskinka
Brunkål Janssons Prinskorv
Köttbullar Rödbetssallad
Bröd, ost, senap 

Mandelmussla m. jordgubbssylt & vispgrädde 

Saffran/mandelbulle & pepparkaka

Smörbulle/saffranskaka/wienerstänger/mandellöv

Boka guidade turer i en eller flera av 
hembygdsföreningens gamla,
 historiska byggnader.
Kombinera med julkaffe på 
Ekströms Café & Bageri

 Julens kakor, Ekströms julgodis & praliner, kryddor, bröd mm

är naturligtvis lika 
hjärtligt välkomna 

som tidigare.
På Caféet

erbjuder vi ett varierat 
utbud av julens kakor, 
bröd, julgodis praliner 

mm.

Vi stänger för jul- nyårsledighet 
fr.o.m.  24 / 12    t.o.m.  8 /1
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ALLT I VERKTYG • TRÄDGÅRDSMASKINER 
BESÖK VÅR NYA LAGER- UTSTÄLLNINGSHALL 

   Tel. 044-331087 
KLIPPO

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.

Bil & Maskin Degeberga
Degeberga, tfn 044-35 04 95

Öppettider: vardagar 7–16

Proffs på alla bilarDelbetala med Mekocard. 4 månader räntefritt. Inga avgifter.

En riktigt bra bilverkstad nära dig

Leg. Veterinär

Per Schønbeck
i Maglehem

044 - 351681
www.veterinarschonbeck.com

DEGEBERGA
STUGBY AB

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



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

En av Sveriges största tygbutiker! Nära dig! 

ENORM SORTERING! - TILL LÅGPRIS! 

700m2 TYGBUTIK
med bl.a. modetyger, lintyger, gardintyger, möbeltyger, 

festtyger, brudtyger 
www.gittes.se  e-post: info@gittes.se

Öppettider: Vardagar 13-18 Lördagar 10-13 
(helgaftnar och helgdagar stängt) 
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Degeberga
Slakteriprodukter AB

Julen närmar sig!
Handla i charkdisken för minst 500:-

Så får du köpa 2 kg oxfärs för 35:- eller fläskfärs för 25:-

Nu börjar det bli dags att beställa julskinkorna 
och övrig ”julamad”!

1/2 gris av ”hampig” styckad i kartong 34 kr/kg
1/2 kalv av köttras 60 kr/kg

1/4 oxe från fram & bakdel 55 kr/kg
Övrig julmat handlas över disk

Vi har öppet Fre13.30-17.30 lör 9-13 Tel 044-35 05 93, 35 04 71
OBS! Tel tid 07.30-9.00, 16.00-17.30

Extra öppet i jul: 19/12-22/12: 13.30-17.30
Stängt i Januari & Februari

GUNNARS GRANAR 
Vi har öppen gårdsförsäljning 

av JULGRANAR 
från lördag 9 december.

Du hittar oss i Norrlia. 
Från Degeberga 

kör mot Lillehem - 2 km, 
ta vänster mot NORRLIA,  

kör ca. 300 m, vid gult 
hus(vänster) hittar du 

gårdsförsäljningen.

VÄLKOMNA!

Bodil och Gunnar Göthner

tel. 35 00 10

AKTUELLA RESOR 2007 

Ring oss för detaljerat program för flerdagsresorna!        * middag ingår, 

OLSSONS BUSS AB, tel. 044-35 30 25 
Vi tackar våra kunder och resenärer för året som gått och  

Önskar en God Jul och ett Gott Nytt År 

Bordershop
27/1, 15/2, 15, 24/3, 12, 26/4, 10, 31/5        350:- 

Bordershop Lördagar 
3/3, 12, 26/5, 16/6         350:- 

Burg 
23/2, 3/5, 18/6                420:- 

Heiligenhafen 8/3  430:-

Ullared   
21/2, 28/3, 11/4, 2/5        220:-

Mamma Mia Göteborg  

Musikalsuccén från Cirkus i Stockholm flyttar till 
Göteborg för en kort period. Ta chansen att se denna 
underbara musikal med svensk skådespelarelit. 

1-2/6, 15-16/6 2 dagar med övernattning 16/6 1 dagars resa. 
Ring oss för priser på dessa. 

