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Byalaget är en ideell förening som verkar opolitiskt för intressen rörande Degeberga med omnejd. Vi 
sköter flaggspelet vid byns norra infart, samt flaggningen på Tingstorget. Vi är också medarrangörer 
i byns Valborgsfirande samt i julstöket på Tingstorget. Vi har fram till nu gett ut Degeberga Byablad 
till alla hushåll i Degeberga, Vittskövle, Maglehem, Olseröd, Lökaröd, Everöd och Ö.Sönnarslöv. 
Detta hoppas vi kunna fortsätta med tillsammans med intresserade föreningar & organisationer, se 
ledare.

Stöd Byalagets arbete, och blir medlem 2008! 
Ett medlemskap i Degeberga Byalag är ett medlemskap för din hembygd! 

Medlemskap 2008: Hela familjen:  100 kr 
   Enskild medlem: 50 kr 
 Kan betalas på bankgiro nr. 5302-7140 

Eller lös medlemskapet på Tingstorget den 9/12 kl. 11-16. Då får du dessutom köpa 
Degeberga filmen med dem gamla sockenfilmerna på DVD för 100 kr (ordn.pris 130 kr). 
På tingstorget i samband med julstöket bjuder vi dessutom på glögg & pepparkakor. 

Välkomna! 

BYALAGSSTÄMMA
Tisdagen den 12/2- 2008 

Tingshuset kl. 19.00 

Tema: Utbyggnad av Degeberga & diskussion om detaljplaner för byn! 
Kommunrepresentanter inbjudna. 

Årsmöte för Degeberga Byalag (Anmäl ditt intresse om du vill engagera dig för bygden) 
Byalaget bjuder på kaffe! 

VÄLKOMNA!
Degeberga Byalag – byalaget@degeberga.nu (Magnus Persson tel. 044-355080) 

DEGEBERGA BYALAG 
Tillsammans blir vi starka! 
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Julen står för dörren!
Sommartid har blivit till vintertid och 

mörkret har tagit sitt grepp över vår 
bygd. För många är det mörkt när man 

kör till jobbet, och det är mörkt när man 
kommer hem. Nu längtar vi alla efter lju-
set i mörkret som kommer i samband med 
juletiden. I Degeberga blir det extra julkul 
den 8-9/12 både i Hembygdsparken, vid 
Tingstorget och inte minst i våra affärer. Vi 
hoppas på stort deltagande från både bybor 
och utomsockens. Se annons på baksidan. 
Lagom till julstöket har byalaget fått de 
gamla sockenfilmerna rekonstruerade. För 
tio år sedan sålde Byalaget filmerna på VHS-
video. Nu kommer vi att sälja filmerna med 
ytterliggare förbättrad kvalitet på DVD. Så 
passa på att köpa er ett ex till extrapris i 
samband med att ni löser medlemskap för 
2008 vid julstöket den 9/12.

Medlemskap i Degeberga Byalag är ett 
stöd för bygden och bygdens framtid. I år 
har vi använt pengarna till att bl.a. stötta 
ungdomssektionen i GOIF i samband med 
deras 75-års jubileum. Vi har stöttat Dege-
berga Scoutkår i samband med att de skulle 
göra en resa till Göteborg. Och för de allra 
minsta har vi skänkt en slant till hembygds-
föreningen för att köpa in en ny gunga till 
lekplatsen i parken. Vi har också investerat 
i nya fräscha självfallet-flaggor som vajar 
vackert på Tingstorget och vid norra infar-
ten på sommaren. Jag vill passa på att tacka 
Lennart Nilsson som flitigt sköter flagg-
ningen på torget, samt Seved Ingemans-
son i byalaget som sett till att det blivit ett 
fint flaggspel även i år. Skylten vid norra 
infarten som sköts exemplariskt av hem-
bygdsföreningen har vi kompletterat med 
en extra text: www.degeberga.nu Detta är 
internetadressen till Degebergas reklampe-
lare mot omvärlden. Här uppmanar vi för-
eningar (gratis) och företag (för en mindre 
slant) att skicka in så mycket information 
så möjligt. Kontakta Ricard i byalaget, eller 
mejla till info@degeberga.nu.

Byalaget har också gjort en del skrivelser 
under året angående Forsakarsbadet, åter-
vinningen, trafiken, och detaljplaneringen 
av byn. Vid Byalagsstämman (årsmötet) 
den 12/2 kommer vi att ha tema angående 
detaljplanering och utbyggnad av byn. 
Kommunens representanter är inbjudna 

och då hoppas vi på stort deltagande från alla 
medlemmar och bybor. Om vi får nya bostads-
områden ökar möjligheten till nybyggnation 
och tillväxten i bygden tryggas. Vi kommer 
under nästa år dessutom att verka för bl.a. ett 
kommunalt medborgarkontor i Degeberga, 
renovering av Forsakarsbadet, Återvinningen 
öppet på lördagar mm. Läs våra skrivelser och 
svar kontinuerligt under www.degeberga.nu  
och klicka på byalaget.

byabladets framtid 
– vinna eller försvinna ?
Byabladets vara eller icke vara har diskuterats 
vid flera tillfällen i byalagets historia. När jag 
kom med i styrelsen 2005 hade vi många odds 
emot oss. Men vi bestämde att två nummer 
skulle vi klara och det har vi gett ut varje år 
sedan dess. Men nu känner vi att större delen 
av byalagets tid ägnas åt Byabladet, tid som 
vi vill ägna åt annat för vår bygd. Samtidigt 
tycker vi att Byabladet är en unik tidning som 
vi vill fortsätta att ge ut. 

Vår vision för att rädda Byabladet är följan-
de: Vi bildar en särskild redaktion som bara 
jobbar med byabladet. Till denna önskar vi så 
många frivilliga personer som möjligt. Vi bju-
der också in alla föreningar och organisatio-
ner i utgivningsområdet att delta i redaktio-
nen. Detta skulle öka samarbetet mellan olika 
föreningar, och samtidigt underlätta arbetet 
bakom Byabladet. (Ju fler vi är tillsammans, 
ju gladare vi blir). Dessutom blir tidningen 
bredare och mer innehållsrik.

De föreningar och organisationer som stäl-
ler upp för byabladets redaktion får vara med 
och ta del av ev. vinst. Om denna vision går i 
lås skulle Degeberga Byalag kunna fortsätta 
vara ansvarig utgivare och hantera ekonomin. 
Vår förhoppning är att tidningen kommer att 
bli en sammanhållande länk för hela byg-
den innafattande bl.a. Maglehem, Olseröd, 
Vittskövle, Lökaröd, Ö.Sönnarslöv, Everöd 
och Degeberga. Om visionen inte går i lås så 
kan detta tyvärr vara det sista Byabladet som 
Degeberga Byalag ger ut. Så anmäl ert intresse 
för att ingå i redaktionen till undertecknad, 
och rädda Byabladet! 

Sist men inte minst: 
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Magnus Persson, ordf. Degeberga Byalag
byalaget@degeberga.nu  tel. 044-355080
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DEGEBERGA
AUTOEL O
SERVICE AB
BIL- OCH CYKELTILLBEHÖR • RESERVDELAR 

VERKSTAD • KIOSK • FILMUTHYRNING  

HYRSLÄP • GASOL

BILREKONDITIONERING 

Per & Dennis

TEL:35 00 21

Restaurangen öppen dagligen 
mellan 29/6 och 29/7

Rum & Frukost året runt

Naturliga Noni Produkter!
TAHITIAN NONI™Juice - Ger ökad energi, Rik på   
   antioxidanter, vitaminer o viktiga mineraler.
Paradisiska Hud-, Hår- och Spa Produkter
   -utan parabener och sulfater.
Viktkontroll Tahiti Trim™ Plan 40 ™speciellt för kvinnor 40+

Unik Näring för hundar och hästar
TaHIRO™- Den nyttiga energidrycken -Nu é den här!

Bodil Fredriksson Degeberga 0708-846911 - Katharina Johansson Åhus 0768-881477 
Oberoende produktkonsulter för Tahitian Noni International

Visste du att en av de viktigaste näringsupptäckterna under 
senare år, Nonifrukten, är mer än 2000 år gammal!

Vill du veta mer? - Ring oss ! Eller kom in på Ekströms café så berättar vi mer.

Nattvandrare 2007/8

Arne Svensson  044-350823

Bert Persson  044-350734

Cecilia Sjöberg  044-350888

Ann-Charlotte Persson 044-350586

Henrik Mattsson  044-355033

Håkan Winqvist  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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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

Tingshuset
Degeberga bibliotek
vid skolan i Degeberga, tel. 044-134553
www.kristianstad.se – välj bibliotek

På biblioteket kan du hämta Byablad 
till nära och kära som inte fått något 
blad i sin låda.

Ordinarie öppettider:
Måndagar 10-13, 14-19
Onsdagar 10-13, 14-18
Torsdagar 14-17

Våra öppettider under jul och nyår: 
Julafton   24/12   stängt 
Juldagen  25/12  stängt 
Annandagen  26/12   stängt 
Torsdagen  27/12   14-17 
Fredagen  28/12   stängt 
 
Nyårsafton  31/12  stängt 
Nyårsdagen   1/1   stängt 
Onsdagen   2/1   10-13, 14-18 
Torsdagen  3/1   14-17 
Fredagen   4/1   stängt 

Varmt Välkomna 
till Degeberga Bibliotek.

Degeberga Vårdcentral
Tel. 044-3090510
Under jul och nyår har vi öppet som 
vanligt alla vardagar (ej helg & helgaft-
nar)

Apoteket Gladan, Degeberga
Tel. 0771-450 450

Öppettider: 
Måndag  09.00 - 12.15, 13.15 - 17.00 
Tisdag  09.00 - 12.15, 13.15 - 17.00 
Onsdag  09.00 - 12.15, 13.15 - 17.00 
Torsdag  09.00 - 12.15 
Fredag  09.00 - 12.15, 13.15 - 17.00 
Lördag, Söndag  Stängt

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

Bra att veta
vad kan jag lämna 
på återvinningscentralen?
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 av-
fall 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 däremot företagare och vill lämna 
avfall på en återvinningscentral måste 
du köpa ett småföretagarkort. Mer 
information om kortet finner du här 
intill.

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

Blå markering = 2 km elljusspår
Gul markering = 5 km

Elljusspåren är under vinterhalvåret 
tända från mörkrets inbrott till 24.00 
och från 6.00 tills det blir ljust.

Motionsslingorna ägs av kommunen, 
och sköts mycket bra 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 varje 
kväll. 

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

Degeberga Golfkrog
Här serveras husmanskost i bufféform varje 

dag kl 11.30-16 från mars till december.
I december även julbord.
Fullständiga rättigheter.

Festarrangemang • Catering • Bussar

Hjärtligt Välkomna!

Anders med familj

044-35 50 40
www.dwgolfklubb.com

Vi har en 18-håls bana som håller mycket 
hög klass.
Skotskinspirerad och med mästerskaps-
karaktär.
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.

ALLT I VERKTYG • TRÄDGÅRDSMASKINER 
BESÖK VÅR NYA LAGER- UTSTÄLLNINGSHALL 

   Tel. 044-331087 
KLIPPO

mekonomen.se

Allt i EL
i Maglehem AB

Installerar ALLT överallt
Tel 044-350543 

Mobil 0705-955922
Ragnar och Birgitta Antonsson Det går att förändra. 

