
degeberga

Tidning för Södra Gärds bygden. Utgiven av Degeberga Byalag
Nr 62  •  Juni  •  2008



   

CAFèPUB - VARJE FREDAG KVÄLL 18.00-23.00  JUNI - AUGUSTI Med reservation för ändringar

PUBMENY MED VARMRÄTTER, DESSERT & ANNAT SMÅTT o GOTT

HÅLL UTKIK PÅ VÅR HEMSIDA EFTER LIVEMUSIK VID UTVALDA TILLFÄLLEN

www.ekstromscafe.se

      

    

HOS OSS KAN DU ÄTA OCH DRICKA GOTT...
Beställa tårtor, smörgåstårtor, buffébröd .. Vi planerar hela ditt 50- årskalas om du vill!

EKSTRÖMS CAFÈ & BAGERI  FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

ÖPPET ALLA DAGAR-HELA SOMMAREN 8.00-17.00

VÄLKOMNA ÖNSKAR KATTA & BODIL MED PERSONAL   TEL 044-350004

CAFèLUNCH & TAKE AWAY

VECKANS SALLAD
GRILLMACKA

SOPPA
HEMLAGAD PAJ

FRUKOSTFRALLOR & BRÖD

LATTE FRANSKA VÅFFLOR
CAPPUCHINO    TORAS KAKA
ESPRESSO         VANILJHJÄRTA
EKOLOGISKT            ÄKTA SMÖRBULLE
BRYGGKAFFE
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ANSVARIG UTGIVARE

Degeberga Byalags Styrelse
(För insänt material ansvaras ej)

Redaktör & Layout

Torbjörn Lindén

0708-990690
byabladet@lindenbild.se

Utgivning: 2 nr/år 

Upplaga: ca 3000 ex

Tryck: Litografen i Vinslöv

Nästa nummer utkommer 

december 2008

Degeberga Byalag

c/o M Persson 

Tingsvägen 82

297 31 Degeberga

byalaget@degeberga.nu

Styrelse

Persson Magnus
Ordförande

044-35 50 80

Ingemansson Seved
vice ordf.

044-35 04 63

Winqvist Marie 
sekreterare

044-35 50 95

Färdig Linda
kassör

044-35 04 90

Lindblad Ricard
044-35 00 45

Nilsson Margaretha
044-35 01 16

Olsson Roger
044-35 01 28

Mattson Henrik
044-35 50 33

Nilsson Siv
044-35 06 20

Markkanen Kosti
044-35 24 12

Per Malmroth
044-350633

Omslag: 

Degeberga i försommarskrud

Foto: Torbjörn Lindén
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DEGEBERGA
AUTOEL O
SERVICE AB

 

Per & Dennis

TEL:35 00 21

Byalaget vill också 

Till sist vill 

Restaurangen öppen

27/6 – 3/8

Alla dagar utom måndagar

18 – 23

Rum & Frukost året runt

VED
Brasved & pannved
Säljes av bra kvalité                              
Transport ordnas
Tel 044-350762

0708-350762
Magnus Rönndahl

DEVI Skogsavverkningar AB
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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.

SERVICE / AKTIVITETER

NATUREN

– ett levande samhälle mitt i naturen

EVANGEMANG
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Enligt  avtal mellan 

Tingssalen Förmiddagar  
Alla dagar:  

Tingssalen Eftermiddagar
Söndag - Torsdag 

Tingssalen Eftermiddagar
Fredag-Lördag 

Styrelserummet ½-dag
Alla dagar

Övriga smårum  ½-dag
Alla dagar  

Trollbarns lokal ½-dag
Alla dagar 

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

Sommartider 9/6 – 17/8:
måndagar 14-18
onsdagar 10-13, 14-18
torsdagar 14-17
Stängt vecka 29

Vi vill passa på och berätta att vi har börjat 
med att låna ut musik. Det är två veckors 
lånetid och man får låna två cd åt gången. 
Än så länge är vårt sortiment inte så stort. 
Men vi skaffar in nya cd hela tiden och ni 
får gärna lämna inköpsförslag.

önskar 
Jeanette & Jessika
Degeberga bibliotek

Degeberga Vårdcentral

Sommarstängt 21/7 – 17/8. Patienter hän-
visas till vårdcentralen i Tollarp. 

Apoteket Gladan, 
Degeberga
Tel. 0771-450 450
Öppettider: 
Vardagar  09.00 – 17.00
Lunchstängt: 12.15-13.15 
Sommarstängt 21/7 – 17/8.

Bra att veta Degeberga Turistbyrå
Tingshuset tel. 044-13 45 78, 
fax 044-35 00 35
touristinfo.degeberga@kristianstad.se

Sommartid öppen vecka 25-33 
Mån-fre 10-18 
lör 10-15, sön 10-14

Den som får besök av släkt och vänner el-
ler själv vill göra en utflykt kan hämta bro-
schyrer och få tips om vad som är på gång 
i trakten.

Välkommen in på turistbyrån! 

Forsakarsbadet
tel. 044-350538
Vackert beläget friluftsbad vid For-
sakarsgården. 50 meters tempererad 
bassäng, plaskbassäng, 3 meters hopptorn
Öppet för säsongen den 11/6 – 17/8

Öppettider:
Alla dagar kl. 11-19
Midsommarafton (20/6) 11.00 – 14.00

Undantag:simskoleperioden 16/6 – 11/7: 
Må-Fre kl. 13-19 Lö-Sö kl. 11-19

Simskola för barn årgång 01 och uppåt.
Inskrivning på badet 11-12/6 kl. 09.00-
14.00.

Entréavgifter
Barn 0-6 år *   Fri entré
Ungdom 7-17 år *  10 kr
Vuxen    20 kr
Familj
( 2 vux + 2 barn / ungdom ) 40 kr

Säsongskort
Ungdom 7-17 år *  110 kr
Vuxen    250 kr
Familj 
( 2 vux + 2 barn / ungdom ) 500 kr 
* Ovannämnda åldersgränser räknas på ka-
lenderår
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Degeberga tennisklubb
Välkomna till vår anläggning vid Forsa-
karsbadet.