Binz   
Dansweekend i Binz med boende på Ifa Ferienpark 
3-rätters middag och dans till svensk orkester samt  
Givetvis shopping      9-10/3        1295:-* 

Malmö  
Guys and Dolls är vårens stora musikalkomedi på Slagthuset i 
Malmö. Medverkar gör bla. Tommmy Körberg, Jenny Silver 
och Claes Malmberg  
10, 24/2, 10/3   795:-* 

Arlöv   
2006-års stora revysuccé fortsätter även 2007. Denna  
Gång tar Kent Nilsson hjälp av Lotta Engberg och  Sven 
Melander. Bra biljetter rad 2-5   
10, 17/2, 3/3        745:-* 
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Bökestorp Skrot AB 

Tel: 044-35 04 24
Fax: 044-35 50 37

bokestorpskrot@telia.com

Lägenheter
uthyres

Centralt i Degeberga
Olika storlekar och

hyresnivåer

Jan Karlsson
044-350723, 0456-15115

0709-300304

Renovering
och 

omklädsel
av möbler

297 31 DEGEBERGA
044- 35 05 25

Hos

Kerstins 
Pinaler

finns allt ni inte behöver
GAMMALT och NYTT KURIOSA

Gamla Gästis i Degeberga 
Öppet: Söndagar kl 13-17

Övrig tid ring mig
Tel 22 50 38, 0708-92 06 78

Pizzeria
S:t Klara

Hårservice

Oddny  Anderssons
Tingsvägen 52

Telefon:044 - 35 09 40

  Nygrillade kycklingar 29:90 :- st         Måndag - Lördag

  Vi har BAKE-OFF           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

Tis - Tor       9.00-18.00
Ons & Fre    9.00-17.00

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Telefon 044-35 09 99
Tingsvägen 36 • Degeberga 

www.pizzeriastklara.info.se
***Ditt Matställe i Degeberga centrum ***

Alexandra o Benny hälsar gamla och nya gäster välkomna !

Måndag                     Stängt
Tisdag - Fredag       16 - 21
Lördag - Söndag       14 - 21

Tingsvägen 17 Degeberga
Måndagar:  Stängt
Tisdag, Onsdag, Fredag: 09.00-18.00
Torsdag:   14.00-20.00

Telefon: 044-35 00 48
God Jul & Gott Nytt År

önskar
Marie, Pernilla, & Cecilia

Fias Hemmapuleri 
  PASSA PÅ!

Julklapparna finner du hos mig i 
Tingshuset den 10/12 

Utklädningskläder, Leksaker 
Hobbyartiklar mm. 

Syr även på beställning dam, herr & barn. 

Butik i syrummet, öppet enl. önskemål 
Sofia Persson, Tingsvägen 82, Degeberga 

Tel. 044-355080, 0708-793645 
www.fiashemmapuleri.se
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Vad är en vanlig onsdagskväll 
för Bodil Göthner, Linda Färdig, 
Madelen Ek, Pia Carlström och 
Linda Sundvall? Jo, det är precis 
vad rubriken säger; Gymnastik, 
motorik och glädjeskrik.

Ungefär 45 barn i åldrarna 5-7 
år kommer varje onsdag för att 
träna sin motorik, smidighet 

och öva sig att ta hänsyn till varandra 
i grupp. Detta gör vi genom lek, musik 
och rörelse.

Redan de gamla grekerna gymnasti-
serade för 2500 år sedan men den gym-
nastiken vi använder idag härstammar 
från Tyskland i slutet av 1700-talet. Fast 
den är lite mer (vilket är tur) avslappnad 
idag, då var det enorm disciplin som 
gällde. Den mjukare jympan, för det är 
väl det ordet vi använder idag, har influ-
enser från vårt stora land USA i väster.

Vår uppvärmning på onsdagskvällar-
na kan vara ”följa John” där alla barn får 
vara John. Barnet lär sig där att bedöma 
avståndet till kompisen framför, hålla 
takten till musiken och byta ut John när 
de vill göra en ny övning. Och detta fixar 
de galant med ögonen på John och ett 
leende på läpparna samtidigt som de 
gör vad John gör. Vilken simultankapa-
citet de har! Under själva huvudjympan 
använder vi redskapsbanor, utmärkta 
övningar för kroppsuppfattningen. Och 
vilken glädje det blir när barnet äntli-
gen klarar den där svåra övningen som 

det så gärna vill klara. Att få se, som 
ledare, glädjen i barnet när det klarar 
att komma över plinten första gången 
kan utan tvekan jämföras med när man 
ser sitt barns första steg. Med dessa red-
skapsbanor rör vi oss runt till musiken 
och förbättrar motorik och smidighet

Barnens favorit när det gäller avslut-
ningslek är ”popcornleken” och ni för-
äldrar som sett denna lek har nog märkt 
att ledarna är slut efter denna. Popcor-
nen (barnen) springer runt, (oftast utan 
att krocka) efter att grytan blivit varm, 
i lokalen för att inte blir infångade och 
poppade av ledarna. En jättebra övning 
att öva på rumsbegreppet. 