Du kan förändra!
Sätt in ditt bidrag på PG 90 2003-3 
eller sms:a BARN till 72 900 så 
bidrar du med 50 kronor.



d e c e m b e r  2 0 0 7       n u m m e r  6 1

7

Degeberga är en av Kristianstads kom-
muns basorter med ca 1700 invånare. 
Orten blev en del av Kristianstads kom-
mun 1974 men har mycket gamla tradi-
tioner som tingsställe och handelsplats. 
Sista tinget hölls i det gamla Tingshuset 
från 1891 på Tingstorget 1952. Däref-
ter tjänstgjorde huset som kommunal-
hus för Degeberga ”Stor”-kommun till 
1974.

Ortnamnet har tolkats som innehål-
lande diger ’stor’ eller deghia ’sump-
mark’ samt berg och kan betyda “de 
stora backarna”. Byn finns nämnd i flera 
dokument på 1300-talet men det lär ha 
funnits bofast jordbruksbefolkning 
tidigare än så. Bebyggelsen på orten har 
troligtvis börjat tidigast på medeltiden 
och den romanska absidkyrkan kan 
vara redan från 1200-talet. Kyrkan är 
dock helt ombyggd, det är bara tornet 
från 1300-talet som återstår. I trakten 
kring Degeberga finns cirka 15 fornläm-
ningar, bland annat bronsåldershögar, 
ett järnåldersgravfält med resta stenar 
och en skeppssättning.

service / aktiviteter
På orten finns serviceinrättningar som 
livsmedelsbutiker, vårdcentral, folk-
tandvård och bank. Här finns grundsko-
la med högstadium och ett kommunalt 
äldreboende. På fritiden kan man spela 
golf på Degeberga-Widtsköfle golfklubb 
eller vandra runt i den underbara natu-
ren som omger Degeberga.

Kommer man som turist till Dege-
berga så finns här en stugby med 25 
stugor att semestra i. Här finns också en 
turistbyrå som är öppen om somrarna. 
Genom Degeberga GOIF kan man spela 
fotboll, bordtennis eller gå på gymna-
stik. I byn finns också tennisklubb 
skytteförening, scoutförening, hembyg-
dsförening samt pensionärsförening 
mm. Cykla kan man göra på den gamla 
järnvägen som löper mellan Kristianstad 
och Maglehem. Intill Forsakars vatten-
fall finns ett vackert beläget friluftsbad 

med en 50-metersbassäng som håller 
öppet om somrarna. Blir man hungrig 
finns det flera restauranger, café och 
gatukök att välja på både i och strax 
utanför Degeberga.

naturen
Degeberga är känt för naturreservatet 
kring vattenfallet Forsakar, som med 
sina två fall är Skånes högsta vattenfall, 
det övre på åtta meter och det nedre på 
tio meter. Andra naturupplevelser kan 
upptäckas i vår vackra hembygdspark, 
eller kanske en promenad i ”Bröderna 
Lejonhjärtas fotspår” en led som sträck-
er sig upp på Söndreklack även kallad 
”Sockertoppen”. Området runt Söndre-
klack planeras för att bli ett kommunalt 
naturreservat. (Delar av filmen Bröderna 
Lejonhjärta spelades in i Degeberga).

I hembygdsparken finns flera vackra 
gårdar och museer att besöka, till exem-
pel skulptören Ivar Johnssons ateljé 

Degeberga 
– ett levande samhälle mitt i naturen

med skisser och modeller, en smedja, 
en kvarn och en prästgård.

evangemang
I Degeberga förekommer flera årliga 
evenemang. Ett exempel är Degeberga 
marknad som är lite mindre och intima-
re än den mer kända Kiviks marknad. 
Ett annat evenemang är spelmansstäm-
man som tar plats i hembygdsparken. I 
Gärds Härads hembygdspark äger även 
andra evenemang rum, till exempel 
midsommarfirande och antik- och sam-
larmarknad, och julstuga. Vid Solhällan 
in närheten av Söndre klack anordnas 
traditionsenligt valborgsbål. I det gamla 
Tingshuset vid Tingstorget arrang-
eras årligen julstök, konstutställningar, 
barnkonserter mm. Mer information 
kan läsas under: www.degeberga.nu

Välkomna till Degeberga 
önskar Degeberga Byalag.
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Kristianstads 
Sparbank
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Byabladets utsände har träffat Pär Nils-
son, kårchef, och Per Arvidsson, grupp-
chef, på Brandstationen i Degeberga. 
De är två av de totalt 15 av Kristianstad 
kommun deltidsanställda brandmän-
nen här i Degeberga. 

först lite historik

Redan i början av 1900-talet började 
man formera ett brandvärn i Dege-
berga. Många frivilliga anmälde sig. 
Brandutrustning i form av en hand-
driven brandspruta – som nu kan ses i 
Hembygdsparken - anskaffades. Då sam-
mankallades brandmännen med hjälp 
av klockringning i kyrkan.

Degeberga Brandkår bildades for-
mellt 1934 och den första övningen 
hölls den 30:e september samma år. På 
den tiden sammankallades brandmän-
nen med hjälp av tyfonen. Degeberga 
var vid den tiden en egen kommun med 
små ekonomiska resurser. En motor-
spruta som kunde bogseras efter en bil 
anskaffades. 

En begagnad oljetankbil inköptes 
1971 och byggdes om till en brandbil 
med en frontpump. Härigenom kunde 
man ha med sig cirka 7000 liter vatten 

redan vid utryckningen  – en värdefull 
tidsvinst för att kunna begränsa en 
brand.

I början av 1970-talet var Degeberga 
fortfarande en egen kommun. Nya 
lagar om brandförsvar fanns nu och 
Degeberga kommun satsade förhållan-
devis mycket pengar för att moderni-
sera såväl byggnad som utrustning. Den 
idag befintliga brandstationen invigdes 
således hösten 1973. I samband med 
kommunsammanslagningen 1974 blev 
Degeberga brandkår en underavdelning 
till Kristianstads brandkår.

nutid
De båda representanterna för brand-
kåren i Degeberga, Pär Nilsson och Per 
Arvidsson, framhåller med en mun att 
brandkåren är till för bygden. Man är 
idag 15 man men borde vara 20 för att 
kunna ha en bra bemanning och ett 
bra jourschema. Degebergabrandkåren 
har således ett rekryteringsbehov av 5 
brandmän. Även kvinnor är självklart 
välkomna att söka!!! 

Idag sker all alarmering trådlöst 
direkt till brandmannen var han än 
befinner sig!!! Tekniken har onekligen 

gått framåt sedan klockringningen och 
tyfonen!!! Från det att larmet går har 
man idag 5 minuter på sig för att rycka 
ut. Hittills har man klarat alla 5-minu-
tersgränser!!! 

Antalet bränder har minskat över 
åren medan antalet bilolyckor har ökat. 
Nu har man totalt 35 – 50 larm per år. 
Varje brandman övar 48 timmar per 
år innebärande ca 2 timmars övning 
varannan vecka (utom sommarmåna-
derna). För den fysiska träningen har 
man tillgång till bl.a. gymnastikhallen 
i stationsbyggnaden. Två gånger per år 
får man genomgå en fysiktest. En årlig 
läkarkontroll tillhör också förmånerna. 
De båda representanterna framhåller 
att man i kåren har det mycket trivsamt 
och att man har roligt!

Byabladet kan även i detta nummer 
delge läsarna en positiv nyhet för bygden: 
Från och med årsskiftet skall Degebergas 
brandkår även ta hand om vissa akuta 
utryckningar på grund av sjukdomsfall. 
Detta är mycket positivt för oss speci-
ellt under den tid ambulansen inte är 
stationerad i Degeberga. För att klara 
dessa utökade uppgifter går samtliga 
brandmän en speciell sjukutbildning 

Degeberga brandkår 
– bra att ha om det tänder till!

Brandbilen förevisas vid Degebergaskolan. Här skulle 
det inte vara svårt att rekrytera nya brandmän!!!
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under hösten. Denna utbildningstid lig-
ger utanför ovannämnda 48 timmar per 
år. Det är onekligen skillnad om en sjuk-
transport till CSK kan starta direkt från 
Degebergatrakten jämfört med att en 
ambulans först skall rekvireras från Kris-
tianstad. I detta sammanhang kan även 
nämnas att det sedan länge ingår en för 
alla brandmän årlig utbildning i hjärt/
lungräddning med åtföljande prov.

Eftersom Degeberga ligger sydligast i 
Kristianstads kommun har man numera 
ett samarbete över kommungränsen 
gentemot Tomelillas och Hörby kom-
mun. Ett samarbete som verkar själv-
klart idag – men så var inte fallet förr då 
varje kommun skötte sitt.

På frågan hur man klarar av att ta 
hand om olycksoffer i t.ex. en bilolycka 
svarar Pär och Per att man är helt foku-
serad på att göra sitt arbete så snabbt 
och säkert som möjligt. Först när rädd-
ningsarbetet är över kan det komma 
reaktioner hos de som har tagit hand 
om olycksoffren. Man pratar då igenom 
vad som har hänt på brandstationen. Ett 
kristeam finns vid behov även tillgäng-
ligt i Kristianstad.

hur blir man en brandman
Brandkåren har –som ovan nämnts - ett 

akut behov av ytterligare 5 brandmän 
i Degeberga. Man måste man bo och 
arbeta i Degeberga – allt för att klara 
5-minutersgränsen för utryckning. Helst 
skall man ha körkort för lastbil men 
detta är inget krav då kompletterande 
utbildning kan erhållas. Själva utbild-
ningen till brandman ges i Revinge 
under 11 veckor. Denna utbildning sker 
inte i ett sträck utan den är uppdelad i 
2-veckors pass med 4-5 veckors mellan-
rum. När utbildningen är genomgången 
och godkänd är man deltidsbrandman. 
Förmansutbildningen är sedan ytterli-
gare 6 veckor lång.

Företagen i Degeberga är självklart 
generösa med att ge ledighet för denna 
utbildning. De har naturligtvis även 
egen nytta – inte minst i förebyggande 
syfte – av att ha en deltidsbrandman i 
sina led.

Byabladet önskar deltidsbrandkåren 
i Degeberga all framgång inte minst 
med den rekrytering av de fem nya 
brandmännen som måste till. Grabbar! 
Ni gör ett fantastiskt arbete tycker

Magnus Ericsson

PS. Man behöver inte heta Pär eller Per för 
att få anställning! DS
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Under tre veckor i mars 2006 var 
Matthias Multhaupt och Hend-
rik Groβlohmann på praktik på 

Degebergaskolan. De studerar båda 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 
idrotts-intresserade. Matthias spelar 
volleyboll och Hendrik handboll.

Eftersom det gick mycket bra med 
Matthias och Hendrik här, bestämde 
rektor och vi lärare oss för att skriva in 
i vår lokala arbetsplan att vi varje vår 
tar emot två tyska lärarkandidater för 
att utöka kontakterna med vår omvärld 
internationellt, som det står skrivet i 
den kommunala skolplanen. Vi vill ju 
också förbättra våra språkkunskaper, 
både tyska och engelska. Det är värde-
fullt för eleverna att få en in-put direkt 
från en tysktalande person. Vi är ju inte 
dagligen ”omgivna” av tyska på samma 
sätt som av engelska. Även vi lärare 
lär oss genom att dagligen prata med 
tyskar/tyskor. Vi får också veta att ord 
och fraser, som står i läroböckerna, inte 
alltid stämmer. Språket förändras.