Avgifter:
Medlemsavgift 50:-/år
Bokad tid:
1 tim/vecka  200:-/säsong
2 tim/vecka  300:-/säsong
3 tim/vecka  350:-/säsong

Frågor och tidsbokning; 
Ronny 044 - 35 05 09
Bengt 044 - 35 08 95

Väl mött på tennisbanan!!

Tennisbanan vid stugbyn
Tennisbanan vid stugbyn uthyres via re-
ceptionen på stugbyn.
Tel. 044-35 00 60

Pris 30 kr/timme

Degeberga 

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

Blå markering = 2 km elljusspår
Gul markering = 5 km

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

Motionsslingorna ägs av kommunen, och 
sköts på ett mycket bra sätt av Degeber-
ga stugby. 

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

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

Återvinningscentralen i 

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 återvinningscen-
tralen? 
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 av-
fallsabonnemang. Är du däremot företagare 
och vill lämna avfall på en återvinningscen-
tral måste du köpa ett småföretagarkort. Mer 
information om kortet finner du här intill.

Ledig lokal för exempelvis butiks-

verksamhet (gamla posten)

Area:   
Butikslokal: 41,8 m2. 
Biutrymme 18,2 m2 + 7,2 m2

Förråd 4,2 m2 + 3,7 m2 
Övrigt:    
Lokal kan passa som butik, lastbrygga finns. 
Gemensam entré med turistbyrån ut mot stora 
vägen.

Ledig lokal för exempelvis kontors- 

verksamhet (gamla biblioteket)

Area:    
Kontor 1: 19,5 m2

Kontor 2: 30,6 m2

Konferensrum: 23,2 m2

Väntrum/kapprum: 22,2 m2

Förråd: 10,6 m2

Övrigt:  
F.d. bibliotek på ovanvåning. Tillgång till pen-
try. Bredband via ADSL finns att tillgå i Dege-
berga. 

Kontakta: Tobias Skelander, tel. 044-13 61 76, tobias.skelander@kristianstad.se
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Vi kommer aldrig att förändra världen genom
att sälja bank och försäkringsprodukter.

Däremot kan vi göra den tryggare.

Varje dag hjälper vi människor till en
ekonomisk trygghet och en enklare tillvaro.

Välkommen in!

Välkommen till
Tryggheten

www.lansforsakringar.se/Kristianstad

OBS! Vi har inga avgifter för
Bankkort eller Internetbank
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Efter ett antal skrivelser från byalaget och allmän-

het har det äntligen beslutats att Forsakarsbadet ska 

prioriteras inför badsäsongen 2008. Det innebär att 

alla plattor ska rivas upp och den gamla grusen ska 

grävas upp. Sen lägger man nytt material, därefter 

ska dom plattorna som är hela läggas tillbaka. Detta 

är ett tungt och mödosamt jobb som utförs av dom 

duktiga killarna på Degeberga grus o schakt och C4 

arbetsmarknad.

En ny kiosk byggs också, så att vi även i fortsättning-

en ska kunna svalka oss med glass och läsk. Det var på 

tiden då den gamla för länge sedan gjort sitt. 

Khaled Alsharkawi som är förvaltare på C4 Teknik 

säger att i år har man lagt ca 600 000 kr på Forsakars-

badet. Då har man bytt ut varmvattenberedaren, 

nytt rörsystem, nya armaturer, nytt innertak i omkläd-

ningsrum, tvättning och omläggning av plattorna 

samt lite justeringar lite här och där.

Detta blir verkligen ett lyft för badet och Degeber-

ga. Nu får vi bara hoppas att det blir en sommar som 

gör att vi kan utnyttja vår vackra anläggning till fullo.

Byalaget vill härmed tacka C4 Teknik, C4 Arbets-

marknad och Degeberga Grus o Schakt  för ett myck-

et gott arbete vid Forsakarsbadet.

Text & Foto:  Henrik Mattsson

Forsakarsbadet får 
sig en uppfräschning
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Välkommen till Dunderbäckens naturreservat!
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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 



Världshälsoorganisationens, WHO defini-
tion av hälsa lyder:
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VARDAGSMOTION LÖNAR SIG

STILLASITTANDE VINNER MEST

DET ÄR ALDRIG FÖR SENT ATT 
MOTIONERA. 

MOTION SKA VARA ROLIGT

MENTAL BALANS

FOKUSERA PÅ RÄTT SAKER

MOTIVATION GER KRAFT
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Minigolfbana under uppbyggnad

SE UPP FÖR TIDSBRISTEN

STRESS KAN VARA POSITIVT

DET SVÅRA MED ATT SÄTTA GRÄNSER

HÅLL ETT STYRELSEMÖTE MED DIG 
SJÄLV

TA KONTROLL ÖVER DITT LIV - DET 
ÄR DU SOM BESTÄMMER

DU KAN BARA VARA PÅ EN PLATS ÅT 
GÅNGEN

VÅGA TA STEGET

En av Sveriges största tygbutiker! Nära dig!

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

festtyger, brudtyger

SOMMARFYNDA I GÖSSELSTA´N 
Varor för 9:-/m, 19:-/m, 29:-/m, 39:-/m osv. 

Titta gärna in på hemsidan  
www.gittes.se  e-post: info@gittes.se 

Öppettider: Vardagar 13-18 Lördagar 10-13 
(helgaftnar och helgdagar stängt) 
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Röda Korset och Kyrkliga syfören-
ingen i Vittskövle bjöd in församling-
ens pensionärer till Vårfest i försam-
lingshemmet tisdagen den 13 maj. 
Långborden var dukade till fest med 
försommarens första blommor då ett 
40 inbjudna förväntansfullt tog plats. 
Kyrkoherde Ulf Kleander och kantor 
Andreas Welinder inledde med en 
kortare andakt. Gästerna lät sig väl 
smaka av bl a honungsmarinerad 
skinka från Degeberga golfklubb. 
Alltid lika vällagat och gott!