Det allra sista vi gör är avslappning, 
nedvarvningen är viktig. Både för barn 
och ledare! Barnen ligger på golvet och 
lyssnar till lugn och skön musik. Frök-
narna går runt och rullar känselbollar 
(bollar med piggar på) på barnen. Ett 
skratt här och där ljuder i lokalen av ett 
kittligt barn och när musiken tystnar är 
det dags att gå hem. 

En helt vanlig onsdagskväll är en 
helt underbar onsdag, skratt, glädje och 
ibland en och annan tår. Vi ledare har 
en stor förmån som får vara med om 
detta en helt vanlig onsdagskväll. Barn 
är underbara glädjespridare.

/Linda Sundvall
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Gymnastik, motorik och glädjeskrik!
Onsdagskväll i gympahallen:



Friskis & Svettis
Tel. 044-12 90 75
Torsdagar kl. 18.00 i sporthallen.
Medlemskap kan lösas på plats.  

Lions Club Södra Gärds  
Per-Eric Ohlsson tel. 044/353053

Degeberga Pensionärsförening SPF 

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 

Gymnastiken fortsätter i gamla sporthallen 
under ledning av  Sigrid Stjernswärd, torsdagar 
kl. 15:00

Bowling, Bangolf, Boule och nya aktiviteter 
fortsätter.
Vill du vara med kontakta någon i aktivitetsgrup-
pen.
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 Mar-
git Andersson 044-350444  

Studiecirklar pågår och nya planeras i samar-
bete med SV. Har du några önskemål kontakta 
Ann-Britt Ohlsson 044-350862  eller  Jan Bessing 
044351191 

Vill du deltaga i väntjänstens frivilligarbete kon-
takta Margit Andersson 044-350444.

Föreningens aktiviteter utannonseras fredagar 
under rubriken ”Föreningsnytt” i  Kristianstads-
bladet
Välkommen att vara med i SPF föreningen

Degeberga Scoutkår
Ann-Louise Skoog, tel. 044-350806

Degeberga Nattvandrare
Calle Clausson, tel. 044-350808

Nattvandrarna bevakar Degeberga ideellt på nät-
terna, och finns till hands för ungdomar m.fl . Vi 
behöver förstärkning!
Du är varmt välkommen att anmäla ditt intresse.

Föräldraföreningen Trollbarn
Petra Hult Skoog  tel 044-350135
Alla barn och vuxna hälsas hjärtligt välkomna till 
Trollbarn som träffas fredagar mellan kl 9.30-12 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!

Konst i Tingshuset i Påsk
Trollbarn ordnar traditionell påskutställning lång-
fredag till annandag påsk.
Välkomna!

Degebergabygdens Rödakorskrets
Eva Möttus, tel: 044-35 31 09

Tack till bygdens alla företagare
som skänker fina vinster till tombolor och lotterier, 
såsom Eltjänster,  Färgservice, Marias Fotvård, 
Ösab, Bengt Fredriksson, Matöppet, Mjelarasten, 
Konsum, Hemslöjden, fd Anemonen, Oddnys 
hårservice,   
Bilisten samt C4 Energi. 

Frivilliga
Vi vill också tacka alla som under året arbetat för 
och med oss. Tack till alla som gör hembesök, 
generöst skänker till våra olika aktiviteter, bakar, 
syr, väver och säljer lotter.

Insamlingar
Slutligen ett varmt tack till alla generösa givare vid 
höstens stora insamlingar. Valdagens insamling 
gav 4.903:- som oavkortat går till kretsens sociala 
arbete. Scouterna, Röda Korset och Rädda barnen 
samlade tillsammans in hela 12.500:- Ett strålande 
resultat!

Jul på Konsum
firar vi  lördagen den 2 december då vi lockar med 
glögg och jultombola. 