Så i mars i år hade vi två tyska tjejer 
hos oss: Brit-Marie Wortmann och Anja 
Grundmeier. 

Britti, som hon kallas, studerar för 
att bli lärare i ”Grundschule” för elever 
mellan 6 och10 år. Hon kommer att 
undervisa i tyska, engelska, matte och 
idrott. Anja ska bli hemkunskaps- och 
tysklärare i ”Realschule” för elever mel-
lan 11 och 16 år. Britti och Anja var inte 
bara med i tyskgrupperna. De deltog 
också i engelskundervisningen i en del 

grupper i åk 6-9. Därutöver var Anja med 
Gun Karlsson i hemkunskap och Britti var 
med i engelska och idrott i klass 3-5 med 
Per Arvidsson, Jan Romlin och Kerstin 
Olsson. Således kom deras praktik här 
många till del, både elever och lärare. 

Och nu är Matthias Multhaupt och 
Hendrik Groβlohmann hos oss igen, 
denna gången från den 3 september 
och fram till jul! De är med på tysk- och 
engelsklektioner med Victoria Nilsson 
och mig samt på idrott med Elise Mei-
jer. Tanken är att de själva ska undervisa 
hela eller delar av lektioner. Dessutom 
samlar Hendrik information till sitt 
examensarbete, som ska handla om 
utvecklingen och genomförandet av 
olika planer i den svenska skolan med 
Degebergaskolan som exempel. Jag 
ställde två frågor till dem: 

Varför vill du vara här en hel termin? 
Matthias: För att få ett mera noggrant 

och verklighetsnära intryck av läraryr-
ket och samla praktikerfarenhet är det 
mycket bra med en hel termin. Under en 
kortare tid får man en förenklad inblick 
och det är inte möjligt att samla på sig 
erfarenheter i samma utsträckning.  

Hendrik: En längre vistelse på samma 
ort är meningsfull, eftersom man kan 
iaktta och påverka såväl utvecklingen 
hos eleverna som hos sig själv under 
en längre tid. Det betyder att det finns 
tillräckligt med tid till att praktisera 
den teori vi lärt oss på universitetet. 
Dessutom kan man också lära av sina 
misstag som nybörjare. Den direkta 
kontakten med eleverna är särskilt vik-
tig och hjälper oss att allt eftersom vänja 
oss vid lärarrollen. Under en tre veckor 
lång praktik får man däremot en grov 
och mindre god inblick.

 

Varför just på Degebergaskolan?
Matthias: Genom vår treveckorsprak-

tik i mars 2006 på Degebergaskolan 
kände vi redan till skolan, kollegiet och 
övrig fakta. Omgivningen, skolan, elev-
er och kolleger inklusive skolchef och 
rektor utgör ideala förutsättningar för 
det första, självständiga undervisandet.

Hendrik: På denna punkt instämmer 
jag med Matthias. Förutsättningarna är 
ideala. Dessutom har hela kollegiet varit 
välvilligt inställt mot oss från första 
början, så att vi snabbt fick kontakt. 
Eleverna är också mycket vänliga och 
lätta att få kontakt med. Det är kul!

Ann-Helen Clausson
Lärare i tyska och engelska i åk 6-9 på 

Degebergaskolan

Back in Town
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Att Sverige är vackert fick Dege-
berga SPF uppleva under sin Sve-
rigeresa 30 juni – 9 juli. En del 

resenärer från andra SPF-avdelningar 
anslöt sig så att till slut blev vi 41 perso-
ner inklusive chaufför och guide. Chauf-
för var Stefan Olsson från Olssons Buss 
i Vittskövle och suverän guide var Lars 
Kryger, som lotsade oss genom landska-
pen på ett underhållande och trevligt 
sätt. Stefan son, Alexander, 9 år, gjorde 
oss alla glada med sin entusiasm, vetgi-
righet och hjälpsamhet.

Under 10 dagar fick vi se och uppleva 
vårt vackra land. Efter första natten i vår 
huvudstad for vi längs Östkusten upp till 
Haparanda. Då upplevde vi bl.a. besök i 
Lunde, där Ådalskravallerna ägde rum 
1931. Monumentet, som är uppfört där 
fotograferades från alla håll, och där 
fick vi också se den gamla Sandöbron. 
Den nya Höga Kusten-bron är impone-
rande, och vilken utsikt man har över 
landskapet när man befinner sig mitt på 
den. Vacker utsikt fick vi också uppleva 
i Örnsköldsvik, då vi efter nattuppehåll 
åkte upp på Varvsberget, där man blev 
helt betagen av allt vackert.

På väg vidare mot Haparanda besökte 
vi Ratan, som ligger ända ute vid Bot-
tenviken. Ratan var förr en av två stapel-
städer, d.v.s. in- och utförselhamnar för 
Norrland. Den andra var Luleå. Under 

kriget mot Ryssland 1808-09 utkämpa-
des flera slag här i kusttrakterna, det 
sista i Ratan och då avgick de svenska 
trupperna med segern. Det var den 20 
augusti 1809. Vid freden i Nyhamn, som 
så småningom följde förlorade Sverige 
hela Finland. 

Vid Ratan märks landhöjningen 
mycket tydligt. Där hade 1892 byggts 
ett litet torn och på dess sockel hade 
ett märke huggits ut just i vattenlinjen. 
Detta märke finns nu mer än en meter 
högre upp. Landhöjningen pågår stän-
digt, c:a 1 cm per år.

Vi kom fram till Haparanda på kvällen 
och gjorde en kort sväng över på finska 
sidan till Torneå. Efter god middag och 
nattvila började vi nästa dag med ett 
besök i Haparanda kyrka. Ser man den 
på håll, tror man att det är någon sorts 
silobyggnad, alltså en mycket originell 
och ovanlig kyrkobyggnad, som var klar 
1976. Den gamla kyrkan hade förstörts 
vid en brand tre år tidigare. Utanpå är 
kyrkan helt svart men invändigt mycket 
ljus och luftig. På den plats där den 
gamla kyrkan låg är nu en klockstapel 
som består av en järnkonstruktion, där 
klockorna hänger synliga.

Längs Torneälven bar det sedan av till 
Kukkolaforsen med sina unika , skrang-
liga träbryggor, där fiskarna står då de 
fångar sik. Fisket hade inte börjat men 
vi fick ändå en inblick. Dessutom blev 

vi väldigt omsvärmade, och myggstiften 
kom väl till användning.

Lägre norrut passerade vi Polcirkeln, 
och många av oss hade aldrig varit 
norr om den. Kamerorna fram, alltså !!  
I Pajala viker vägen av från älven och 
fortsätter mot väster. Via Vittangi kom 
vi så småningom fram till Kiruna, där vi 
bodde två nätter. Första kvällen samla-
des vi halv ett på natten för att åka till 
Loussavara och uppleva midnattssolen. 
Vädret var så klart att vi verkligen fick 
se solen.

Morgonen efter började dagens utflykt 
med ett besök i Kiruna kyrka, en fantas-
tisk byggnad. Den är uppförd i stil med 
en lappkåta. Takkronorna symboliserar 
norrsken. Altartavlan är målad av prins 
Eugen på beställning av Hjalmar Lund-
bom, disponent på LKAB. Han var per-
sonligen bekant med prinsen och även 
med den värmländske bildhuggaren 
Christian Eriksson som utfört 12 sta-
tyer, som står på utsidan av kyrktaket, 
samt inuti kyrkan ett verk föreställande 
S:t Göran och draken, där S:t Göran bär 
Hjalmar Lundboms ansiktsdrag.

Efter kyrkobesöket gick färden mot 
Narvik, i början i regn men efter hand i 
strålande solsken. Ju längre västerut vi 
kom desto mer imponerande var fjällen 
och forsarna. Vid Abisko har man fin 
utsikt mot den s.k. Lapporten och den 
ville ju alla fånga på bild, varför vi stan-
nade där även på återvägen då vi hade 
solen bakom oss. I Narvik strosade vi 
någon timme i solen och värmen innan 
vi återvände till Kiruna.

Dagen därpå började färden söderut, 
men först besökte vi Jukkasjärvi kyrka 
med den berömda altartavlan av Bror 
Hjort. Den är utskuren i teak och sedan 
målad i starka färger och är en skildring 
av Laestadianismen. Efter att ha pas-
serat Porjus kom vi så småningom till 
Jokkmokk, där vi besökte en tenn- och 
silversmedja. Sedan var det inte långt 
till Arvidsjaur. På vägen dit passerade 
vi Piteälven där man kunde prova på 
forsränning om man ville. I Arvidsjaur 
bodde vi på hotell Lapponia och hälsa-
des välkomna av receptionisten Hanna 
från Bjärnum. Här stannade vi 2 nätter.

Nästa morgon, fredag, åkte vi till Arje-
plog och Silvermusèet, skapat av lapp-

Vårt vackra Sverige.
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marksdoktorn Einar Wallquist. Mycket 
intressant! Strax intill låg den vackra 
kyrkan. Då vi återvände mot Arvid-
sjaur besökte vi en sameby, Båtsuoj, 
där samekvinnan Lena berättade om 
samernas liv och villkor. Vi fick gå in i 
lappkåtor och blev bjudna på kaffe, kokt 
över öppen eld, och till det serverades 
torkat renkött. Den som ville kunde 
också smaka på spenvarm renmjölk. I 
Arvidsjaur pågick marknad när vi kom 
tillbaka, och vi strosade där en stund.

Lördag morgon besökte vi först den 
s.k. Lappstaden, en samling kåtor och 
härbren, som användes som bostäder åt 
samefolket vid speciella kyrkohögtider.

Söderut passerade vi Storuman, Vil-
helmina och Dorotea. Vi besökte Frösön 
innan vi checkade in på vårt hotell i Öst-
ersund. Vid kyrkan hamnade vi mitt i 
ett bröllop. Storsjön breder ut sig nedan-
för kyrkan och utsikten var bedövande. 
Storsjöodjuret såg vi dock inte till. 

Vi övernattade på SAS Radisson Hotell 
innan vi for mot Mora, som var nästa 
mål. Färden gick genom Härjedalen och 
förbi Koppången, den stora myren norr 
om Orsa. I Nusnäs fick vi följa tillverk-
ningen av dalahästar, som görs i alla 
storlekar från någon cm hög till c:a 1 
meter. Vi bodde på Mora hotell och var 
framme så dags att vi hann gå ut och 
ta några bilder av bl.a. Zornmuseet och 
kyrkan. Vi var också inne i Vasalopps-
musèet. 

Hemresedag. Kl. 8.00 begav vi oss iväg. 
Vid middagstid hade vi hunnit till Asker-
sund, där vi åt gemensam lunch. Sedan 
åkte vi väster om Vättern för att bort på 
eftermiddagen hamna vid Habo kyrka, 
som verkligen är sevärd. Via Jönköping 
for vi sen vidare. 

Alla var nyfikna på vad Alexander 
skrivit i sin dagbok under resan och det 
fick vi nu höra. Han ska nu under hösten 
berätta i sin skola om vad han sett och 
upplevt.

Ett par korta uppehåll gjordes och 
snart var vi tillbaka i Degeberga.  Alla 
var glada och nöjda med en fantastisk 
resa med bra hotell, god mat och bra 
arrangemang över huvud taget.

Ann-Britt och Agne Ohlsson 

Degeberga SPF-förening gjorde den 
18 september en bussutfärd till Växjö 
och Råshult.