Medan vi övriga sedan lutade oss 
tillbaka fattade vår sångfågel Katrin 
Karlsson från Bökestorp gitarr och 
mikrofon. Vilken pipa och vilken 
värme den tjejen har! På ett alltid lika 

gick av stapeln den 23 april med 
Per-Åke Persson som sedvanlig 
utropare. Han är ju inte bara utro-
pare utan också en underhållare av 
stora mått. Antalet besökare var 29 
st, kanske lockade det vackra vädret 
till andra aktiviteter, vem vet? 81 rop 
inbringade 5330 kr. Bland auktions-
föremålen fanns textilier, hemgjord 
marmelad, krukväxter, plantor och 
frukt och så förstås Gullis makalösa 
biskvier! Vi tackar publiken för deras 
tjänstvilliga inrop samtidigt som vi 
tackar dem som skänkt saker till auk-

Vi på Ullmans Begravningsbyrå
öppnar nu ett kontor i Kristianstad

på Östra Vallgatan 6.

Den 5 maj
Tollarpskontoret fortsätter som vanligt!

Laila Jönsson från Degeberga som jobbade för Bo Persson
på Tollarps Begravningsbyrå i 15 år fortsätter nu

sin långa karriär hos oss.

Vi är en mindre familjeägd begravningsbyrå som står
våra kunder nära, både under och efter vårt åtagande,
detta får vi ofta bekräftat från våra kunder som tittar in

när de har vägarna förbi.

Vi vill vara er till hjälp i en svår och omtumlande situation,
få er att känna er trygga och vara ett stöd för er.

Hos oss kommer ni känna er väl omhändertagna.
Vi utför hämtningar dygnet runt.

Ni kan kontakta oss dygnet runt vid behov av hjälp.

Michael, Marie och Laila

tionen. Vi sålde även ett lotteri på en 
ostbricka som vår trogna grytlapps-
virkare Edith Sjögren vann. Det stora 
pelargonlotteriet innehöll 11 vinster 
och en och samma person, nämligen 
Anne Jönsson, vann tre av dessa.

Gott kaffe och hembakade kakor 
serverades av kvällens värdinnor 
Gunborg Andersson och Gertrud 
Nygren.

Auktionen tillsammans med flera 
sålda lotterier inbringade totalt 9785 
kr. Tack alla för era bidrag!

Vid pennan Ethel Gustafsson

personligt och innerligt sätt berätta-
de och sjöng Katrin både visor, schla-
gers, psalmer och skillingtryck. Och 
publiken gladdes och sjöng med. 
Katrin har en alldeles enastående för-
måga att få oss att ryckas med både 
när det svänger som i Sven-Ingvars 
låtar eller när blir lite stillsammare. 
Inget öga var torrt när Katrin sjöng  
den kända visan om ”Hemmets jord”.

Efter välbehövlig bensträckare 
och tid för småprat smakade det gott 
med kaffe och goda tårtor. Johan 
Jansson, spirituell som vanligt, fram-
förde gästernas varma tack för en 
mycket trevlig eftermiddag.

Eva Möttus

Sångfågel kom ner från backarna!

Röda Korsets Vårauktion
Du som undrar eller tycker något om 

Kristianstads kommun
– kontakta medborgarkontoret!

•   Service och samhällsinformation
•   Synpunkter och medborgarförslag 
•   Möt politiker och tjänstemän
•   Vi ger dig svar och vägledning

Medborgarkontoret ligger på 

Kristianstads stadsbibliotek

Telefon: 044-13 67 00
medborgarkontoret@kristianstad.se

www.kristianstad.se/medborgarkontoret

KRISTIANSTADS KOMMUN
MEDBORGARKONTORET
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Tel 044 – 35 05 05, 0702 936 972  
Livskraft i Degeberga     

Donners v 75 (Österlia), 297 95 Degeberga 
www.livskraftidegeberga.se   barbro@livskraftidegeberga.se 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

VATTENGYMPA drop in - 
 

hela sommaren i FORSAKARSBADET! 

 

Torsdagar    kl. 19.00  12/6 - 14/8 
= 10 ggr 

Måndagar kl. 19.00  16/6 - 11/8 
= 9 ggr 
 

• 10-kort (ej personligt)    450:- 
•   5-kort (ej personligt)    250:- 
•   1 gång       55:- 

 

Varmt välkommen! 
Barbro Hernvall 

 

 

 

• Vattengympainstruktör sedan 1987 
 
• Diplomerad Stress- & Friskvårdsterapeut 
 
• Certifierad Taktipro massör 
 
• Oberoende produktkonsult  - Tahitian Noni 

International 
 
• Konsulent Aloe Vera Produkter – 
       LR Health & Beauty Systems 
 
• Stavgångsinstruktör 

 

Degeberga
Vi vill ge maten ett större värde

ÖPPET: mån-fre 9-19, lör 9-17, sön 10-17, sommaröppet f ro m v 24 mån-lör 9-20, sön 10-20.

Fråga gärna vår 
Matvärd Ywonne 
om tips och idéer 
på god sommar-

mat!

Äntligen sommar!
Hos oss hittar du alllt som behövs för en härlig 
sommar. Kom in till oss och dela vår matglädje. 
Vi kan ge dig tips och idéer.

Fr o m  vecka 24 har vi sommaröppet:
Måndag - lördag 9-20, söndag 10-20.



P 13P 13

P 11

F 15

P 11

G United

P8 – P9

F 13

Knattar & Knittor

Degeberga Goifs 
ungdomslag 2008
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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

Naturliga Noni Produkter! Ej testat på djur.

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

Unik Näring för hundar och hästar

TaHIRO™- Den nyttiga energidrycken -Nu é den här!