Många trevliga arrangemang planeras inför 2007 
dit ni alla hälsas hjärtligt välkomna.
Hälsningar i Advent från
Degebergabygdens Rödakorskrets

Annonsera era arrangemang 
under denna rubrik!

Föreningar annonserar här gratis sina arrang-
emang i Degebergatrakten . I nästa nummer 
kommer rubriken Det händer i Degebergatrakten 
sommaren 2007. Mejla era program till: 
magnus.persson@rejlers.se
Eller lämna dem till: Magnus Persson, Tingsv.82 
297 31 Degeberga, tel. 044-355080
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Det händer i Degeberga  vintern 2006
DEGEBERGA BYALAG

Julstök på Tingstorget
Söndagen den 10/12 kl. 11-16
Se separat annons.

BYALAGSSTÄMMA – ÅRSMÖTE
Tingshuset den 13/2 kl. 19.00
Byalaget bjuder på kaffe och kaka.
Välkomna!

VALBORGSFIRANDE
Traditionsenligt valborgsfirande vid Degeberga 
backar den 30/4-07
Samarbete med Scouterna och GOIF.

Degeberga GOIF
Tel. 044-350213, vardagar 9-12

Årsmöte
Söndagen den 18/2 kl. 14.00
Plats: Klubbstugan
Välkomna!

Gärds Härads Hembygdsförening
Hembygdsparken, Degeberga
Trollemöllavägen 25, 297 94 Degeberga Tel 044 
– 35 06 57, fax 044 – 35 50 76
E-post:hembygdsforen.g@telia.com Hemsida: 
www.hembygdsgarden-degeberga.se

JULSTUGA 9-10/12, Hembygdsparken

Lördagen den 9 och söndagen den 10 december 
11.00 – 16.00 båda dagarna.
Traditionell julstuga med sedvanlig försäljning 
av hantverk av olika slag, halmslöjd, kransar mm. 
Även bröd och kakor, korv och ost. På lördagens 
eftermiddag kommer lucia med tärnor på besök 
och på söndagens eftermiddag underhåller Hem-
bygdskören SMO ” Sjung med oss” med toner i 
advent.

Se även separat annons!

FOLKESTORPS BRÄNNERIMUSEUM I OLSERÖD
Brännerimuséet är öppet för visning och guidning 
efter överenskommelse med kansliet. Inför grupp-
besök måste anmälan göras i god tid per telefon 
044 – 23 60 67 eller 044 – 35 06 57.
Entré 20 kr/ per person

Gymnastikföreningen Nytta och Nöje
Ingegärd Bladh, tel. 044-351142
Elisabeth Hammarqvist Arlefalk, 351037

Lättgympa för kvinnor i alla åldrar
Ny termin börjar tisdagen den 9/1-2007 kl. 19.00-
19.45 i Degeberga Idrottshall.



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!



=PE:s Rör=
DIPLOMERAD INSTALLATÖR FÖR VÄRMEBARONENS PELLETSANLÄGGNINGAR OCH BRÄNNARE

Sänk dina 

värm
ekost

nader!

Per Erik Jönsson, Kyllingarödsvägen 101, 
297 94 Degeberga

Telefon 044 – 35 00 25. 
Mobil 0708 –35 25 30

Goda, vackra, praktiska, sköna, väl-
doftande, annorlunda, roliga ting för ute och
inne. Lillaforsvägen i Degeberga, se karta på

hemsidan www.haxanstradgard.nu

JULMARKNAD I
HÄXANS TRÄDGÅRD

Julpynt, smide, linne, porslin, kryddor,
te och mycket annat!

Lammskinn från gårdens
äkta pälsfår – bästa

julklappen!

Glöm inte att släcka ljusen, 
innan brandkåren gör det åt dig...





När du går i pension kan du
tvingas leva på halva din lön.

Nu förändras pensionssystemen i Sverige.
Det kan innebära att du en dag tvingas leva på 

hälften av vad du hade medan du fortfarande 
arbetade.

Om du pensionssparar på egen hand kan du 
undvika det.

Försäkrad Pension är en ny typ av pensions-
sparande där dina pengar bara kan öka i värde. 
Aldrig minska. Det garanterar vi.

Om du pensionssparar slipper du det.
Att skaffa Försäkrad Pension tar 10 minuter 

och är lika enkelt som att försäkra bilen.
Gå in på lansforsakringar.se/forsakradpension 

eller ring oss på 044-19 62 00.