Det var en resa med anledning av Lin-
nés 300 åriga födelsedag och som inspi-
ration och inledning till en studiecirkel 
om den store Blomsterkungen.

Resans första uppehåll gjordes i Mör-
rum, där vi tittade på Laxens hus och 
laxtrappor i ån. Kaffe med bullar serve-
rades i restaurangen och därefter gick 
färden norrut.

Vi körde väster om Mien, sjön som 
bildades för cirka 120 miljoner år sedan 
då en meteorit slog ner  och sjön bilda-
des. Sjön är nästan helt cirkelrund och 
har en yta på c:a 20 kvkm och som dju-
past 43 m.

Vi fortsatte till Tingsryd och därefter 
till Växjö, där vi besökte först domkyr-
kan och därefter Utvandrarnas Hus. Här 

fick vi ströva omkring och studera den 
permanenta utställningen om Vilhelm 
Moberg och hans böcker samt allt som 
hade med utvandringen från Sverige till 
bl.a. USA att göra.

Efter studierna på arkivet kom bussen 
och hämtade oss för färd till Råshult, 
resan stora mål. Här blev vi guidade av 
en flicka som verkligen kunde sin Linné 
och framförde  det på ett verkligt fint 
sätt.

Linnès födelsehem hade brunnit upp 
men var återuppbyggt på nästan samma 
plats. Dock kunde vi se i marken var 
uthuset hade legat.

Tiden gick fort och så var det tid för 
hemfärd. Allt gick strålande. Chaufför 
och reseledare avtackades och på utsatt 
tid var vi åter i Degeberga efter en både 
lyckad och lärorik dag.

                                   

Linné-resan till Växjö.

Vår guide på Råshult berättar om Carl von Linné.



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 
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Alla Degebergabor har väl lagt märke till den stora om/till-
byggnad som sker av före detta Matöppetbutiken. Byabladets 
utsände har därför träffat Gitte på Eltjänster i Degeberga för 
att utforska vad som är på gång inom företaget.

Gitte berättar att man är full av tillförsikt inför framtiden! 
Det ingår även i företagets målsättning att satsa på bygden. 
När därför tillfälle gavs att ta över byggnaden, där Matöppet-
butiken hade funnits, slog man till och köpte fastigheten. Den 
togs över 2007.03.01. Eltjänster hade i sin befintliga byggnad 
det mycket trångt och orationellt då lager mm fanns på olika 
plan – allt från källare till strax under tak. Nu kunde man 
få rationella lokaler med allt på ett plan! För att få expan-
sionsmöjligheter för framtiden valde företaget att redan från 
början att inte bara bygga om utan även göra tillbyggnader i 
olika riktningar av fastigheten.

Vid ansökan om bygglov visade det sig att man inte fick 
öka byggnadsytan i förhållande till tillgänglig tomtyta! Hur 
löste man detta? Jo, genom att köpa till den tomt som är 
bakom brandstationen! Nu var det tillåtet med tillbyggnaden! 
(Tomten bakom brandstationen är idag en gräsplan som nu 
blivit en liten fotbollsplan med små fotbollsmål. Fotboll-
splanen disponeras av brandmännen mot att de sköter den. 
Även Degebergabarnen kan fritt disponera planen!).

Den nya byggnaden kommer att vara på cirka 1200 kvm. 
Den totala investeringen kommer att ligga på mellan 3 – 4 
miljoner kronor. Ett problem har varit att man har önskat 
bygga en gångbro över bäcken mot Konsumbutiken för att 
förena de båda företagens parkeringsplatser. Samtidigt skulle 
man ju skapa ett gångstråk från Anemonens blomsterhandel 

upp till Hemslöjdsboden och minimera närkontakten med 
trafiken på väg 19. Ansökan om hjälp med finansiering  av 
bron ställdes till Kristianstads kommun. En ansökan som inte 
beviljades… Däremot beviljades tillstånd att bygga en bro! 

Gitte informerar även om att den nya byggnaden kommer 
att få en vacker glasentré ritad av arkitekten Inger Hoff. Gitte 
hoppas att man kan flytta in i de nya lokalerna till jul – men 
tillägger att det kanske är väl optimistiskt.

Gitte berättar även att man kommer att få ett nytt data-
system och att man engagerat Yngve Biel för att gå igenom 
rutiner och arbetssätt. Allt för att förbättra handläggnin-
gen av de order som erhålles. Meningen är att arbetet skall 
delegeras ned till ansvarsområden. Alla skall veta vem som 
ansvarar för att arbetet utförs och vem som håller kontakten 
med kunden. 

Eltjänster har anställt två nya elektriker. En hade ett års 
erfarenhet den andre plockades direkt från skolan. Gitte 
framhåller detta med stolthet då det visar att man inte är 
rädd att anställa ungdomar!!! Allt detta gör att medelåldern är 
mycket låg i företaget - vilket bådar mycket gott för framtiden. 
Det är högt i tak i företaget och det diskuteras livligt på kaf-
ferasterna och luncherna.!

Byabladet önskar Eltjänster all framgång i sina satsningar 
på de nya lokalerna och inte minst på satsningen på person-
alutvecklingen genom

Magnus Ericsson

PS. Eltjänster bidrar med 3 av de totalt 15 brandmännen i Degebergas 
deltidsbrandkår! DS

Eltjänster 
– ett företag som det slår gnistor om!
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Byabladet berättar under denna rubrik kort-
fattat om nya företag, ägarförändringar bland 
företagen, inriktning efter förändringarna 
etc. allt med lokal anknytning till Degeberga.

Peter Briem, nyinflyttad till Degeberga 
under året, har startat ett företag som 
heter Brinkamarknad och Förmedlingscen-
tral. De har sina lokaler i gamla mejeriet i 
Degeberga. Som företagsnamnet anger så 
skall alla kunna lämna in saker, som man 
inte har användning för, till försäljning 
alternativt auktion. I lokalerna skall även 
finnas många fasta försäljningsplatser där 
personer/företag skall kunna hyra ytor för 
sin i egen regi bedrivna försäljning. 

Till planerna hör även att starta ett 
café som efter upprustning av ett kök 
även skall kunna erbjuda smörgåsar och 
sallader. Den befintliga minigolfbanan 
skall under vintern renoveras och liksom 
caféet tas i bruk i vår. Grillplats skall 
ordnas på tomten utefter den natursköna 
Segeholmsån. Utefter ån kommer även 

Företagsnytt i Degeberga

att finnas fikaplatser både ute och under 
tak. Kanske man även hinner med att ha 
en liten julmarknad redan i år.

Brinkamarknad och Förmedlingscentral 
kan även erbjuda konstutställningar med 
plats för kanske upp till 10 konstnärer. 
Även denna aktivitet skall ske året runt 
men självklart kommer konstrundan 
under påsken att bli en höjdpunkt!

Brinkamarknad och Förmedlingscen-
tral har en mycket trevlig egen hemsida: 
www.brinka.se  Ett besök på den rekom-
menderas!

Byalaget önskar företaget all framgång 
för framtiden genom

Magnus Ericsson

”Efter att i många år stått och förfallit 
bestämde sig Byalaget i Norra Lökaröd 
att renovera  den gamla skolans ute-
dass. 

Efter ett par års renovering har lokala 
hantverkare återställt dasset i dess ori-
ginal, dörrarna är målade i brun linol-
jefärg, de gulbruna tegelstenarna håller 
än, men fogarna fick göras om. 

Dasset har flera dörrar. Lärarinnan 
och läraren hade varsitt eget bås och 
bakom elevernas dörrar gömmer sig 
flera hål. 

Invigning av dasset skedde den 27 
oktober med pompa och ståt”

Thomas Johansson 
Lökaröds Byalag, 0416/25445

Utedassets vänner
Kvintetten startade 2001 som en kvar-
tett för att sjunga vid några gudstjänster 
i Degeberga pastorat. Redan vid första 
tillfället fick vi låna in en reserv, och när 
det var dags för andra tillfället utökade 
vi och blev kvintett istället. Som pasto-
ratets kantor var jag initiativtagare till 
det hela, och därför blev det ”Andreas 
Kvintett”. 

Nu efter ganska många år är medlem-
marna de samma, även om det händer 
att vi ibland får plocka in extrafolk eller 
sjunga kvartett, om någon av oss har 
förhinder. 

I Degeberga pastorat har vi fem kyr-
kor, där vi sjunger under kyrkoåret. Vi 
har också haft glädjen att få åka ut på 
en och annan liten turné.  Vi har gästat 
Visans vänner i Hässleholm, gjort 
sommarkvällsmusik och konserter i 
Småland och Blekinge, medverkat med 
sång i samband med caféverksamhet 
och dagledigträffar.

Det har blivit en trevlig del av vårt sång-
eri. Vi får komma till kyrkor, lokaler 
och platser, som vi aldrig varit på, och 
där får vi göra det vi alla tycker är bland 

det bästa som finns, nämligen sjunga 
tillsammans

På den här skivan som musikverk-
samheten i pastoratet gett ut, har vi 
samlat några av våra favoriter. Somliga 
är för oss ”gamla godingar” och andra 
är nyfunna. Vi hoppas att våra toner på 
något sätt ska beröra dig som lyssnar och 
önskar att det blir en positiv beröring.

Skivan kommer att finnas till 
försäljning i pastoratets fem kyrkor, på 
pastorsexpeditionen samt på Ekströms 
Café.

Eventuellt överskott går till Dege-
berga pastorats musikverksamhet. 

Vid tangenterna Andreas Welinder

Johanna     Lars     Bodil     Andreas     Arne

Andreas Kvintett släpper Cd-skiva i höst
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Vi har ett gemensamt intresse, Barbro 
”Livskraft i Degeberga” Hernvall och 
jag. Att ge oss själva och andra ett gott 
liv. Ett gott liv kan man ha ur många 
synpunkter och jag fokuserar här på 
en. För ett år sen var jag på en kurs hos 
Birgit Häll i Mora. Kursen handlade 
om hormon och viktkontroll för kvin-
nor 40+. Då hade jag en natt vaknat av 
de berömda ” vallningarna” och vis-
ste omedelbart vad det handlade om. 
        
Både Barbro och jag arbetar med ett 
nätverksföretag, Tahitian Noni Interna-
tional, TNI, som idag är världens 4.e mest 
snabbast växande företag någonsin. På 
10 år har man uppnått denna framgång. 
Endast Goggle, Feedex och Intel har 
växt snabbare. På bara 7 år uppnådde 
man samma omsättning som Coca Cola 
behövde 40 år på sig att uppnå. En svind-
lande tanke. Varför kan man undra, sva-
ret är att man har mycket bra produkter 
och har mycket goda villkor för den som 
vill jobba med företaget. Hälsoindustrin 
tillsammans med turismen är två av 
de bäst  växande  näringsgrenar som 
omsätter mest pengar nu och det ökar 
hela tiden. Men nu till Kvinnors Hälsa.

Då, för ett år sen i Mora, fick jag en 
hel del ny kunskap om hur viktigt det är 
att se till din kropps hormonbalans om 
du vill må bra och samtidigt ta kontroll 
över humörsvängningar, matbegär, 
brist på energi och extra bilringar runt 
midjan och så vallningar förstås. Sådan 
som händer kvinnor 40+. Östrogen och 
progesteron eller Yin och Yang om du 
hellre vill det. I höstas bestämde jag 
och Barbro oss, för att själva sätt ihop 
en kurs här hemma, för att sprida den 
kunskap vi hade.