Bodil Fredriksson 0708-846911 - Barbro Hernvall 044-350505
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 jobba med oss, i världens 4.e mest snabbast växande företag, någonsin?
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AB Widtsköfle Sågverk – 100 år i naturens tjänst!

Patrik Bladh övervakar produktionen
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DEGEBERGA 
TAXI

8-sitsig minibuss med hög
komfort. Handikapputrustad.

Endast förbeställning, 
innan kl. 17.00 må - to.

Tel 044 - 35 08 02 (ej mobil)

Henrik Mattsson i sitt nya kontor

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

Rudolf-Hodder Stjernswärd  startade företaget

Bertil, Carl-Georg, Kjell och Greger

Färsk fisk Rökt ål
Direkt från båt

Honsa öppnar portarna på Nya Rompeboden för 
säsongen. Lördagar mellan 9.00-12.00 fr. o. m. 5 
juli t.o.m. 22 dec.
Försäljning av färsk fisk sker även mitt i veckan, 
se anslag på Nya Rompeboden

Nya Rompeboden vid Rigeleje Camping  
tel. 0703-541775

Besök Ålamuséet nu i sommar!
Honsa & Maria öppnar även portarna till åla-
muséet. De håller föredrag om ålafisket och en 
ålamacka serveras. 200:-/person
Anmälan Turistbyrån i Åhus tel 044-240106
Perioden 11/6 – 30/7, Onsdagar kl 13.00–15.00

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

Marias
Fotvård

Unna dig fotvård! 
Köp presentkort!

Bökestorp Skrot AB
 – Ett företag i miljöns tjänst

Evert Andersson och Mikael Willeborg
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AFFÄR   KIOSK   GATUKÖK

M j e l a

8 - 21 10 - 21

Telefon  35 06 44

Bruno
Håkansson

Arne
Svensson

Butiksinredningar, Fönster, dörrar, Våningstrappor, 
Köksinredningar, Butiksinredningar, Specialister på lärkträd

Degedalsvägen 1, 297 31 Degeberga

Tel: 044-35 04 40  Fax: 044-35 07 00

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

        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.

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.



Din trygghet i en svår stund

Från och med 1 maj

Lisbeth Göranson

Jour dygnet runt!

Stöd cyklonens överlevare i Burma!
 Skänk en gåva via  www.redcross.se  Ge ditt stöd via Röda Korsets PlusGiro 

900 800-4, märk talongen ”Burma”
    SMS:a AKUT till 72 900 så skänker 

du 50 kronor  
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2007 gick VIF 

Föreningen av idag 

VIF:s A-o B-lag 

Första helgen i 
2011 firar Vittskövle 

Ny säsong med Vittskövle IF

Nattvandrare 2008

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



Eltjänsters nya 

lokaler invigda!
 kunde byborna se och 

läsa om den storsatsning på nya lokaler som Eltjänster 

har gjort under drygt ett halvår. Fredagen den 2:a maj 

invigde Eltjänster dessa nya lokaler. Äntligen har man 

nu fått stora och ändamålsenliga utrymmen!

Att glädjen var stor bland de anställda gick inte att ta 

miste på när Byabladet besökte invigningen. Det var 

också många kunder som kom för att inspektera de 

nya lokalerna. Gitte sade att hon aldrig sett så mycket 

folk inne på Eltjänster! Ett stort blomsterhav bildades 

då både leverantörer och kunder kom med bloms-

teruppvaktningar. Representanter från olika leveran-

törer demonstrerade sina produkter.

Eltjänster bjöd på kaffe och tårta till alla som ville 

ha. Dessutom hade man öppningspriser på ett stort 

antal produkter. Att Degebergaborna under den när-

maste tiden kommer att vara ovanligt slätstrukna är 

helt klart då strykjärnen hade en strykande åtgång!!!

Byabladet önskar Eltjänster all framgång i sina nya 

lokaler genom

Magnus Ericsson

Gitte tar emot blommor

Byabladet kunde i nummer 60, som 
utkom till sommaren 2007, informera 
läsarna om att det fanns planer på att 
privatisera Degeberga Vårdcentral. Det 
var Vårdcentralens personal som enhäl-
ligt stod bakom önskan om en över-
gång till annan driftsform. Degeberga 
Vårdcentral var tillsammans med en 
Vårdcentral i Båstad först att ansöka om 
privatisering till Region Skåne.
Vad har sedan hänt? För att ta reda på 
detta har Byabladets utsände träffat 
Dr Dick Larsson som kunde berätta föl-
jande:

Det dröjde mycket 

Vad är då 

Vad innebär då 

Degeberga Vårdcentral 
– Vad händer och kommer att hända?

Dr Dick Larsson
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KLIPPO

mekonomen.se

Företagsnytt i 

Degeberga
Byabladet berättar under denna rubrik kortfattat 
om nya företag, ägarförändringar bland företagen, 
inriktning efter förändringarna etc. allt med lokal 
anknytning till Degeberga.

(Tipsa gärna om eventuella förändringar, nyetab-
leringar etc. Det är inte säkert att Byalagets styrelse 
eller undertecknad fångar upp allt som sker på 
företagsfronten i Degeberga!)

Svenska Trender AB är ett nystartat företag i Dege-
berga som ägs av Hanna Nilsson, Johan Nilsson 
och Sara Ekström. Affärsidéen är att sälja en speci-
ell typ av cykel för barn. Med cykeln lär sig barnet 
att utveckla balanssinnet tidigt. Det är enklare att 
balansera på en tvåhjuling om man inte samtidigt 
måste trampa. När barnet kan balansera säkert på 
sin cykel kan man gå vidare och ge barnet en van-
lig tvåhjuling med pedaler - utan stödhjul. Cyklarna 
har en unik och rolig design som tilltalar såväl bar-
nen som föräldrarna. Bland modellerna finns t.ex. 
polis, motocross och leopard. Cyklarna passar barn 
i åldrarna 3-6 år. Försäljning kommer främst att 
ske via hemsidan www.kulpahjul.se. Under Dege-
berga marknad finns möjlighet att se och prova 
cyklarna.

Byalaget önskar företaget all framgång för framti-
den genom

Magnus Ericsson

Vårt fortsatta 

program under 2008:

12-13 juli Tombola på Degeberga mark-
nad där intäkterna går till vår 
sociala verksamhet.

24 sept. Mannekänguppvisning från 
Fröjds modehus i Degeberga 
församlingshem kl 19.00

oktober Världens barn-insamling utan-
för Konsum i samarbete med 
andra organisationer.

29 okt. ”Jönssonligan från Eskilstorp”. 
Kusinerna Agneta Dentmark, 
Tyringe och Lars Jöneteg, Växjö, 
underhåller med sång, musik 
och minnen från barndomen 
i Eskilstorp. Vittskövle försam-
lingshem kl 19.00

28 nov. De äldre på Forsalid bjuds på 
kaffe och underhållning.

29 nov. Jultombola utanför Konsum 
där intäkterna  går till vår socia-
la verksamhet.

Degebergabygdens Rödakorskrets

Allt i EL
i Maglehem AB

Installerar ALLT överallt
Tel 044-350543 

Mobil 0705-955922
Ragnar och Birgitta Antonsson

Degeberga-
bygdens 

Byggvaruhus
Lokalförening i Brösarp, 

Norra 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
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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

Hårservice

Oddny  Anderssons
Tingsvägen 42

Telefon:044 - 35 09 40

Måndag  Sommaröppet 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

Skön Sommar!
önskar

Marie & Nathalie

 

Widtsköfle Café 
Tel. 044-35 30 35 
Hembakat 

 
Öppettider 

20/3 – 22/6  tor-sön kl. 11-17 
24/6 – 31/8 tis-sön kl. 10-17 

Välkomna!! 

Kerstins Pinaler

Gamla Gästis i Degeberga 
Öppet:  De flesta lördagar 11-14

Söndagar kl 13-17
Övrig tid, ring mig

Tel 22 50 38, 0708-92 06 78

ÖRTAGÅRD,

PRESENTBUTIK, CAFÈ 

OCH GALLERI 

I VACKER MILJÖ

För info ring 0768 527622
eller besök haxanstradgard.nu
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Stöd Degeberga GOIF och du hjälper dina barn och ungdomar till en 
meningsfylld fritid ! /Loppmarknadskommitén 

 

Loppis i Degeberga 
 

Välkomna till vår återkommande 

lopp och prylmarknad 
 

INOMHUS ! (vägen mot Kyllingaröd) 
 

 

Lördag 14 Juni   10:00-13:00 

Lördag 19 juli (samlarmarknaden på sönd) 10:00-13:00 

Lördag 23 augusti   10:00-13:00 

Lördag 20 september  10:00-13:00 

Lördag 18 oktober   10:00-13:00 

Välkomna ! 
 

Vi tar tacksamt emot allehanda saker, dock ej vitvaror och 
stoppade möbler. 

 

Ring klubbstugan 044-350 213 vardagar mellan 09:00-12:00 
Ni kan även själva lämna era saker direkt på vårt ”lager”. 

Om ni gör detta? Ring Marie P 350 704 innan och avtala tid! 
Helger kan ni ringa Bengt-Göran 044-350 412, mobil 0733-

847452 eller Rune Håkansson  0704-55 50 54,  
 

GARANTERAT SVENSK KÖTT! 

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

Med anledning av den falska 
rödakorsaren som besökt äldre 
i Degeberga.
Så här känner du igen en äkta rödakorsare:

1. Vi har tydliga banderoller tvärs över bröstet
2. Våra genomskinliga bössor är plomberade och tydligt     
    märkta med insamlingens mål
3. Vi kan legitimera oss med Röda Korsets personkort. 
    Vid alla insamlingar framöver kommer vi att bära detta 
    väl synligt.
3. Vi går aldrig runt och knackar dörr. Ni ser oss utanför    
    affärerna i Degeberga, alltid utanför Konsum.

ALLT ÄR MÄRKT MED RÖDA KORSETS LOGGA

Varmt tack alla ni som på olika sätt stöder oss i vårt viktiga arbete.

Degebergabygdens Rödakorskrets
Eva Möttus

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



Degeberga
www.degeberga.nu

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

Öppethållande och besöksavgifter 2008 

Hembygdsgården är öppen alla vardagar maj – september 11.00 – 16.00 , 

samt enligt överenskommelse vid guidning mm. Vid gruppbesök kontakta 

kansliet tel. 044 – 35 06 57. Byggnaderna är öppna enligt program och 

efter samtal med kansliet. 

Ekströms Café & Bageri har öppet: 

1 / 4 – 30 / 9 alla dagar 8.00–17.00 

1 / 10 – 31 / 3. onsdag–söndag 8.00-17.00

PROGRAM:

DEGEBERGA SPELMANSSTÄMMA 

13-15/6 se även www.spelodans.org

13/6 kl. 19.00 Folkmusikkonsert i Degeberga Kyrka. Därefter förstämma 

i Hembygdsparken

14/6 kl. 13.00 – 01.00 Entré

Barn & ungdomsstämmam kl. 13.00

Allspel, buskspel. Dans på lövade banor kl. 18.00-01.00 Byggnader i par-

ken öppna kl 16.00 – 20.00. Näckspel kl 24.00 

15/6 kl. 13.00 – 16.00 

Traditionell stämma med allspel, folkdans av Gärds Härads Folkdanslag, 

gruppspel från scen av lokala och gästande spelmän från hela landet.          

          

MIDSOMMARFIRANDE   

Midsommarafton. 20/6 kl. 18.00-24.00 

Midsommarstången reses kl 18.00. Traditionellt firande. Dans med Gärds 

Härads Folkdanslag - barn & ungdom. Dans på lövad bana. 

Midsommardag 21/6 kl. 13.00–16.00  

Traditionellt midsommarfirande med dans av Gärds Härads Folkdanslag. 