Vi bjöd helt enkelt hit Birgit som 
kursledare och annonserade, med gan-
ska kort varsel ut vår kurshelg. Den var 
satt till en helg i början av september. 
Vi bjöd in våra väninnor och andra 

intresserade. Det var många som ville 
vara med men som inte kunde just 
denna helgen. Det slutade med att Bar-
bro och jag bestämde oss för att ändå  
ha kursen men med fokus på att låta 
Birgit utbilda oss istället och så blev det. 
Tanken är att vi ska kunna hålla egna 
kurser.

Varför vill vi detta då? Jo, vi är båda i vår 
bästa ålder och ser fram emot att åldras 
med behag, att inte må dåligt av klimak-
teriebesvär som svettningar, humör-
svängningar och viktökningar. Birgit 
Häll visade ett program som passade 
oss perfekt, skapat av TNI. Oavsett om 
vi bara vill behålla vår nuvarande vikt 
eller samtidigt minska den, fick vi 
mycket kunskap om hur man kan göra. 
Och det bästa av allt är att det handlar 
om att välja rätt sort av livsmedel och 
en rätt sammansättning av vitaminer. 
Inte några kemiska preparat.

Jag berörde i förra Byabladet att det 
kommer fler och fler varnande artiklar 
om att våra livsmedel innehåller allt 
färre näringsinnehåll, en spenatplanta 
innehåller inte längre samma mängd 
järn t.ex. Detta påverkar vårt välmå-
ende. Kroppen är uppbyggd av att få i 
sig vitaminer, mineraler, aminosyror, 
proteiner, kolhydrater etc. Bara med 
en balans mellan dessa komponenter 
ger dig det välmående du förtjänar. De 
behövs  bl.a. för att kroppen ska fortsätta 
att producera de hormoner du behöver. 
Men det finns en massa okunskap som  
gör att så många mår sämre än man 
hade behövt göra.

Som medelålders kvinna går du upp 
och ner i vikt helt annorlunda än när 
du var 20 och 30 år. Därför är inte den 
kost, som passade dig för 5-10 år sen, 
kanske lika effektiv nu. I 40 års åldern 
har din kropp unika näringsmässiga 
behov. Eftersom din kropps metabo-
lism (ämnesomsättning), sjunkit och 

du behöver färre kalorier, har dina  
näringsmässiga behov ökat.

 Du kanske upplever att din vikt, som 
var ett bekymmer, när du var 20 år, en 
kamp när du var 30 år, har blivit ett över-
skuggande krig när du når 40 till 50 år. 
I genomsnitt förlorar en vuxen något 
hekto muskler per år, men när kvinnor 
närmar sig klimakteriet blir minskning-
en nästan 2 gånger så stor.

Även på grund av mindre mängd öst-
rogen, ökar fettvävnaden i kroppen för 
att kunna ombilda andra steroider (en 
slags hormoner) till östrogener.

Denna naturliga ökning av fett och 
minskning av muskelmassa förändrar 
kroppen så att det antal kalorier, som 
kroppen kan förbränna dagligen redu-
ceras betydligt.

Resultat? Kvinnor går lätt upp i vikt 
om de inte ändrar sin kost och ökar 
sin träning. Studier av kvinnor i förkli-
makteriet talar för att kvinnor som inte 
ändrar sin livsstil går upp i genomsnitt 
2,5 kg under denna period.

I mars var jag i Las Vegas på den 
årliga International Leadership Confe-
rence med Tahitian Noni International. 
Där bjöds på många föreläsningar och 
workshops. Jag lyssnade på en kvinnlig 
läkare som  bedrev mycket forskning 
på progesteronets betydelse för kvin-
nors hälsa till förmån för östrogen som 
är det som vi oftast får utskrivet vid pro-
blem. Man glömmer bort balansen med 
progesteron. 

Vi är inte på något sätt experter, mer 
än på våra egna erfarenheter. Men dessa 
vill vi gärna dela med oss av och kom-
mer därför att hålla återkommande 
kurser längre fram. Vi håller som bäst 
på att undersöka lokaler och kostnader 
för detta.

Vi ses och hörs!
Bodil Fredriksson

Det handlar om Kvinnors hälsa  
- Till slut kan fyrtio kännas fantastiskt!
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Parkett, Kakel, Klinker, Plast, Linoleum 
och Golvslipning. Uthyrning av slipmaskin

 Öppet:  Måndag, Tisdag, Fredag  10-18
  Torsdag  10 –15.30
  Lördag  10-13

www.golvtjanst.nu
Tingsvägen 48  •  297 31 DEGEBERGA

044-35 07 80  •  info@golvtjanst.nu

Fastän namnet antyder att vi syr, är det inte så vanligt bland 
oss, i varje fall inte när vi träffas på ”symötena” en gång varje 
månad. Namnet på föreningen är gammalt och vi finner ingen 
anledning att ändra det även om inriktningen är en annan nu 
än när den startades.

Hur arbetar vi då? En gång varje år anordnar vi en auktion 
med Per-Åke Persson som ropare. Där säljer vi olika saker, 
skänkta antingen av oss själva eller av andra givmilda per-
soner. Det kan vara handarbeten, dörrkransar, bröd, godis, 
ljus, servetter och mycket annat. Dessutom säljer vi ett antal 
lotterier med vinster som vi fått eller som vi själva skänker. 
Under ”Vägkyrkan” på sommaren har vi också lotterier som 
inbringar en del pengar. Vid årsmötet i februari bestämmer vi 
vad de medel vi fått in ska användas till. Vi ger t.ex. till Furu-
boda kursgård, Läkare utan gränser, Kampen mot barnprosti-
tution, Kristianstads kvinnojour, Svenska kyrkan i utlandet 
(SKUT), Lutherhjälpen, Världens barn m.m. Vi glömmer inte 
heller våra äldre på Forsalid.

Vi brukar hjälpa till med kaffeservering i samband med vissa 
aktiviteter i kyrkan. Senast skedde det på Tacksägelsedagen, 
då man delade ut biblar till 4-åringarna. Nästa gång blir det 
när kyrkan bjuder kaffe på anhöriga som besöker sina gravar 
vid gravsmyckningen dagarna före Allhelgonahelgen.

Det vi främst arbetar med är emellertid soppluncherna 
vårar och höstar. Sammanlagt är det nio gånger. Vi känner att 
vi gör en viktig insats eftersom så många vill komma och äta 
men också att umgås. Som mest har vi vid ett tillfälle under 
hösten serverat 140 personer. Hitintills har vi själva bekostat 
ingredienserna till alternativsopporna, men i fortsättningen 
ska vi få ersättning för våra utlägg av syföreningen. Eftersom 
vi har fått utöka antalet portioner hela tiden har kostnaderna 
också blivit allt större och vi tror inte att folk misstycker att 
vi får detta. Allt annat gör vi ju ideellt. Ärtsoppan och övriga 
matvaror är skänkta av Konsum, och det är vi väldigt tack-
samma för.

De inkomster som blir av soppluncherna går på våren till 
Lutherhjälpens olika projekt, och på hösten delas medlen 
mellan SKUT och Missionen. SKUT betyder ju mycket för 
svenskar som av olika anledningar vistas utomlands och vad 
det gäller Missionen har Syföreningar i Lunds stift ett bestämt 
mål för pengarna, nämligen i år ett sjukhus för fattiga mödrar 
i Tanzania. 

Vi är 19 medlemmar i Syföreningen och vi vill gärna lägga ner 
jobb på att vara till nytta för så många som möjligt och vi vet 
att ni alla stöttar oss i detta. 

Under 2006 skänkte Syföreningen totalt 70 242 kronor till 
olika ändamål, nämnda ovan.

Ann-Britt Ohlsson, ordf. i Degeberga Kyrkliga Syförening

Vad gör Kyrkliga Syföreningen?

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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DEGEBERGA STUGBY AB
Degeberga stugby är ett naturnära 
boendealternativ i en lugn och rofull miljö.

TÄNK PÅ OSS:
•	 när	ni	har	släkt	och	vänner	på	besök	och	ni	

inte	har	plats	för	dem	hemma	hos	er.	då	kan	
de	bo	hos	oss	i	naturskön	omgivning	

•	 träningsläger	i	fotboll,	golf,	simning	och	
orientering	m.m.	

•	 om	ni	skall	ha	konferens	
•	 om	ni	behöver	festlokal	med	plats	för	
	 upp	till	70	gäster,	vi	kan	även	fixa	maten	om	

så	önskas.	
	 Vi	samarbetar	med	golfkrogen	och	Ekströms	

Café	
•	 om	ni	har	jobbare	som	behöver	övernattning	
	 –	vi	har	bra	priser	på	långtidsboende	främst	

under	lågsäsong	
•	 om	ni	vill	sola	i	solarie	
•	 om	ni	vill	spela	tennis	

Undrar	ni	över	något	hör	gärna	av	er
telefon:044-	35	00	60	
Fax:	044-	35	00	06	
mail:	info@degebergastugby.se	
hemsida:	www.degebergastugby.se

VÄLKOMNA	önskar

Stefan	med	personal

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

       KURSER
               YOGA
                   SHIATSU
       QI GONG
                   FRISKVÅRD
      THAI MASSAGE

Träning o Behandling
Enskilt eller i Grupp

Anders Tjellander
anders.tjellander@telia.com
044-35 24 65 • 0733-35 24 11

www.ekedala.se

Fäladsgatan 4 B, Kristianstad

Idrottsvägen 3

Stormgatan 19

Jourhavande 
Begravningsbyrå

044-19 06 90
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Kom till oss och låt dig 
uppfyllas av julens 
härliga färger dofter och 
smaker. …  
 
8-9 december har vi julstök 

i butiken med glögg, 
pepparkakor och fina 

julerbjudanden! 
 

God Jul 
Önskar Johanna & Lina 

med personal 
Tel 044-350262 

 
 

Lördagen den 29 september kom den 
till Degeberga, Lilla Antikrundan alltså. 
I köket på församlingshemmet spekule-
rades det vilt över hur många som skulle 
komma. Spänningen var stor och klock-
an 11 slogs dörrarna upp. Visst kom de, 
de som ville få sina ärvda eller inköpta 
föremål värderade. Antikexperterna 
Ann-Louise och Peter Kleberg servade 
ett 80-tal besökare med historik och 
eventuellt pris på de medhavda föremå-
len. Stundom var det kö till experternas 
bord men då kunde man passa på att gå 
en tipsrunda inomhus eller dricka kaffe 

Lilla Antikrundan lockade många.
Margareta Boström och Eva Dehlin på 
delad tredje plats med 8 rätt.

Detta var en mycket lyckad satsning 
och vi tackar än en gång Ann-louise och 
Peter Kleberg som ställde all sin kun-
skap och tid till vårt förfogande.

Degebergabygdens Rödakorskrets
Vid pennan Ethel Gustavsson

och äta smörgåsar. 
På tipsrundans bord låg 10 föremål 

som man skulle gissa vad man förr i 
tiden använde dessa till. Antika priser 
lockade och den lyckliga förstaprista-
garen blev Gernart Dietrich som gissat 
rätt på samtliga föremål. På andra plats 
kom Evert Flink med 9 rätt, därefter 
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Degeberga 
Taxi

8-sitsiga minibussar med 
högkomfort.Handikapputrustade.