Kaffeservering.

Utställning ” Redskap i bondens tjänst”

Verktyg från förr. 23 juni – 30 september.

TÄNDKULANS VÄNNER   

28-29/6 kl 10.00 – 16.00

Stor veteranmaskinutställning. Byggnader i parken öppna. Se annonser 

i dagspressen 

BIETS DAG 

6/7 kl. 13.00-16.00

14.00 föredrag av Åke Sandqvist. Ordf. i Sveriges Biodlares Riksförbund 

som pratar om ”Binas nytta”. Visning av bimuseet med redskap. Slungning 

av honung. Provsmakning av nyslungad honung.

DEGEBERGA MARKNAD 

12/7 kl. 11.00 – 20.00 Förmarknad. 

13/7 kl. 9.00 – 16.00 Marknadsdag.

En av Skånes populäraste familjemarknader. Bl.a. känd för sin hantverks-

gata. Kaffeservering i Hembygdsparken. Se annonser i dagspressen.

Allsångskväll 16/7 kl. 19.00

”En förtrollad afton” i parken

Ta med något att sitta på. Vid regn eller blåst går vi inomhus. Korvgrillning 

– Lotterier 

ANTIK OCH SAMLARMARKNAD

20/7 kl. 8.00 – 17.00 

Marknadsplatsen i Degeberga. En av landets största med över 1 km 

marknadsstånd. Kaffeservering i Hembygdsparken. Se annonser i dags-

pressen!

Allsångskväll 23/7 kl. 19.00

”En förtrollad afton” i parken

Ta med något att sitta på. Vid regn eller blåst går vi inomhus. Korvgrillning 

– Lotterier 

Gudstjänst 24/7 kl. 19.00  vid Rebbetuaröds gårdsruin,.Kleander

            

Allsångskväll 30/7 kl. 19.00

”En förtrollad afton” i parken

Ta med något att sitta på. Vid regn eller blåst går vi inomhus. Korvgrillning 

– Lotterier 

BÄLGTRÄFFEN 3/8   

Dragspelsstämma kl. 12.00-19.00

Scenprogram kl 13.00 – 17.30 med ett 10–tal orkestrar, solister, grupper 

och klubbar , bl.a. så som Tunnbybälgarna. Buskspel och allmän dans på 

lövad bana. Byggnader i parken öppna. Se annonser i dagspressen           

VETERANMARKNAD

6/9 KL. 8.00 på stora marknadsfältet.

Se annonser i dagspressen.

HÖSTMARKNAD 6/9 kl. 9-14

Hantverk, loppisprylar, litteratur, kuriosa, frukt och grönt mm..

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

Loppmarknad

Inomhus och utomhus utanför Degeberga på vägen mot Huaröd, se skylt.

Följande Lördagar kl. 10-13: 14/6, 19/7, 23/8, 20/9 & 18/10

Vi tar tacksamt emot allehanda saker, dock ej vitvaror. Ring klubbstugan 

044-350 213 vardagar mellan 09:00-12:00. Ni kan även själva lämna era 

saker direkt på vårt ”lager”. Om ni gör detta? Ring Marie P 350 704 innan 

och avtala tid! Helger kan ni ringa Bengt-Göran 044-350 412, mobil 0733-

847452 eller Rune Håkansson 044-351 674.

Dans i Trolldalen till levande orkester

Trolldraget – (sluten tillställning) den 9/8 kl. 17.30

Fotboll Damer, div V

10/6 kl. 19.00, Vannebera

7/8 kl. 19.00, Önneköp

21/8 kl. 18.30, Brösarp

14/9 kl. 14.00, Gärds Köpinge

27/9 kl. 15.00, Åsum

Fotboll Herrar A, div VI

13/6 kl. 19.00, Lövestad IF

2/7 kl. 19.00, Vanstads IF

8/8 kl. 19.00, Askeröds IF

23/8 kl. 14.00, GOF IF

13/9 kl. 14.00, Löberöds IF

28/9 kl. 15.00, Stehags IF

Friskis & Svettis
Tel. 044-12 90 75

SOMMARJYMPA vid stugbyn

Alla tisdagar kl. 18.30

GRATIS, Kom och var med!

Höstsäsongen startar i september.

Torsdagar kl. 18.00 i sporthallen.

Medlemskap kan lösas på plats.  

Nytta o Nöje

Lättgympa för kvinnor i alla åldrar

Ny termin börjar tisdagen den 9/9 2008 kl 19.00-19.45 i Degeberga 

idrottshall. Önskas ytterligare inf. Ring Ingegerd Bladh 044-351142 eller 

Elisabeth Hammarqvist Arlefalk 044-351037

Forsakarsbadet
Vattengympa drop-in hela sommaren!

Måndag, torsdag kl. 19.00, 12/6 - 14/8

10-kort (ej personligt) 450:-

5-kort (ej personligt) 250:-

1 gång   55:-

Varmt välkommen!

Barbro Hernvall, tel. 044-35 05 05

Välkomna till Ekedala, Sommaryoga och Qi Gong

Öppna tillfällen 50kr/tillfälle

Start tisdag 29/7 18.00-19.30

5/8, 12/8, 19/8, 26/8

Start lördag 2/8  9.00-10.30

9/8, 16/8, 23/8, 30/8

Ta med liggunderlag el. yogamatta, varma kläder och vatten. Höstens 

kurser startar 16 september. För nybörjare och fortsättare. Anders Tjel-

lander 044-352465

Degeberga Pensionärsförening SPF 

Månadsmöten och fester

(då inget annat anges hålles månadsmötena i Församlingshemmet)

Måndagen den 11 augusti  kl. 13.00.

Utfärd till Flädergården i Vinslöv. Vi samlas vid Degebergagården

kl. 13.00 och samåker i egna bilar.

Måndagen den 8 september kl. 14.00.

”Ängagänget” från Åhus underhåller med spel och sång, 

ev. några historier.

Måndagen den 13 oktober kl. 14.00.

”Några skånska slott”. Jan Bessing visar ett bildspel från studie-cirkelns 

utfärd sommaren 2007. Sparbanken bjuder på kaffe och tårta samt infor-

merar om vad man kan erbjuda oss pensionärer.

Onsdagen den 22 oktober kl. 13.00.

Höstfest i Maglehems Bygdegård.

Måndagen den 10 november kl. 14.00

Ruben Axelsson berättar och underhåller. 

Tisdagen den 11 november kl. 13.00.

Ålagille i Maglehems Bygdegård. Sånggruppen Hjärtats Nyckel underhål-

ler och Allan Svensson spelar till dansen. 

Måndagen den 8 december kl. 13.00. OBS! tiden

Luciafest med Luciatåg. Jultallrik. Pris 75:-kr. Anmälan senast den 

5 dec. till Gun Nilsson tel. 044/350103.

Måndagen den 12 januari 2009 kl. 14.00

Knutsfest.  Leif Axelssons Trio, Åhus, spelar och sjunger.

 

Övriga aktiviteter
Torsdagen den 12 juni kl. 13.00

Äldreutfärd med middag. Kostnad: 80:-kr/person.

Torsdagen den 14 augusti kl. 14.00.
Kristianstadskretsens höstupptakt på Linderöds Idrottsplats. Se vidare 

annons i ortspressen. Medtag kaffekorg och något att sitta på. Möt upp 

mangrant ! Visa  att  vi  finns !!!!



Resor. 
En 4-dagars resa till Danmark den 18-21 aug. 

Den 17 juni: 1-dagsresa till Malmö med kanaltur och besök på Turning 

Torso-center, där man informerar om byggnaden och dess tillkomst.

Har Du önskemål om andra resor tag kontakt med Karin Olsson på Olssons 

Buss i Vittskövle 044/353117.

Gymnastiken börjar torsdagen den 9 okt. kl. 16.00 i gamla sporthallen.  Vi 

gymnastiserar 11 ggr t.o.m. den 18 dec. 

Bangolf, Bowling, Boule och kanske några nya aktiviteter fortsätter. Vill Du 

vara med tag kontakt med någon i aktivitetsgruppen

Per-Åke  044/350112, Seth 044/350103 eller Lennart 044/312147.

Studiecirklar pågår och nya planeras. Har du önskemål, Kontakta Ann-Britt 

Ohlsson, tel. 350862 eller Jan Bessing, tel. 351191.

Hjärtats Nyckel 

Vill Du deltaga i vår sånggrupp? Anmäl Dig till Bengt Nilsson, tel. 330070 

eller Margit Andersson, tel. 350444.

Vänstjänsten

Vill Du deltaga i detta frivilligarbete ? 

Kontakta Margit Andersson, tel. 350444.

Vår SPF-förening samarbetar med SV N.Ö. Skåne.

Föreningens aktiviteter utannonseras om fredagarna under rubriken: 

”Föreningsnytt” i Kristianstadsbladet

Vid adressändring ring kassören: 

Gunborg Nilsson, tel. 350103.

För övriga upplysningar kontakta:

Ordf.: Gunnel Bladh, tel. 350755.

V. ordf.: Agne Ohlsson, tel. 350862 , e-post: aboh@bredband.net.

Sekr.: Christina Lawesson, tel. 351473.

Kassör och medlemsansvarig: Gunborg Nilsson 

tel. 350103 eller e-post: gunborg-nilsson@telia.com.

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

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.

Degeberga-Widtsköfle Golfklubb
För mer info se www.dwgolfklubb.se

Grisfest 26/7
Ring och anmäl 044-355040

1 juni  Scans Scramble,  2 mannalag. Slaggolf.

8 juni  Länsförsäkringars bästboll, tvåmannalag

15 juni  Red Tee Cup, damtävling

18 juni  Golf för våra samarbetspartner och sponsorer

25 juni  Skandia Cup klubbkval för ungdomar

6 juli  Widtsköfle Slott Foursome

8 juli  Sparbankscupen Greensome mixed

9 juli  Golf Digest Telia Trphy

10 juli  Självfallet senior 55+ 

11 juli  PeBe Golf

24 aug  Degebergadriven scratch tävling

14 sept  Ålaslaget

20 sep  Klubbmästerskapet

21 sep  Klubbmästerskapet

5 sep  Krögarens tävling

8-10 sep  SAS Masters kval

19 sep  Tack för hjälpen golf

Föräldraföreningen Trollbarn
www.trollbarn.nu

2-4/10 Barnloppis i dagarna tre. Tingshuset. För mer info v.g se hemsida 

eller Kristianstadsbladet

Ripa modellflygklubb
Intresserad av modellflyg?

Onsdagar 18-20 och söndagar 11-14 flyger vi på Ripa modellflygklubb 

vid crossbanan på Ripafältet, där finns möjlighet att prova på att flyga 

med dubbelkommando på onsdagar. 

Lördagen den 19/7 mellan 10-15 kommer det vara en Flygdag där alla är 

välkomna att titta.

Vill du ha hjälp med att komma igång eller har andra frågor går det bra att 

kontakta Mats E på 350202 eller Magnus A på 214609

Se även på www.ripamfk.com för mera information.”

Vittskövle
www.vittskovleby.se

Widtsköfle Byalag
Midsommarfest 20/6 

Dans kring midsommarstången. Vi träffas kl. 13.30 utanför sockenstu-

gan medtag egen fika.

Cykeltur runt om Vittskövle 12/8

Samling i Linnélunden kl. 18.00

Gammeldags Byamarknad 7/9 Torget mellan kl.13.00 – 17.00. Vill du 

vara med? Ta kontakt med marknadsgeneral Bengt Rytterdahl på telefon: 

0706 – 23 65 93.

Höstmöte i sockenstugan 13/11

Johan Dahlén från regionmuseét förevisar information om senaste utgräv-

ningen i vår by.