Endast förbeställning

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

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

Många av Byabladets läsare 
har säkert kunskap om vad 
rubricerade förening är, icke 
förty vill vi gärna beskriva oss 
och vår verksamhet till många 
medlemmars glädje och 
sammanhållning.

Det hela började väldigt spontant. 
I mars 1995 inbjöds Maglehems-
borna till ett möte i Bygdegården 

för att militären och kommunen skulle 
reda ut begreppen kring försvarsmak-
tens planer för skjutfältet. Men det gick 
inte helt som militären trodde.  En ljud-
lig protest från byborna under mötet 
blev början till föreningen. 

”Föreningen föddes på en halvtim-
me, säger Sven-Erik Tenghagen” i ett 
reportage i Kristandsbladet efter mötet. 
Sven-Erik fick i uppdrag att bland 
mötesdeltagarna värva medlemmar till 
en interimsstyrelse. Sedan rullade det 
på. Först med en intensiv närkontakt 
med militären och media. Allt i syfte 
att få en nedtrappning av de bullriga 
skjutningarna på Ravlunda. Allt med 
blandat resultat. Dock – än idag finns 
både byn och skjutfältet kvar. Byn lever 
vidare och hus byggs på tomter som inte 
ligger under militärens  ”döda hand”. 
Men viktigast då och nu blev att ge 
byborna aktiviteter som var till glädje 
och gemenskap. Det började med en 
midsommarfest på idrottsplatsen i strå-
lande solsken och med ca, 250 deltagare. 
Och så har det fortsatt genom åren. Det 
enda som  växlat är vädrat. Och så har 
det fortsatt. Midsommarfesten har bli-
vit tradition,  så även familjernas julfest 
i januari med lokala jultomtar.  Idag har 
föreningen 240 medlemmar, fastboende 
och sommarboende. Även om inte alla 
applåderat vårt arbete arbetar styrelsen 
oförtrutet vidare.

Det blir vandringar i våra paradisiska 
omgivningar. Konserter i vår vackra 
medeltida kyrka. Både kyrkliga och 
profana evenemang. Det finns i byn 

ungdomar med välutvecklat musice-
rande och dom vill vi släppa fram. Äldre 
bybor vill vi gärna att de skall berätta 
om hur det var och var vi finner miljöer 
som är unika. Som till ex. Kumlan med 
sitt underbara hedlandskap. Där firar vi 
vår Nationaldag 6 juni. Eller vandrar vi 
i Lillehem med Bengt Davidsson  som 
kunnig expert i hans orkidemarker. 
Gökottevandringen inte att förglömma. 
Då vandrar ca. 100 personer Maglehem-
Olseröd eller omvänt. Vid slutmålet 
intages en gemensam sillfrukost. Ett 
trevligt sätt att knyta våra byar tillsam-
man. Vi får inte glömma våra medlem-
mar i Juleboda och  Rigeleje som tar del 
i våra evenemang.

 
Så här dags är våra Knydegillen välbe-
kanta. Då dansar, sjunger och festar ca 
100 personer samman i vår Bygdegård. 
Ett hus som har alla de kvaliteter man 
vill ha för en härlig festkväll.

Festar gör vi också i augusti på stran-
den vid Holmaboden. Grillade delika-
tesser serveras, skön dragspelsmusik 
får alla att sjunga och dansa. Sand och 
stubbar i ett ojämnt dansgolv är inget 
hinder för eldiga tangokavaljerer eller 
schottisfans. Noteras skall att alla bidrar 
med egna stolar bord och eventuellt par-
tytält. Men vädret har aldrig bekymrat. 
Att ha roligt, dansa sjunga och umgås är 
ju del av vår kultur. Men för den som har 
en annan önskan om kultur ordnas bl.a 
konserter och även litterära aftnar. För-
fattarinnan till ”Potensgivarna” Karin 
Brunck-Holmquist fyllde Bygdegården 
till absolut sista plats då hon kåserade 
om sitt författarskap. Efteråt smakade 
soppan från Solgården härligt. Nästa 
författare som kommer till oss är Björn 
Ranelid som med sin senaste bok ”Brev 
till Georg Bush” säkert kommer att 
beröra medlemmarna. Kvällen kommer 
att åtföljas av fler.

”Österlen lyser” är väl en vacker avslut-
ning på sommarsäsongen. Den går av 
stapeln i november och där vi som nord-
ligaste  österleningar bjuder på massor 
av marschaller och ljuseffekter i byn. I 
kyrkan spelas kontemplativ musik och 

tänds levande ljus. I trädgården till Sol-
gården  grillas korvar som vi bjuder alla 
på. Därtill varm eller kall dryck.

Det kan tyckas att vi är en enbart 
festande förening men vi har ofta lagt 
näsan i blöt då det gällt att diskutera 
med myndigheter för byns bästa. Vi 
kommer alltfort ha blöta näsor. Våra 
aktiviteter är inte menade att gå med 
vinst men om så skulle ske har vi vid 
flera tillfällen lämnat överskottet till 
organisationer som Barncancerfonden 
och Barncancerfonden Syd.

Vår medlemsavgift är kr. 50:- per 
person och vårt postgiro 73 37 72-8. Vår 
hemsida är www.viimaglehem.se. Där 
kan man läsa mer om vad som händer.

   
Jan Månsson

FÖRENINGEN VI i MAGLEHEM, då och nu.



Servar och installerar
      allt inom vvs!

044 350116
Vi önskar alla

  en
 god jul!

044-350116     e
n g

ETT KOMPLETT ELFÖRETAG

Årets julklapp!

Me d Wake - up Light  vaknar  du e nke lt  och  
nat ur ligt,  och  känne r  dig lika pigg som e n 
somm armor gon. Philips  ha r  100 år s  
e rfare nhe t a v ljus , oc h Wake - up Light  har 
utifrån de t visat  s ig ha  me d ic insk t be visade  
förde la r.  

QSG 6135 X
Varmluft, 

Skenor
termometer.

väx. zon

QR 2239 FX       QT 3089 FX
Kyl Frys
Klass: A + Klass: A +
180 cm, 335 l 180 cm, 268 l

Fråga efter vårt paketpris
  Finns även standard-Rostfri: 12 290:-

Vi t: 9 990:       produkter i vitt.Vi t:          9 990:-

Hos oss hittar du julbelysningen
och massor med julklappstips!

Kök & BadMåndag Fredag 10:00 17:30 Lördagar 09:00 12:00 ö & dMåndag-Fredag 10:00-17:30    Lördagar 09:00-12:00



d e c e m b e r  2 0 0 7       n u m m e r  6 1

23

Bruno
Håkansson

Arne
Svensson

Butiksinredningar, Fönster, dörrar, 
Våningstrappor, Köksinredningar, 

Butiksinredningar, Specialister på lärkträd

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 !
1/2 gris av ”HamPig” styckad i kartong 34 kr/kg

1/2 kalv av köttras 65 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

Degedalsvägen 1, 297 31 Degeberga
Tel: 044-35 04 40
Fax: 044-35 07 00

Mob: 0708-49 49 62, 0708-49 49 61

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 - 20 11 - 20

Degeberga 
Byalag 

önskar alla läsare och annonsörer 
God Jul 

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

Marias
Fotvård

Unna dig fotvård! 
Köp presentkort!

God Jul

 



 


 









 





















 Degabergafilmerna 2007.1,2.
 
Filminnehåll bl.a. 

• Bröllopsdagsjubileum, Berit & Arne Ekström. 
• Ängagänget på Forsalid. 
• Björn i Lejonburen. 
• Allsång i Hembygdsparken. 
• Potatisplockning 1967-1968 hos Lasson i 

Borråkra,Per Jönsson i Kyllingaröd och Nils Percy 
Nilsson. 

• Film från Degeberga bränneri 1967. 
• Kent Andersson vedhuggare. 
• Besök hos Ella Svensson Breinge. 
• Eltjänster  
• Intervju Brigitte Ahlberg. 
• Anders Jönsson, Dämmö mölla. 
• Damgymnastiken 50 år. 
• Toner i dur. Astaltsfest på Forsalid. 
• Auktion hos Lars Bengtsson Kyllingaröd, och Olof 

Persson Flensma gård mars 1969. 
• Hos Torsten Nilsson Kyllingaröd febr 1976. 
• Forsakars sågverk1970. 

 
Intresserad av filmerna Ring Tommy Jönsson. 
044 350778, mobil 070 524 70 25. 
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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

Degebergabygdens 
Byggvaruhus

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

Vardag 07.00-16.00 • Onsdag 07.00-17.30
Lördag 08.00-12.00

Lunchstängt 12-12.45
0414-739 90

GUNNARS GRANAR 

Vi har öppen gårdsförsäljning 
av JULGRANAR 

från lördag 8 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

Fråga gärna vår 
Matvärd Ywonne 
om tips och idéer 

på god julmat!

Degeberga
Vi vill ge maten ett större värde

Det lackar mot jul...

ÖPPET: mån-fre 9-19, lör 9-17, sön 10-17

Lördagen den 1 december är det åter igen dags 
för vårt traditionella julbord på Coop Konsum.
Klockan 10 - 13 underhåller Ivans Kapell samtidigt 
som bordet står dukat med julens läckerheter.

Mat, dryck, musik och julstämning. 
Givetvis kommer tomten också. 
Välkommen att fira jul med oss på Coop Konsum!



God Jul & Gott Nytt År! 
 

Unna Dig och Dina nära & kära Taktil Massage! 
Köp presentkort! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TAKTIL MASSAGE – 
massagen för både kropp & själ 

 
 

Taktipro, originalmetoden Taktil Massage, är en mjuk omslutande beröring av huden 
som sker med respekt, omtanke och lyhördhet för individens integritet och behov. 
 
Taktil Massage har en bred användning. Effekter som vi ofta ser är: 
 
 

• Avslappning 
• Bättre sömn 
• Förbättrad mag-tarmfunktion 
• Sänkt blodtryck 
• Stärkt positiv kroppsuppfattning 
• Ökad självkänsla 
• Mindre stress 
• Lindring av smärta 
• Mindre oro 
• Tänd livsgnista 

 

Varmt välkommen! 
 

Jag har min mottagning i Österlia.  
 

Donnersväg 75,(Österlia) 297 95 Degeberga. 
Tel. 044 - 35 05 05 - 0702 936 972 

barbro@livskraftidegeberga.se - www.livskraftidegberga.se 

 

Diplomerad Stress- & Friskvårdsterapeut     
 
Certifierad Taktipro massör 
 
Tahitian Noni Produktkonsult 
 
Konsulent Aloe Vera produkter 
 
Vattengympainstruktör 
 
Stavgångsinstruktör 
 
Personlig tränare 

  

LIVSKRAFT 
i Degeberga 

BARBRO HERNVALL 
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I skrivande stund faller vackra höstlöv i 
alla de färger lugnt utanför fönstret och 
vi är mitt uppe i höstterminen.
Jag ska på följande rader ta dig både lite 
bakåt i tiden för att delge vad vi varit 
med om men även ge lite framtidsglim-
tar om vad som komma skall.

Då Trollbarn nu huserat i Tingshuset 
i 8 terminen (tiden går fort när man har 
roligt) så var det dags för lite förändring 
inne i lokalen. Till barnens stora glädje 
finns där en ny inomhuslekstuga som 
byggts upp av några duktiga föräldrar 
under sommarledigheten. Tack till Er!  
Följande fredagar ägnade barnen stor 
koncentration och fantasi åt att göra 
blommor till de fina blomsterlådorna 

utanpå lekstugan. Vilket blickfång det 
blev - & ett lyft för vår lokal!

Även förvaringsmässigt har det blivit 
ett lyft i lokalen. Vi har bytt ut öppna 
bokhyllor till över- och underskåp 
med dörrar, allt för att lättare kunna 
hålla ordning och reda på allt material. 
Snyggt och enhetligt! Tack C4-teknik 
och ni medlemmar som monterade upp 
det hela!

Den 14 september hade Trollbarn 
härligt besök av SjörövarMange & Katta 
Pirat som seglade iväg med oss på böljan 
den blå. Snacka om sjörövarrock! Vi fick 
lära oss om hur det kan va när vågorna 
är stora, lära oss simtag av Katta Pirat 
och uppleva hur båtens kapten Mange 

Trollbarn är en ideell föräldraförening 
som bedriver öppen förskola i Tingshuset 
varje fredag mellan kl 9:30-12. Vi pysslar, 
sjunger, leker och fikar till självkostnads-
pris tillsammans.
Alla, små som stora, hälsas hjärtligt 
välkomna dit!!!
För mer info om våra aktiviteter: www.
trollbarn.nu

Trollbarn trollar vidare tryggt tog oss tillbaka till hamn. De 
sjöng och roade både unga och gamla!!

Ett stående inslag under terminerna 
är vår Barnloppis som nu tydligen är 
här för att stanna! Hugade spekulanter 
trängs i Tingshuset i dagarna tre och 
fynden avlöser varandra! Årets upplaga 
gick till historien, dels pga att vi aldrig 
tidigare har haft SÅ mycket grejor och 
dels att Trollbarns förtjänst fördubbla-
des jämfört med tidigare år. Stort TACK 
till alla er som på ett eller annat sätt 
hjälpte till att genomföra denna loppis 
– ingen nämnd, ingen glömd!!

Trollbarn har under terminen också 
inplanerat två utflykter ”utombys”. På 
Andy´s Lekland får alla spralliga verk-
ligen sitt lystmäte och de modigaste 
får testa modet i de hiskeliga rutschka-
norna!!  På Brio i Osby får vi stilla vårt 
julsinne och komma i riktig julstäm-
ning. Kanske fynda en & annan julklapp 
i deras outlet.

framöver då? vad händer då?
Jo, vår julavslutning längtar vi till (tro 
det eller ej), för då kommer Britta & 
Mälitta med sin julshow och spelar och 
sjunger för oss. Nämnas kan också att 
till sportlovsfredagen 2008 gästas vi åter 
av Tuta & Kör som rockar loss i Tings-
salen! Boka dina biljetter till båda dessa 
arrangemang – begränsat med platser! 
För mer info v g se annonser i denna 
tidning.

Hembygdsföreningen har upplåtit ett 
av rummen i Furumöllan till Trollbarns 
förfogande vilket vi är oerhört glada och 
tacksamma för! Under våren kommer vi 
att inreda detta rum i trollens tecken, 
ladda rummet med div. saker som för-
gyller en dag i Ekoparken och givetvis 
fylla på Trollstigen med nya troll!

Tänk vad mycket vi har gjort och vad 
mycket skoj som ligger framför oss!! 

Känn dig hjärtligt välkommen att 
delta DU också!!

Styrelsen för Föräldraföreningen Troll-
barn
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Bökestorp Skrot AB 

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

www.bokestorpskrot.se
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...

men gärna vill ha.

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 42

Telefon:044 - 35 09 40God 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     15 - 21
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
önskar

Marie & Nathalie

 

 
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 
 
 

 
 

Fias Hemmapuleri 
Passa på!Passa på!Passa på!Passa på!    

Julklapparna finns hos mig på Julklapparna finns hos mig på Julklapparna finns hos mig på Julklapparna finns hos mig på     
JulstöketJulstöketJulstöketJulstöket i Tingshuset deni Tingshuset deni Tingshuset deni Tingshuset den 9/129/129/129/12  

Egendesignade väskor, smycken, kläder m.m. 
Utklädningskläder, Leksaker  

Syr på beställning dam, herr & barn. 
Utför mönsterkonstruktion efter dina mått!  

 
Syrummet öppet enl. önskemål 
Sofia Persson,Tingsv. 82,Degeberga 
Tel. 044-355080,0708-793645 
www.fiashemmapuleri.se 
 
 

 som både sponsrat oss ekonomiskt och skänkt 
fina vinster till tombolor och lotterier, såsom 
Ann-Louise och Peter Kleberg,  Unne´s Mö-
belverkstad, Gunnars Granar, Degeberga Taxi, 
Marias Fotvård, Färgservice, Ösab, Bengt Fre-
driksson, Matöppet, Mjelahandlar´n, Konsum, 
Hemslöjden,  Anemonen, Oddnys hårservice,  
Bilisten, Hemslöjden samt Ekströms Cafe och 
Bageri. 

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

Slutligen ett varmt tack till alla generösa 
givare vid höstens Världens Barn insamling. 

Tillsammans samlade 
Lions, Scouterna, Röda Kor-
set, Utan Gränser – COOP, 
Rädda Barnen och Kyrkliga 
Syföreningen i Degerberga 
in 43.862:- Ett strålande 
resultat!

Jultombola
utanför Konsum lördagen den 1 dec. med 
många fina vinster. 

Flera trevliga arrangemang planeras inför 
2008 dit ni alla hälsas hjärtligt välkomna.
Hälsningar i Advent från
Degebergabygdens Rödakorskrets
Eva Möttus        

Tack till bygdens alla företagare
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Julkaffe - Förbokas!
Mandelmussla m. jordgubbssylt & vispgrädde 
35:- / pers inkl. kaffe
Saffran/mandelbulle & pepparkaka
40:-/ pers inkl. kaffe
Smörbulle/saffranskaka/wienerstänger/mandellöv
55:-/ pers inkl. kaffe

Försäljning av 
Lussekatt,Mandelmusslor,

Saffran-Mandelbulle, Ekströms Pepparkakor, 

Klenäter, Husets Tryffel & Praliner,Fudge,

Marsipangrisar & annat julgodis.

Jultallrik /Julbord- Förbokas!
Vi serverar julens läckerheter till förbokade beställningar.
Jullandgång - 65:-
Enkel Jultallrik - 110:-
Litet Julbord/Buffé - 150:-
Stort Julbord/Buffé 250.-
Ring för information!

Jul på Ekströms 
24/11 - 23/12

Ny generation med tradition
Tel 044-350004  

23/12 Lille Jul Afton-Kvällsöppet till 20.00 
Hämta ditt Julbröd och Julens kakor - Underhållning av Degeberga Drängar.

Beställ din Brödpåse med 1 Knalle & 
1 Vörtbröd - Från vårt eget bageri
Erbjudande under hela december. 45:-

Julmarknad 9/12
Erbjudande under Julmarknaden: 
Julskinksmörgås med senapsgrädde 25:-
Mandelmussla med sylt & grädde 15:-
Dryck tillkommer.

Fullständiga Rättigheter
Öppet Sommartid 1/4 - 30/9 alla dagar 8.00 - 17.00

(nytt) Vintertid 1/10 - 31/3 Öppet Onsdag - Söndag 8.00 - 17.00
Julstängt från 24/12 - 31/1. Bokningar och beställningar tas emot ALLA dagar.

Ekströms Café & Bageri AB  - Trollemöllavägen 25 - 297 94 Degeberga
Org.nr.. 556696-9944 BG 5875-0720 - Tel 044-350004 Mobil 0708-846911

www.ekstromscafe.se
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Vittskövle by. 
Under de senaste åren 
har det hänt en del i byn. 
Byalaget har med hjälp av 
LBU-pengar och en god 
del eget kapital, både 
pengar och arbetskraft 
renoverat gamla 
sockenstugan. Den 
fungerar idag som 
samlingspunkt för en del 
av våra ideella föreningar, 
mindre fester och 
studiecirklar.  
 
En hemsida har skapats 
www.vittskovleby.se där 
allt som händer i byn och 
dess föreningar 
presenteras.  
 
Föreningarnas program 
finns upplagda och 
uppdateras kontinuerligt. 
 
Byn utvecklas positivt av 
att yngre människor flyttar 
in till byn. Byn behöver 
denna inflyttning för att 
klara av att hålla 
framförallt skolan vid liv. 
Vi ser detta som en god 
start i detta mer 
hårdnande samhälle att 
barnen får en lugnare 
start på sin skolstart. 
 
Nu gäller det att fortsätta. 
I Vittskövle såväl som 
många andra byar finns 
det alltid traditioner och 
kunskaper som man 
måste ta vara på.  
 
Stenugnsbakat bröd, 
grovt såväl som sursött, 
finns det nåt annat som 
kan få det att vattnas i 
munnen. Det känns både  
 
Rejält och nyttigt när man 
sätter tänderna i detta 
bröd. De som sysslar 
med denna ädla konst har 
gjort det i så många år nu 
att det börjar kännas att  

 
det är dags för de yngre att ta 
över. Ugnarna som man 
använt finns i privata hem och 
de börjar vittra sönder i 
fogarna.  
 
Byalaget har som nästa stora 
projekt att med hjälp av 
kunniga murare få murat en 
bakugn i den del av 
Sockenstugan som tidigare 
varit tvättstuga och förråd. 
Samtidigt skall det startas 
studiecirklar med de äldre 
kunniga som handledare, både 
i konsten att göra degen, baka 
samt samla det material som 
krävs för att elda upp ugnen. 
(vi ska hålla på traditionen som 
man gjorde förr) 
 
Detta kostar en hel del pengar. 
Med hjälp av en stor gåva från 
en bybo och att vi kommer att 
söka bidrag för resterande så 
hoppas vi att detta blir 
verklighet under 2008. 
 
 

 
   Vår skola 

  

Vittskövle skola är en liten  
byskola med ca 40 elever.  
Det finns en barnskola,  
en 3-5 klass och ett fritidshem.  
 

  

Barnen har en härligt stor 
skolgård som inbjuder till lek.  
På rasterna finns möjligheter  
för barnen att spela fotboll, 
basket, bandy, gunga, cykla, 
bygga kojor och leka fria lekar.  
 
Besök gärna skolans hemsida 
www.buf.kristianstad.se/vittskovle 
 
 

 
 

 
Du har väl reflexer när du 
tar en promenad i 
kvällsmörkret?  
 
Gatubelysning garanterar 
inte att du syns 
De flesta mörkerolyckor där 
gående skadas eller dödas, 
sker i tättbebyggda områden 
där gatubelysningen är tänd.  
Gatubelysningen gör att du 
själv ser, men det innebär 
inte att du syns.  
I mörker har människans öga 
svårt att utskilja kontraster, 
även på belysta gator. Därför 
behöver du ha reflexer för att  
upptäckas av både bilförare 
och busschaufförer.. 
 
Ge bilföraren en chans! 
Med reflexer syns du på 
ungefär 125 meters håll i 
mörker om du möter en bil 
med halvljuset påslaget. Då 
har föraren god tid på sig att 
sakta in. Om du saknar 
reflexer och har mörka  
kläder, syns du inte förrän 
bilen är 20-30 meter från dig. 
Tänk på: Du syns sämre när 
det regnar eller snöar. 
Placera reflexerna långt ner 
på ben och armar. Då syns 
de bäst.  
 
Hundar behöver också 
reflexer 
Kvällspromenaden med 
hunden kan bli livsfarlig om 
inte både hundägare och 
hund bär reflexer. Hur 
väldresserad hunden än är, 
kan den plötsligt streta iväg 
åt ett helt annat håll än husse 
och matte tänkt. 
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Från Kristianstads 
kommun 
Vittskövle vattenverk 
tar sitt vatten från två 100 
m djupa brunnar borrade i 
kalkberget under 
samhället. Ingen rening 
av vattnet har behövts 
hittills. Cirka 250 personer 
är anslutna till verket. 
 

 
 
Aktuellt: 
Vid en rutinmässig 
provtagning i mars 2005 
upptäcktes att 
dricksvattnet innehåller 
bentazon, ett 
bekämpningsmedel. Nya 
prover togs från de båda 
borrorna och bentazon 
hittades i bägge. Halterna 
har varit mellan 0,22 
och 1,0 mikrogram per  
 
liter (µg/l). Gränsvärdet 
för alla 
bekämpningsmedel är 
0,10 µg/l. (Gränsvärdet är 
mer att se som en 
åtgärdsgräns, den 
hälsomässiga gränsen 
varierar kraftigt och ligger 
som regel betydligt 
högre.) 
 
Bentazon finns i  
preparatet Basagran, ett i 
Sverige tillåtet 
bekämpningsmedel mot 
ogräs. Det är vanligt att 
hitta bentazon i 
grundvatten och 
vattendrag, men det är 
första gången i  
 
 
 

 
kommunalt dricksvatten i 
Kristianstad. 
C4 Teknik bedömer att det inte 
finns skäl att avråda från att 
dricka och använda vattnet, 
även om det klassas som 
otjänligt. 
Världshälsoorganisationen 
(WHO) anser att det inte 
behövs något hälsomässigt 
gränsvärde,  
 
eftersom halterna av bentazon 
i dricksvatten runtom i världen 
aldrig blir så höga att de utgör 
någon hälsorisk. Om man 
skulle ha något hälsomässigt 
gränsvärde skulle det enligt 
WHO hamna på cirka 300 µg/l, 
dvs. cirka 400 gånger högre än 
de halter som nu hittats i 
Vittskövle. Vi kommer givetvis 
ändå att se till att vattnet så 
snart som möjligt klarar 
Livsmedelsverkets gränsvärde. 
 
(Uppdaterat 24/7 -07) Ett nytt 
filter med aktivt kol 
installerades den 25 maj. Det 
är nu i drift och  
 
provtagningar sker. Vi klarar 
gränsvärdet, men  
arbetar med att optimera filtret 
så att vi får ner halten 
bentazon så långt möjligt. 
Senaste provtagning den 18/6 
visade en halt på 0,07 µg 
bentazon/l.  
 
 
Widtskövle byalag 
 
Vår adress är  
Widtsköfle byalag 
Vittskövlevägen 104 N 
297 91  VITTSKÖVLE  
 
e-post - Ålderman  
alderman@vittskovleby.se 
 
e-post - Info           
info@vittskovleby.se 
 
Hemsida 
www.vittskovleby.se 

 
Byalagets kommande 
program  
 
2 december 1130-1600 
Julmarknad i Sockenstugan 
 
Loppmarknad 
Helgfria lördagar klockan 
1000-1200 har byalaget och 
Idrottsföreningen sin 
loppmarknad bakom kyrkan 
Vi tar gärna emot saker. 
Inlämning under 
öppettiderna. 
 
 
Villatomter i Vittskövle 
 
Enligt kommunen finns det 
inga tomter i Vittskövle idag. 
Kommunen har dock 
reserverat ett område som 
skulle kunna iordningsställas 
för villabebygelse. Det är det 
som är markerat svart  
på kartan nedan.  
Finns det intresse för att 
bygga i Vittskövle – ta 
kontakt med Kristianstads 
kommun. 
 
 

 
Sockenstugan (gamla 
fattigstugan) är numera i 
Widtsköfle byalags ägo 

 
Sockenstugan kan hyras för 
olika sammankomster. 
Se prislista på vår  
hemsida där även bokning 
kan ske. 
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Det händer i Degeberga  2007/2008
Degeberga Byalag
Julstök på Tingstorget
Söndagen den 9/12 kl. 11-16
Se separat annons.

BYALAGSSTÄMMA – ÅRSMÖTE
Tingshuset den 12/2 kl. 19.00. Tema utbyggnad av Dege-
berga. Se separat anons. 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

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 8-9/12, Hembygdsparken
Lördagen den 8 och söndagen den 9 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 
Hembygdskören 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 gruppbesök 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 8/1-2008 kl. 19.00-19.45 i 
Degeberga Idrottshall.

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

Lions Club Södra Gärds  
JULSTUGA 8-9/12, Hembygdsparken, försäljning av jul-
kärve mm.

Degeberga Pensionärsförening SPF 
Ordf.: Gunnel Bladh, tel. 350755.
e-mail gunnel.bladh@gmail.com
Månadsmöten och fester
( då inget annat anges hålles månadsmötena i Försam-
lingshemmet )
Måndagen den 14 januari kl. 14.00
Knutsfest. Lars Kryger sjunger, spelar och drar historier.
Kaffe och tårta.
Måndagen den 11 februari kl. 14.00
Årsmöte. Sånggruppen Hjärtats Nyckel underhåller. Gratis 
inträde.
Måndagen den 10 mars kl. 14.00
Mannekänguppvisning. Kläder från Fröjds Modehus och 
Dressman visas av lokala mannekänger.
Måndagen den 14 april kl. 14.00
”Ortsnamnen i våra bygder”. Göran Hallberg, Eslöv, förra 
chefen för folklivsarkivet i Lund, berättar om våra orts-
namn.
Onsdagen den 23 april kl. 14.00 – 18.00.
SPF:s vårfest i Maglehems Bygdegård. 
Curt och Majken spelar.
Måndagen den 12 maj kl. 14.00.
Utfärd till Glimmebodagården. Vi åker i egna bilar. Samling 
vid Degebergagårdens parkering. Vi tar med egna kaffekor-
gar och något att sitta på. Avfärd kl. 14.00.
Onsdagen den 21 maj kl. 13.00.
Korvgrillning i Hembygdsparken. Hjärtats Nyckel sjunger.
Anmälan senast den 15 maj till Ingegerd  Svensson 
044/351380 eller Ester Larsson 044/352037. Pris 50:-kr.
Måndagen den 11 augusti kl. 13.00.
Utfärd till Flädergården i Vinslöv. Vi samlas vid Degeberga-
gårdens parkering kl.13.00 och samåker i egna bilar.

Övriga aktiviteter
Söndagen den 27 april kl.10.00
Kyrksöndag i Degeberga kyrka kl. 10.00.
Hjärtats Nyckel medverkar. Kaffe serveras i Församlings-
hemmet.
Fredagen den 6 juni.
Nationaldagsfirandet. Se annons i Kristianstadsbladet.
Äldreutfärd med middag. Pris 80:-kr. Dag meddelas 
senare.
Måndagen den 23 juni kl. 17.00
Allsång vid havet. Tipsrunda och tävlingar. Samling vid 
Degeberga-gården för gemensam avfärd med egna bilar 
kl. 16.30. Medtag fika och något att sitta på.
Torsdagen den 14 augusti kl. 14.00.
Kristianstadskretsens höstupptakt. Se vidare annons i orts-
pressen. Medtag kaffekorg och något att sitta på.

Resor. 
En 4-dagars resa går till Danmark juni eller augusti..
1-dagsresa till Malmö med kanaltur och besök på Turning 
Torso-center, där man informerar om bygget.

Har Du önskemål om andra resor tag kontakt med Karin 
Olsson på Olssons Buss i Vittskövle 044/353117
Gymnastiken börjar i gamla sporthallen torsdagen den 10 
jan.kl. 16.00
Bangolf, bowling och boule fortsätter och kanske några nya 
aktiviteter startar.
Vill Du vara med tag kontakt med någon i aktivitetsgrup-
pen: 
Per-Åke 044/350112, Seth 044/350103 eller Lennart 
044/312147.
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
Scoutverksamhet i Degeberga scoutstuga.
Välkomna!

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
Petra Hult Skoog  tel 044-350135
Öppen förskola
Alla barn och vuxna hälsas hjärtligt välkomna till Trollbarn 
som träffas fredagar mellan kl 9.30-12 i Tingshuset.
Konserter:
Britta & Mälitta 7/12 kl. 15.00
Tutat & Kör 22/2 kl. 10.00
Se separat annons
Konst i Tingshuset i Påsk
Trollbarn ordnar traditionell påskutställning långfredag till 
annandag påsk.
Besök gärna vår hemsida där ni finner mer information om 
våra aktiviteter, planeringskalender, gästbok samt bilder 
från verksamheten.
Adressen är www.trollbarn.nu
VÄL MÖTT PÅ TROLLBARN!
Välkomna!

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

Annonsera era arrangemang under denna rubrik!
Föreningar annonserar här gratis sina arrangemang i Degebergatrakten .Mejla era program till: byalaget@degeberga.nu





=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

Med önskan om en Skön Jul och ett Härligt Nytt År! 

Degeberga Byablad



    

        

Britta och Mälittas julshow 

 

  

   














Fredagen den 7/12 kl. 15.00 
Tingshuset i Degeberga 

Sportlovet 2008 
Fredagen den 22/2 kl. 10.00 
Tingshuset i Degeberga 

 
Kom med och rocka loss!! 
 
 

För båda konserterna  gäller: 
 
Pris: 30:- för medlemmar i Trollbarn 
         50:- för icke medlemmar 
 
Biljetter kan förköpas hos Anemonen – 
Blommor & Ting i Degeberga,  
tfn 044-35 01 00 
Först till kvarn - begränsat med platser!! 
 
 

Konserter med 
Föräldraföreningen 



JULKUL I DEGEBERGA 8-9/12 
 

Skyltsöndag i butikerna 
och Julstök på Tingstorget den 9/12 kl. 11-16 

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

14.00 Dragning GOIF:s medlemslotteri 
14.15 Uppträde av sångkören ”Hjärtats nyckel” 
15.30 Dans vid granen  
15.50 Efter dansen delar tomten ut godispåsar till alla barn  
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  
    

Arrangör: Degeberga Byalag och Föräldraföreningen Trollbarn 
 

Julstuga i Hembygdsparken 
Den 8/12 och 9/12 kl. 11-16 

Ett år ilar snabbt i väg, och nu är det snart tid för årets 
julstuga. Det blir en traditionell julstuga med försäljning av 
hantverk av allehanda slag, t.ex. handstöpta ljus, dörrkransar av 
grönt, försäljning av bröd, kakor, och korv. Vi säljer årets 
almanack som har en ny design i färg och med motiv från våra 
olika arrangemang. Lions ”lejonen” från södra Gärds har sin 
vanliga försäljning på cafégården. 
På lördagen vid 14 - tiden hoppas vi att lucia och hennes 
tärnor kommer på besök och lyser upp i vintermörkret. 
På söndag eftermiddag kl 13.30 ca. underhåller Hembygdskören 
” Sjung med oss”, med advents och julsånger, under ledning av 
kyrkomusiker Brita Mogered, Degeberga. 
I vanlig ordning kommer våra ”lotteridamer” att  ordna tombola 
med finfina vinster. Behållningen går oavkortat till föreningens 
omfattande verksamhet. 

Välkomna till Julstugan Gärds Härads Hembygdsförening 

Byabladet önskar sina läsare: 
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! 