Julmarknad 30/11

anordnas för 3:e året i rad i sockenstugan. Vill du vara med ta kontakt med 

vår marknadsgeneral Bengt Rytterdahl.

Mer information om kommande evenemang och andra aktiviteter som 

byns föreningar arrangerar hittar du på vår hemsida www.vittskovleby.

se.

Vi har till dags dato haft ca 11000 besökare på vår hemsida. Sidan upp-

dateras kontinuerligt.

Maglehem
www.maglehem.com

Gärds Härads Hembygdsförening
Blåherremölla Café & Kvarnmuseum, Maglehem i naturskön miljö 

1/6 – 17 / 8 dagligen  

18/8 till 31/8 fredag – söndag 

1/9 – 30/9 lördag – söndag 

Alltid 11.00 – 17.00

Folkestorps Brännerimuseum i Olseröd

Vid gruppbesök ring tfn, 044 – 23 60 67 

eller kansliet tfn, 044 – 35 06 57

Vakteboden Köpinge Fälad

För visning kontakta 044 – 23 53 32 

eller kansliet telefon 044 – 35 06 57.

Blåherremölla kvarn. Gudstjänst vid kvarnen 15/6 kl 10.00

Sjöstrand

Friluftsgudstänst 29 juni 18.00  

vid Vakteboden på Köpinge Fälad.

Medtag kaffekorg!

Möllornas Dag vid Blåherremölla 

6/7 kl. 9.00 Ugnen eldas upp. Bakdag med bakning på gammalt vis. Vat-

tenkvarnen igång, malning av mjöl. Kaffeservering

Rigeleje, Maglehem. Fiskets Dag 

26/7 13.00 vid Rompeboden. Ålaboden öppen. Lotterier, sillamackor mm. 

Musikunderhållning. Medtag kaffekorg! 

Vakteboden på Köpinge Fälad 

31/ 7 kl. 19.00 ” På kvällskvisten” 

Underhållning med Durspelarna. Grillad korv. Medtag kaffekorg! Ett 

samarr. med Köpinge Villaförening, Vuxenskolan i Kristianstad och Gärds 

Härads Hembygdsförening.

Kvarn och bakdag vid Blåherremölla 

16/8 kl. 9.00 Ugnen eldas upp. Bakdag med bakning på gammalt vis. 

Försäljning av bröd  12.00 och 14.30. Underhållning 13.00 och 14.00. 

Kaffeservering.         

Rigeleje Maglehem  30/8 kl. 11.00

Ålafiskets Dag vid Rompeboden Hommorna ryktas. Tipsrunda. Gissa ålens 

vikt. Lyssna till handklaverets toner och avnjut medhavt kaffe.

Lions Club Södra Gärds  

Loppmarknad 27/7  

Maglehems bygdegård kl. 13.00

Agusa Byalag
För den som vill lära mer om våra SKÅNSKA KORSVIRKESHUS håller Agusa-

stugan i Agusa (NV om Brösarp) öppet den 13 juli 2008 mellan 13.30-17. 

Föreläsning kl 14, på temat byggnadsvård. Vi visar även textilier inne i stu-

gan. Inträde 25 kr inkluderar lott. Barn gratis. Kaffe och/eller nätt förtäring 

finns att köpa

Telos 

– föreningen för kulturell växt och mångfald i Öresundsregionen

Författar- och musikaftnar i Maglehem
Samtal om gränsdragningar, om samhörighet 

och utanförskap i en mångtydig vardag

2 juli:
ANN HEBERLEIN, doktor i etik och författare

ADAM ORVAD - Drottningholmsmusiken för accordeon

9 juli:
JASON DIAKITÉ (TIMBUKTU), musiker och textförfattare

REZA SHAYESTEH - klassisk persisk musik

16 juli:
ANNE SWÄRD, illustratör och författare

ENSEMBLE FLATTERIE - Absolute Old Musik

23 juli:
EVA STRÖM, poet och författare

UTE GOEDECKER och PER MATTSSON från Ensemble Mare Balticum 

- Medeltida konsert

ELIN ISKRA, journalist och radioproducent, leder samtalen.

Programmet¸ som genomförs i Maglehems kyrka, börjar 19:00 och varar 

ungefär två timmar. Restaurang Solgården dukar upp för buffé och bar i 

trädgården. 

Entré: 100 kronor                             

Entré och buffé: 250 kronor

Förköp: Lanthandeln i Maglehem

Telos – föreningen för kulturell växt och mångfald i Öresundsregionen 

i samarbete med Kristianstads kommun och Musik i Syd

Information: 044 - 35 10 46

www.telosmaglehem.se

Annonsera era arrangemang under denna rubrik!
Föreningar annonserar här gratis sina arrangemang i Degebergatrakten . Mejla era program till: byalaget@degeberga.nu   Eller lämna dem till:  Magnus Persson, Tingsv. 82  297 31 Degeberga, tel. 044-355080



=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

Petra & Linda

Degeberga Rör AB





Välkommen till en 
väletablerad elbutik!

– Ger mer för pengarna!

alla kunder för att ni gjorde vår
PREMIÄR i nya lokaler till en 

sådan SUCCÉ!

Det hade vi aldrig kunnat drömma om!

TACK
044-35 05 15

Ny fräsch
KÖKS-

UTSTÄLLNING
Design

Nyhet!
Nu också

gratis energi-
rådgivning

Passa på och 
se vår nya
BAD- och

VVS-avdelning

Diskmaskin

2.990:-
Tvättmaskin

3.990:-

center

Dammsugare

Spis

1.590:-
(Ord 2.290:-)

FÖR STUGAN:

Erbjudande från vår 

VVS-avdelning
25 st Trisslotter

PÅ KÖPET...
... när du köper ett vattenfilter.

GRATIS VATTENPROV
Hämta prov-kitt hos oss!

5.500:-

Vi fortsätter med EXTRA-öppningserbjudande på:


