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JUL I DEGEBERGA

Skyltsöndag i butikerna
och Julstök på Tingstorget den 6/12 kl. 11-16
Program:
11-15
14.00
14.15
15.30
16.00

Tipsrunda till butiker & skyltfönster. Fina priser!
Dragning GOIF:s medlemslotteri
Underhållning av sångkören ”Hjärtats nyckel”
Fiskedamm för alla barn
Prisutdelning i tipsrundan

På torget
*
*
*

Start av tipsrunda vid Byalagets bord!
Niklas Gellenmyr visar nyårsraketer
Degeberga Byalag säljer grillad korv och
bjuder på glögg och pepparkakor

GOD JUL önskar Degeberga Byalag

I Tingshuset

*
*
*
*

Hantverkare från bygden i Tingssalen
Trollbarn säljer hemgjort julgodis & hembakat
Levande Verkstad för barn i gamla
biblioteket – Skapa i tyg mm
Byalaget visar utställningen Degeberga från förr

i styrelserummet. Foto, valurna, stämplar mm från
Degeberga Kommun.

Julstuga i
Hembygdsgården
Lördagen den 5 december och söndagen den 6 december kl. 11-16






Hantverk av olika slag
Bröd, kakor, korv och ost mm
Lotterier
Mysig atmosfär
Servering av läckerheter i cafeét
Välkomna till vår julstuga i Hembygdsgården, Degeberga
önskar Gärds Härads Hembygdsförening

STÄMNINGSFULLT LUCIATÅG I TINGSHUSET
Fredagen den 11 december kl 18:30
Efteråt serveras luciakaffe till självkostnadspris.
Hjärtligt Välkomna!

Arr: Föräldraföreningen Trollbarn
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nnu ett år närmar sig
sitt slut. För Byalagets
del har planeringen av
Bodagarna präglat året,
vilket resulterade i en
spännande helg i början av september.Visningshuset som MP Entreprenad och FG Bygg fick färdigt i sista
stund, lockade mängder med besökare i dagarna tre. Förhoppningsvis
resulterar det i intressenter som ger
ettnyttbostadsområdeiDegeberga.I
Tingshusetfickföretagochföreningar
till en riktigt proffsig Bomässa. Även
om det tidvis var glest med besökare
så blev det storpublik i samband
med uppträdande både på lördagen
och söndagen. På lördagen lockade
Sméns Baglomma enl. polisens uppskattning ca. 500 besökare trots regn
och rusk. På söndagen framträdde
Österlia Big Band som spred härliga
toner över bygden. Byalaget tackar
samtligainblandadeiBodagarnasom
medgemensammakraftervisadeupp
vad Degeberga kan erbjuda.
Viktiga frågor för Byalaget under året
har bl.a. varit att åter påminna kommunen om alla aktiviteter som sker i
Tingshuset. Då kommunen ständigt
ser över nyttjande av sina lokaler så
skickade vi in sammanställning av
aktiviteter i Tingshuset till Kommunstyrelsen. Detta lästes upp i Kommunfullmäktige, och nu är det inte
aktuellt med någon försäljning. Under året har vi också jobbat med våra
naturskyddsområden vid Forsakar
och Söndre Klack. Vi ser gärna bättre
stigar till Forsakar och föreslår belysning av fallet för att öka turismen.
Parkeringenmittemotbankenarbetar
vi för att den skall bli asfalterad och
försedd med turistskyltar om Söndre
Klack. Arbetet fortsätter under kommande år.
Förutom arbetet med två Byablad har
vi tagit fram en ny turistbroschyr med

karta över Degeberga som blev klar
lagom till Bodagarna. Då Torbjörn
Lindén inte längre har möjlighet att
göra layouten till Byabladet har vi till
dettanummerfåtthjälpavMediaprogrammetvidFurubodaFolkhögskola
vilket vi är tacksamma för! Vi vill
passa på att tacka Torbjörn för allt
arbete han lagt ned för Byabladet! Vi
vill också tacka för alla bidrag som
kommer in till Byabladet, och vi beklagar att vi ibland får be er korta artiklarna eller att de inte får plats. Vi
har till detta och förra numret fått in
mycket material vilket vi är glada för,
men tyvärr så får inte allting plats.
Vi kan tyvärr inte utöka storleken då
distribution och tryckkostnad skulle
bli för dyr. Det ligger mycket ideellt
arbete bakom varje Byablad, och för
att vi skall kunna ge ut fler nummer
behöver vi fler som kan engagera
sig i att jaga annonser etc. Vi söker
framförallt dig som kan vara spindeln
i nätet och hålla ihop bladet. För att
det skall bli fler Byablad behövs det
nya krafter! Så tycker du det är kul
med redaktionellt arbete och brinner
för din bygd så hör av dig till undertecknad!
När nu året går mot sitt slut ser vi
fram emot ett jättefyrverkeri som kan
bli verklighet om vi är många som
sponsrar ett fint avslut på ett bra år.
Ett litet smakprov fick vi den 5/11.
Lägg de pengar ni skulle lagt på eget
fyrverkeri i en gemensam pott via
inbetalningskortet i tidningen. Alla
sponsorerpresenteraspåwww.degeberga.nu.
Till sist vill vi Gratulera Forsalid som
fyller 50 år och Degeberga Brandkår
som fyller 75 år, samt önska er alla
en riktigt GOD JUL och ett GOTT
NYTT ÅR!
Magnus Persson,
ordf. Degeberga Byalag
byalaget@degeberga.nu
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UTFLYKTSMÅL
Forsakar Skånes
vackraste vattenfall!?
Forsakar är ett av Skånes högsta
vattenfall med en total fallhöjd
på 10,6 m. En vandring i den 700
m långa ravinen fram till nedre
fallet är ett populärt besöksmål.
Även den varmaste sommardag
är det sval och skön promenad
med ett väldigt vackert mål som
måste upplevas! Området är numera ett naturskyddsreservat.

Degeberga Backar
Söndreklack
En vandring i ”Bröderna Lejonhjärtas Fotspår”(Delar av filmen
spelades in här) är en fantastisk
naturupplevelse.
Vandringsled finns uppmärkt
som startar vid parkeringen
mittemot banken. Slumålet för
slingorna är Söndrklack, även
kalllad Sockertoppen. Härifrån
har man en otrolig utsikt över
Linderödsåsens fot. Så packa en
picknickkorg och gör kossorna
sällskap i mjölkfabriken.

Degeberga
Hembygdspark
Hembygdsparken i Degeberga
som ägs av Gärds Härads Hembygdsförening är platsen för
många arrangemang i Degeberga
men också en plats för avkoppling och kulturhistoria. Här finns
många gamla byggnader bevarade och hitflyttade från olika
platser i Skåne. Det finns fler
museer så som Ivar Johnsson
museet, vagnsmuseum lanthandelsmuseum mm.
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För öppettider ring
044 – 35 06 57,
fax 044 – 35 50 76
E-post
hembygdsforen.g@telia.com

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.

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

Degeberga Turistbyrå
I Hemslöjdsboden
turistinfo@degeberga.nu
Öppet året runt!

Turistbyrån kan informera mer
om ovanstående och alla andra
sevärdheter i vår närhet. Den
som får besök av släkt och vänner eller själv vill göra en utflykt
kan hämta broschyrer och få tips
om vad som är på gång i trakten.
Välkommen in på turistbyrån!
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 tända 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 Degeberga stugby.
Längdskidåkning i Degebergatrakten

När det blir tillräckligt med snö
så preparerar 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 stödmedlem i FK
Åsen, och visa din uppskattning
till deras arbete. Inbetalningskort
finner du vid klubbstugan.

SERVICE
Degeberga bibliotek
vid skolan i Degeberga,
tel. 044-134553
www.kristianstad.se –
välj bibliotek
degeberga.biblioteket@
kristianstad.se

På biblioteket kan du hämta Byablad till nära och kära som inte
fått något blad i sin låda.
Degeberga bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek
som ligger i anslutning till Degebergaskolan.
Här kan man förutom böcker
även låna filmer, musik och
ljudböcker.

Service
Internetdator, dator för
ordbehandling och Genline för
släktforskning kan bokas.
Ordinarie öppettider:
Måndagar 10-13, 14-19
Onsdagar 10-13, 14-18
Torsdagar 14-17
Julöppet:
Måndagen den 21 dec.
10-13, 14-19
Onsdagen den 23 dec.
10-15
Torsdagen den 24 dec.
STÄNGT
Måndagen den 28 dec.
10-13, 14-19
Onsdagen den 30 dec.
10-13, 14-18
Torsdagen den 31 dec.
STÄNGT
Måndagen den 4 jan.
10-13, 14-19
Onsdagen den 6 jan.
STÄNGT
Torsdagen den 7 jan.
14-17
Med vänlig hälsning
Jeanette Persson
Degeberga bibliotek

Degeberga
Vårdcentral

Tel. 044-3090510

Apoteket Gladan,
Degeberga
Tel. 0771-450 450

Öppettider:
Vardagar 09.00 – 17.00
Lunchstängt: 12.15-13.15

Återvinningscentralen
i Degeberga
Besöksadress: Torskullevägen
(vid bilskroten) Degeberga
Telefon: 044-13 48 95
www.renhallningenkristianstad.se
Öppettider:
Tisdag 15:00-19:00
Torsdag 15:00-19:00
Vad kan jag lämna på
återvinningscentralen?
Återvinningscentralen är främst
till för grovafall. Med grovavfall menas sånt avfall 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 grovavfall och trädgårdsavfall på återvinningscentralen, det ingår i den fasta avgift
du betalar i ditt vanliga avfallsabonnemang. För Byggavfall betalar du en avgift per m3. Är du
företagare och vill lämna avfall
på en återvinningscentral måste
du köpa ett småföretagarkort.
SERVICE

LOKALER
Tingshuset

Tingshuset är en kommunal
samlingslokal för föreningar och
privatpersoner. Uthyrning av och
allmän skötsel av lokaler hanteras av Föräldraföreningen Troll-

barn. I Tingshuset finns lokaler
för möten, studiecirklar, danskurser, fester mm. Litet pentry
med servis för 50 personer finns i
Tingssalen. Enligt avtal mellan
C4-Teknik och Föräldraföreningen Trollbarn gäller följande
priser vid hyra av Tingshuset:
Tingssalen (104 m2)
Förmiddagar alla dagar:
Föreningar:		
150 kr
Privat:			
300 kr
Eftermiddagar
Söndag-Torsdag
Föreningar:		
Privat:			

150 kr
300 kr

Eftermiddagar Fredagar &
Lördagar
Föreningar:		
300 kr
Privat:			
600 kr
Styrelserummet (40 m2)
Konferensrum för ca.18 personer
½-dag Alla dagar:
Föreningar:		
50 kr
Privat:			
300 kr
Övriga smårum (ca 20 m2)
½-dag Alla dagar:
Föreningar:		
50 kr
Privat:			
100 kr
Bokning sker via Lars Sjölander
tel. 076-815 64 96
(Nås säkrast mellan 17-18)
lars.sjolander@tele2.se

Lökaröds gamla skola

Uthyrning av samlingslokal +
kök i gamla skolan i Norra Lökaröd. Max 50 personer, porslin till
50 personer.
För bokning ring Lars Mattsson,
tel. 044 -35 16 99.
Lökaröds Byalag
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80-talet – Ett händelserikt decennium i
Degebergatrakten
och de flesta fick
en siffra till i sitt
telefonnummer.

Styrelsen för Degebergabygdens
Rödakorskrets hade klätt församlingshemmet i höstskrud när
Agne Olsson med sångfåglarna
i Hjärtats Nyckel och med Arne
Castell vid pianot tog oss med på
en 80-talsresa i Ord och Ton. Alla
i den fullsatta lokalen rycktes med
iAgnespersonligaberättandeoch
det var mycket som hände under
detta årtionde.
Degeberga marknad flyttades till
en söndag och lockade 15-20
tusen besökare. Hembygdsföreningen fick ny museibyggnad och
man startade både Samlar- och
Veteranmarknad. Det var också
under det tidiga 80-talet som man
för första gången höll spelmansstämmaochnationaldagsfirandet
infördes. Alla dessa evenemang
har blivit en tradition för många
att besöka än i dag.
Det byggdes överallt i byn: ny fin
klubblokal, efterlängtad sporthall
och bibliotek intill skolan, fler
servicelägenheter vid Forsalid,
radhusområdet söder om kyrkan
kom till, en vacker golfbana, egen
vårdcentral och den nya pastorsexpeditionen välkomnades. Det
gamla riktnumret 0450 försvann
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Agne påminde
oss om att Torsten Croon
stängde sin barberarsalongefter
många år liksom
bådeMagnussons
Handelsbolag
och Pramberg
Livsmedelsbutik. Röda Korset firade 50-årsjubileum och i sockenstugan iVittskövle fyllde Ohlssons
Buss 60 år med hjälp av Bertil
Perrollf. Forsalid firade sina 25 år
och skolbarnen i Degeberga fick
ett omtumlande besök av en av de
Vita Bussarna. Det enorma hornet
som satt på en råbock som sköts i
Vittskövle blev världsberömt och
många var med och vinkade på
kungaparet då de på sin Eriksgata
passerade bl.a. Maglehem.
Nu gick man, liksom hela Europa
över till sommartid och man tilläts
bygga Friggebodar. Socialdemo-

kraterna tog åter makten och Ingvar Karlsson valdes till statsminister. En u-båt gick på grund utanför
Gåsfjärden och vi folkomröstade
om Kärnkraften. Aids fick för
första gången i Sverige ett ansikte
genom Sixten Herrgård. Den första hjärtoperationen utfördes på
Karolinskan och Rafaaet El Sayed
fick ta av sig doktorshatten. Mordet på Sveavägen där Olof Palme
mördades genljöd över hela världen. Hans Holmer som ledde utredningen,blevettåterkommande
ansikte i TV-rutan. Berlinmuren
föll och länderna i Baltikum förklarades som självständiga stater.
Flera storheter gick ur tiden under
80-talet, såsom Tage Erlander,
Tage Danielsson, Snoddas, Ingrid
Bergman, Zarah Leander m.fl.
Både 5-öringen och 25-öringen
slopades och det var nu vi fick
både video, CD-spelare och mikrovågsugn. Tre Kronor tog VM i
Wien under storartade former.
Agnes underhållande berättelser
varvades med sånger som var
populära under 80-talet. Hjärtats
Nyckel stöttade publiken i ” Idas
sommarvisa”, ”Vid en liten fiskehamn”, ”Trettifyran” och ”Mjölnaren Irene” som åter blivit populära. Och hur enkelt var det inte att
sjunga med i ”Ljuvliga ungdom”,
”De sista ljuva åren” och ”Skomagare Anton” när Arne Castell
ackompanjerade oss på pianot!
Det blev en minnenas kväll och
Agne, Arne och sångfåglarna i
Hjärtats Nyckel tackades med
rungande applåder.
Eva Möttus
ordf.

Julklapps- och presenttips!

x

Taktil massage – massagen för både
kropp & själ

x

SHAKTI – den indiska spikmattan inkl.
väska och CD
Aloe Vera produkter

x

Varmt välkommen!

Barbro Hernvall
Donners v. 75 (Österlia), 297 95 Degeberga
Tel. 044- 35 05 05, 0702 936 972

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

Just nu är det stor efterfrågan i Yngsjö, Rigeleje, Brösarp, Degeberga, Huaröd med omnejder
samt hela Linderödsåsen
Vi är auktoriserade FMF-Mäklare och i området sedan 20 år.
Gratis värdering, hjälp med deklaration. Humant arvode.
Ni får låna släp vid flytt utan kostnad.

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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Tar beställning från
Café Sandhem och
Önneköps Bageri

M j e l a

Färdiga
baguetter
och sallader
vid beställning

Telefon 35 06 44
Nybakade frallor och franskbröd varje dag - även söndagar
Från 1/3: Affär 8-21, Gatukök 10-21 Från 1/10: Affär 8-20, Gatukök 11-20

Nyhet!

Fråga oss om förmånskund

www. LF. se/Kristianstad
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Lillafors Snickeriet AB - Ett speciellt företag!
Just där vägen ut ur Dege
berga delar sig mot Huaröd
och Östra Sönnarslöv ligger
Lillafors Snickerier AB.
Byabladets utsände har där
träffat ägarna Bruno och
Christian Håkansson. Med
vid sammankomten var
även Alf Fredriksson samt
en praktikant, Emil Borg.
Bruno berättar att man tog
över företaget på hösten år
2000. Efter att ha ändrat
inriktningen på vad man
skulle tillverka, har
företaget haft fullt upp att
göra och orderingången är
mycket bra!
Bruno berättar vidare att
Bruno Håkansson, Christian Håkansson, Alf Fredriksson och Emil Borg
Lillafors Snickerier AB
numera enbart tillverkar
som lärare vid Wendesgymna
spegeldörrar – dörrar som
specialsnickerier – oftast i en
siet i Kristianstad.
kanske skall ersätta andra
stycksserier. Exempel på vad
förstörda enheter. Företaget
som tillverkats är de två kupo
Författaren till denna artikel
kan tillverka i princip allt som
ler som ersatte de som fanns i
hoppas innerligt att Alfs elever
önskas i trä. Mottot är: ”Inget
den ned brunna fastigheten vid
förstår vilken kunskap som för
skall vara omöjligt” och ”Våga
Lilla Torg. (Efter tillverkningen Göra”!
medlas och suger i sig denna så
skickades kupolerna till Malmö
mycket som möjligt!
där de kläddes med kopparplåt) Det material som förutom furu
Bruno framhåller till slut att
Ett annat exempel är en ”över
används är ek, bok och inte
Gnosjöandan inte bara gäller i
dimensionerad” soffa som till
minst sibiriskt lärkträ. Det
Småland utan även här i Dege
verkades till Astrid Lindgrens
senare materialet har mycket
berga. Alla företagen försöker
Museum i Vimmerby.
god resistens i utomhusmiljö
att hjälpa varandra och det
gentemot förruttnelse och
märkliga är att trots finanskris
Överdimensioneringen var till
dylikt.
och lågkonjunktur är orderbo
för att även en vuxen person
ken full för hela 2010! ROTAllt
positivt
som
sagts
ovan
skulle känna sig ”liten” när
avdraget har säkert bidragit till
är helt avhängigt yrkes
man satte sig i den!
detta!
skickligheten hos den personal
Lillafors Snickeriet har även
som arbetar i företaget och här
Byabladet önskar
specialiserat sig på unika
personifierad av Alf Fredriks
Lillafors
Snickeriet AB
inredningsdetaljer såsom
son.
fortsatt framgång och full
specialtrappor och dito köks
orderbok genom
inredningar. Företaget samar
Som besökare blir man ödmjuk
Magnus Ericsson
betar även med designern och
när man ser den kvalité som
formgivaren Håkan Kvist i
genomsyrar finishen på produk
Maglehem. En annan speciali
terna! Man gläds också åt att
tet är tillverkning av unika
Alf Fredriksson även tjänstgör
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Degeberga skola - och folkbibliotek
= Integrerat
Jag arbetar som skolbiblioteka
rie och har gjort det sen hösten
2002. Min arbetsgivare är Dege
berga-skolan som är en F-9 skola
i Kristianstad kommun. På sko
lan finns cirka 330 elever och ett
femtiotal anställda. Skolbibliote
ket är öppet varje skoldag. Hög
tillgänglighet och hög service är
något som jag som skolbibliote
karie prioriterar gentemot mina
elever och min personal på Dege
bergaskolan. Sen är min arbets
plats även ett folkbibliotek vilket
innebär att jag har förmånen att
ha en fackutbildad kollega att
samarbeta med. Folkbiblioteket
ger service till invånarna i och
runt Degeberga by. I praktiken
innebär det att biblioteket är
öppet två gånger i veckan på
kvällstid och att folkbiblioteket
är öppet två och en halv dag i
veckan på dagtid.
Mitt vardagliga arbete som skol
bibliotekarie består av att ta
emot besök av klasser som vill
låna böcker. Det kan vara bänk
bok eller någon typ av facklit
teratur som eleven behöver i sitt
skolarbete. Det kan därför bli en
bred variation på vad eleven vill
ha hjälp med. Sen innebär mitt
jobb även att sätta ihop olika
typer av temalådor. Det kan vara
allt från Tema 80-tal, Uppfin
ningar, USA, Vad är det som
låter? Kina och Danmark. Kort
sagt en tema låda kan handla
om det mesta. Sen ger jag även
eleverna i årskurs sex biblioteks
undervisning och detta är något
som de yngre årskurserna får en
”light” version av. Författarbesök
har vi haft och några namn som
har varit på Degeberga skolan
är: Katarina von Bredow, Mag
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nus Nordin, Annika Thor, Per
Nilsson, Thomas Halling. Innan
besöken har eleverna läst minst
en bok av författaren som ska
komma. På skolan har vi även
Internprao, vilket innebär att
årskurs sex och sju praktiserar
på skolan. Eleven får under en
förmiddag hjälpa till på skolan.
Det innebär att jag som skolbib
liotekarie under en förmiddag i
veckan har hjälp av en elev i bib
lioteket.
För att ett Integrerat bibliotek
ska fungera på bästa sätt krävs
det olika typer av samarbete.
Ofta finns det aktörer bakom ku
lisserna som inte syns. Men utan
deras arbetsinsats så skulle inte
biblioteket fungera så bra som
det gör. Det jag framförallt tän
ker på är Degebergaskolans duk
tiga städpersonal och dess vakt

mästare. Deras arbete är viktigt
för att biblioteket ska fungera
bra. Sen har jag i egenskap av
skolbibliotekarie ett gott samar
bete med mina lärare. Jag kan
konstatera att Degebergaskolan
är en mycket flitig användare av
sitt skolbibliotek och det gör att
Degeberga skola & folkbibliotek
har höga utlåningssiffror. Sen
har det sina sidor med integrerat
bibliotek. Det händer att de olika
verksamheterna kolliderar med
varandra. Ett exempel är att
barn – och ungdomar ofta är liv
liga. För allmänheten kan detta
upplevas på olika sätt. Låntagare
kan ha förväntningar på biblio
teket att det ska vara en dämpad
ljudnivå. Med cirka 300 elever i
närheten kan det vara svårt att
uppfylla allas förväntningar på
biblioteket. Oftast är eleverna
på Degeberga skolan ”goa” men

son lärde sina elever att läsa och
räkna med hjälp av Claes Ohls
son katalogen. Eftersom många
kände till Jan och hans natur
intresse fick han ofta hjälpa till i
situationer där något djur hade
råkat i knipa. Ett exempel är
den upphittade Håkan Kråkan.
Som blev kvar på Segesholm och
förgyllde tillvaron där genom att
hjälpa till att hänga tvätt och
reparera bilen. Håkan Kråkan
brukade också hälsa på i Vitt
skövle skola till elevernas stora
förtjusning.

som sagt, de kan höras en del.
Som skolbibliotekarie på ett in
tegrerat bibliotek har jag många
olika arbetsuppgifter och ett ex
empel är att vi även haft förtids
röstning och utställningar.
Utställning om Jan Danielson
hösten 2009
För Degebergaskolans del har
utställningen inneburit att klas
serna har varit i biblioteket och
lyssnat på Annika som har berät
tat om Jan och hans liv. Det har
varit Förskoleklassen (6-åringar)
och sen hela vägen upp till Åk
nio. Eleverna har gått runt och
tittat på utställningen och sen
har de fått reflektera över vad
de har tagit till sig av själva ut
ställningen. De har valfritt fått
rita eller skriva något som de har
upplevt under utställningen. Det
kan även ha varit något minne
som den enskilda eleven har haft
i sin kontakt med djur eller na
tur. Utställningen har även upp

märksammats av Kristianstad
bladet som har besökt biblioteket
och detta har sedan resulterat i
några artiklar. Radio Kristian
stad har varit här och intervjuat
Annika och även pratat med
skolelever om utställningen.
Jan Danielsson hade många
strängar på sin lyra. Förfat
tare, konstnär, miljökämpe,
fotograf. Han skrev också poesi.
Något som jag tror att många
inte vet om Jan Danielson är
att han hemma
i sin verkstad
på Segesholm
tillverkade trä
skulpturer. Inspi
ration fick han
från naturens
former. Under en
tid arbetade Jan
Danielson som
lärare. Han hade
ett annorlunda
sätt att under
visa. Jan Daniel

Jan Danielson dog plötsligt 2003
och det är nu sex är sedan. Hans
livsverk lever kvar. Jan Daniel
sons insats inom djur och natur
finns kvar och många minns
honom framförallt som program
ledare för ”Mitt i naturen” Det
är många som har besökt utställ
ningen och som har velat hylla
honom genom att skriva sitt
namn i hans minnespärm. För
mig som skolbibliotekarie har det
varit en spännande tid och det
har det även varit för min kollega
på folkbiblioteket. Jag vill passa
på att rikta ett varmt tack till
Annika som har ställt sig själv
och material från Jans livsverk
till förfogande. TACK!
Jessika Olsson
Skolbibliotekarie
Degebergaskolan
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Friskvård & Hälsa
Sömnen – en helande
kraft

Sömnen gör underverk med din
kropp. När du sover startar processer
föråterhämtningochuppbyggnadsåväl fysiskt som psykiskt. Men det är
oftastförstnärviharsömnbesvärsom
vi börjar tänka på sömnens betydelse
för vår hälsa.

Din sovvänliga dag

Är du angelägen om att få sova bättre
på natten är det lika viktigt att du
tänker på hur du lever under dagen
som hur du beter dig strax innan
du går och lägger dig. Även kronisk
sömnlöshet kan förbättras om hälsa
och kondition i allmänhet förbättras.
Med bättre kost, mer aktivitet under
dagen och större hänsyn till din emotionella hälsa kan du åter få kropp
och sinne i balans så att du på naturlig väg får den sömn du behöver.
En nyttig kost är en av de viktigaste
faktorerna när det gäller en god hälsa
och hälsosam sömn. All sjukdom som
resulterar i smärta och obehag är
störande för sömnen, och om smärtan och obehaget kan lindras genom
förbättrad kosthållning, gynnar det
sömnen.
Aktivera dig.
Regelbunden motion stärker musklerna, förbättrar immunsystemet och
bidrar till att bekämpa depression.
Sömn är naturens svar på fysisk trötthet. Genom att lägga in regelbunden
motion i den dagliga rutinen ökar
du troligen din mängd av djupsömn,
under vilken de högsta nivåerna av
tillväxthormon frigörs. Låt det gå
minst två timmar mellan energisk
fysisk aktivitet och sängdags.
Din sovmiljö.
Sovrummet bör vara en rofylld tillflyktsort med en atmosfär som lockar
dig in i en djup avslappnande sömn.
Det är en plats där du kan varva
ner, älska och stänga ute resten av
världen. Det finns många sätt att få
en bättre nattsömn, men det bästa
att börja med är att göra sovrummet
till en vilsammare plats att vara på.
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I sovrum ska man inte arbeta eller
oroa sig. Under den tid du sover är
det bäst att ha så mörkt som möjligt i
sovrummet. I mörker ökar kroppens
halt av hormonet melatonin. Detta
gör att vi sover bättre. De flesta sover
bäst vid en temperatur på cirka 18
grader.
Hitta rätt säng.
Eftersom de flesta av oss tillbringar
en tredjedel av vårt liv i sängen kan
den betraktas som hemmets viktigaste möbel. En bra säng bör stödja
ryggen och samtidigt låta ryggraden
vila i sin naturliga, svagt böjda Sform när man ligger på rygg.
Rutiner vid sängdags.
Sömn är slutprodukten av en gradvis
nedvarvande process. Att reservera
en stund för förberedelser inför sömnen gör oss mentalt inställda på att
sova och hjälper oss att klara den
gradvisa omställningen från en dag
fylld av aktivitet, stress och stimulans med lugn och avspänning. Alla
har sin egen rutin inför sänggåendet.
Om din rutin fungerar bra för dig
ska du hålla fast vid den. Om du
har problem med att sova bör du se
över dina vanor under timmarna före
sängdags. Att göra en paus mellan
dagens verksamhet och den overksamhet som associeras med natten
bidrar till att främja sömnen. Om du
oroar dig över ett arbetsprojekt, över
pengar eller över att du ska missa
ett viktigt möte, har du ofta svårt att
sluta oroa dig under kvällen och in
på natten. Ett sätt att göra det lättare
är att skriva ner allt som trycker dig,
göra en slags bokslut över dagen och
en plan för nästa dag. När problemen
blir nedskrivna på papper verkar de
på något sätt mindre och mer överkomliga.
Slappna av och varva ner.
Avslappning är en nödvändighet för
en rofylld sömn, och det finns många
sätt att varva ner på. De flesta former
av välgörande avslappning går ut på
att man arbetar med sinne och kropp
för att bli av med spänningarna. Det

kan vara yoga, meditation, stillsam
promenad, andningsövningar mm.
Musik kan förändra vår sinnesstämning och få musklerna att slappna av.
Stillsammamelodierärlugnandeoch
du kan också lyssna på naturliga ljud
från delfiner och valar, kluckande
vågor eller fågelsång. Ett bad före
sängdags är mycket mer avslappnande än en dusch, och det varma
vattnethöjerkroppstemperaturenså
att du har större lust att sova. Häll i
något skumbad du gillar eller ett par
droppar aromaterapiolja med lugnandeochavslappnandeegenskaper,
t.ex. lavendel.
Att läsa och se på TV är inte några
idealiska sysselsättningar sent på
kvällen för personer med sömnproblem, men för många ingår de i
ritualenföreinsomnandet.Sysselsättningen som sådan är inte bra eller
dålig för sömnen, utan det är vad du
läser eller tittar på som påverkar natten framför dig.
Gå till sängs när du blir sömning och
inte tidigare. Om du går till sängs
så snart du känner dig trött bör du
somna lätt, men on du dröjer går
sömnigheten över och du känner dig
klarvaken igen. Sex är till god hjälp
när du vill sova, om du har en villig
partner. Människor mår bra av beröring, och sex kan ge en närhet och en
värmesomkanfåeventuellaproblem
att försvinna i bakgrunden och även
ha en välgörande inverkan på vår
förmåga att sova. Massage vid sängdags kan också hjälpa till eftersom
det frigör oxytocin, kroppens eget
avslappningshormon.
Skaffa hjälp om du behöver
det.
Det finns en del sömnproblem som
inte kan övervinnas med självhjälp,
omsorgsfull planering och sunt förnuft. Om du har prövat på ”allt”
och fortfarande inte får den sömn du
behöver, är det dags att kalla in yrkesfolk.

Vad ger god sömn oss
Vad ger god sömn oss på lång sikt?
på kort sikt?
• Minskad risk för fetma

Källa/Tips:

•

Vi känner oss pigga

•

Långsammare åldrande

Doktorn.
”Sömnens betydelse för hälsan”,
Pernilla Bloom

•

Gott humör

•

Minskad risk för utmattning

www.doktorn.com

•

Bättre korttidsminne

•

•

Bättre förmåga att skapa, planera och utföra aktiviteter

Minskad risk för infektioner,
diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och mag- och tarmsjukdomar

”Sömnen – en helande kraft”,
Sheila Lavery

•

Störrekoncentrationsförmåga

•

Bättre minne

•

Förstärkt immunförsvar

Barbro Hernvall, Österlia
barbro@livskraftidegeberga.se
Tel. 044- 35 05 05,
0702 936 972

Företagsnytt i Degeberga
Byabladet berättar under denna
rubrik kortfattat om nya företag,
ägarförändringar bland företa
gen, inriktning efter förändring
arna etc. allt med lokal anknyt
ning till Degeberga.
(Tipsa gärna om eventuella för
ändringar, nyetableringar etc.
Det är inte säkert att Byalagets
styrelse eller undertecknad fång
ar upp allt som sker på företags
fronten i Degeberga!)
1. Kristina Lindblad, med företa
get ”Min Gröna Täppa”, öppna
de verksamheten i oktober 2008.
Affärsidéen är att sälja närodlade
eller lokalproducerade produkter
såsom frukt, grönsaker, delika
tesser m.m. Företaget säljer även
läckra kaffe- & tesorter, hand
gjord choklad, presentkorgar
m.m. ”Min Gröna Täppa” finns
på Munkahagevägen 7 (G:a Han
delsträdgården). Under hösten
flyttades företaget till grannloka
len och har härigenom fått större
utrymme. Kristina är mycket

nöjd med hur verksamheten har
utvecklats.
2. Sara Lethin öppnade den 1
oktober en blomsteraffär med
namnet ”Saras Blommor”. Sara
är floristutbildad och har därför
stor kunskap om blommor och
hur man binder olika former
av buketter. ”Saras Blommor”
ligger granne med ”Min Gröna
Täppa” och finns alltså på Mun
kahagevägen 7 (G:a Handelsträd
gården). Sara tycker att starten
för henne har varit mycket bra!
3. Carina Nordström har startat
en damkonfektionsbutik högt
uppe i backen på Tingsvägen
(väg 19). Carina har öppet tors
dag till lördag med vanliga öp
pettider. Carinas företag säljer
det danska märket ”The Earth
Collection”.
4. Golfkrogen vid DegebergaWidtsköfle Golfklubb har fått
nya krögare. Maggie och Peter

Tulldal, med dottern Pernilla,
har tagit över verksamheten.
Under namnet ”P & M Dege
berga Golfkrog” startade man
upp verksamheten den 16:e mars.
Man kommer att satsa på hem
lagad husmanskost med råvaror
från lokala företag. Även en diger
à la Carte meny finns! En ”Kaffe
Latte”-maskin utgör också ett
mycket ovanligt inslag på en golf
krog!
Palk AB har öppnat en butik för
försäljning av antikviteter och
växter. Entrén finns på gaveln till
Tingshuset vettande mot väg 19.
Väl innanför entrédörren öppnar
sig rum efter rum fyllda med an
tika föremål. Gör gärna ett be
sök! Man blir förvånad över hur
mycket fina saker man kan hitta!
Byalaget önskar ovanstående
företag all framgång för
framtiden genom
Magnus Ericsson
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Lägenheter
uthyres
Centralt i Degeberga
Olika storlekar och
hyresnivåer

Jan Karlsson

044-350723, 0456-15115
0709-300304

Tingsvägen 17 Degeberga
Måndagar:
Tisdag, Onsdag, Fredag:
Torsdag:

Stängt
09.00-18.00
14.00-20.00

Telefon: 044-35 00 48

God Jul & Gott Nytt År!
önskar
Marie och Nathalie

Ved

Brasved & pannved
Säljes av bra kvalité
Transport ordnas
Tel 044-35 07 62
0708-35 07 62
Magnus Rönndahl
DEVI Skogsavverkningar AB

Renovering
och
omklädsel
av möbler

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

Unna dig fotvård!
Köp presentkort!
297 31 DEGEBERGA
044-35 05 25

Öppettider: Mån-Onsd. 9.00-17.00
Telefontid: Mån-Fre 9.00-17.00

Gårdsförsäljning julgranar
från lördag 12.december 2009
Du hittar oss i Norrlia. Från Degeberga kör mot
Lillehem-2 km, ta vänster mot NORRLIA, kör ca.350 m, tills du kommer
till vår gårdsförsäljning. Öppet alla dagar fram till julafton.
Välkomna!
Bodil och Gunnar Göthner
tel.35 00 10
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Leg. Veterinär

Per Schønbeck
i Maglehem

Nu med röntgen
044-35 16 81
www.veterinar-schonbeck.se

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

Vardag 07.00-16.00
Onsdag 07.00-17.30
Lördag 08.00-11.00
Lunchstängt 12-12.45
0414-739 90

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

Naturliga Noni Produkter!

utan parabener och

Ej testat på djur.
TAHITIAN NONI™Juice – Ger ökad energi,
Rik på antioxidanter, vitaminer
o viktiga mineraler. Inga tillsatser.

sulfater.

Drick TAHITIAN NONI™Juice varje dag.
Bodil Fredriksson, Degeberga 0708–846911
Oberoende produktkonsult ID 2098095 - för Tahitian Noni International
www.tahitiannoni.com/2098095
TAHITIAN NONI™ Juice och TePoemä™ är varumärken som tillhör Tahitian Noni International.
© Tahitian Noni International, Inc. Alla rättigheter reserverade. Används med tillstånd.

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

Nybyggnad och renoveringar.
Tillverkning av våningstrappor, dörrar fönster och köksinredningar.
Hyvling i modern listmaskin av lister, golv och trallbrädor i olika träslag såsom ask,
björk, bok, ek, fur och sibirisk lärk.
Vi utför alla slags glasningsarbeten.
Christian
0736-004962
christian.hakansson@telia.com

Bruno
0708-494962
bruno.hakansson@telia.com

Degedalsvägen 1, 29731 Degeberga Tel. 044-350440 Fax. 044-350700
E-post: lillaforssnickeriet@telia.com Hemsida: http://www.lillafors.com
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NYÅRSMENY FÖR AVHÄMTNING

PÅ NYÅRSAFTON MELLAN KL 1300.-1600.
SENAST BESTÄLLNING 28/12

FÖRÄTT

RÄKCOCKTAIL MED KONJAKSÅS OCH
ROSENBRÖD

VARMRÄTT

HELSTEKT FLÄSKFILE MED PORTVINSTUVADE
CHAMPIONER OCH POTATISGRATÄNG
OSTGRATINERAD TOMAT MIXAD SALLAD

Din trygghet i en svår stund
Från och med 1 maj
finns jag på Tollarps
begravningsbyrå.
Lisbeth Göranson

KB

ELLER

RÄK OCH SVAMP GRATINERAD SPÄTTA MED
DUSHESS POTATIS, MIXAD SALLAD

DESSERT

CHOKLADMOUSSE MED VISPGRÄDDE OCH
FÄRSKA BÄR

199.-PER PERSON

Idrottsvägen 3 • Tollarp • 044-31 01 50
www.tollarpsbegravningsbyra.se

Jour dygnet runt!

Din trygghet i en svår stund

YA

Lisbeth Göranson

044-350150 ELLER 0707-831643

SMAKLIG FEST MÅLTID OCH
GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAR PETER, MAGGI OCH PERNILLA

Idrottsvägen 3 • Tollarp • 044-31 01 50
www.tollarpsbegravningsbyra.se

Jour dygnet runt!

mekonomen.se
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Vad är och händer på Fritidsgården?

Fritidsgården tillhör Kristian
stads Fritidsgårdsforum, KFGF,
vilket är en förening som bedri
ver ungdomsverksamhet i stor
skala på flera orter runtom Kris
tianstad. Då vi är en förening
är vårt högsta beslutande organ
en styrelse bestående av bland
annat representanter från varje
gård. Enligt KFGFs stadgar
kallas fritidsgården i Degeberga
för träffpunkt, då den är öppen
färre timmar än en fritidsgård,
men i folkmun kommer den
troligtvis ändå att kallas för
fritidsgård.
Träffpunkten/fritidsgården i
Degeberga har öppet varje mån
dag, onsdag och torsdag mellan
klockan 17.00-21.00 och ålders
inriktningen är årskurs 4-9. Är
man intresserad av att veta vad
som händer på träffpunkten går
det att besöka vår hemsida,
www.kfgf.se och klicka sig vidare
till vår egen hemsida via Våra
fritidsgårdar och mötesplatser
i Degeberga. Sidan är under
uppbyggnad men öppettider,
18

kontaktuppgifter, aktuella akti
viteter och undantag från vårt
ordinarie schema går att hitta
där.
I februari flyttades verksamhe
ten från skolan till Tingshuset
och under Bo-dagarna fick träff
punkten namnet GP. Namnet är
en förkortning av Great Place
vilket var ett av bidragen i vår
tävling ”Döp gården”.
I och med flytten till Tingshuset
fick vi större möjlighet till att
utforma den fysiska miljön efter
ungdomarnas behov och önske

mål, däremot är våra ekonomis
ka resurser begränsade då vi har
en stram budget inför nästa år.
Till er som funderar på att slänga
ut er soffa, Tv, vhs-filmer (tjock
band), dvd-filmer, förvarings
skåp, spel, digitalkamera m.m.
ber vi kontakta oss, då detta
kanske är något som gården kan
ha nytta av. Vi är även i behov
av ett trägolv, heltäckningsmatta
eller ”ljuddämpningskuddar” i
taket för att dämpa ljudet i ping
is- och biljardrummet.
Är du eller vet du någon som är
intresserad av att vara med och
lyfta ungdomarnas frågor i sty
relsen samt utveckla gården och
forumet? Vi är i ett stort behov
av en suppleant (ersättare när
inte ordinarie ledamot kan) till
Johan Kronbäck, som är GPs
representant i styrelsen.
Vi önskar er alla, ungdomar, vän
ner, föräldrar, mor/farföräldrar,
grannar m.fl. välkomna ner till
Tingshuset för att se hur vi har
det där.
Tanja, ansvarig fritidsledare på
G.P.
0733370816, degeberga@kfgf.se

Danmarksresan 2 - 4 juni 2009 klass 3
Degebergaskolan
Klassresan till Alkestrupskolan i
Danmark
Bakgrund: Sedan många år till
baka har Kristianstad Kommun
och Köge Kommun i Danmark ett
vänortsutbyte. I höstas besökte
en dansk klass oss här i Degeberga
och nu hade de bjudit ner oss till
sin skola i Alkestrup, Tureby,
Danmark.
Tisdag 2 juni
Hej!
Vi i klass 3 på Degebergaskolan
har åkt till Danmark. Vi; Linus,
Hannah och Sofie skriver på vägen
till Danmark. Resan började med
buss in till Kristianstad. Sen åkte
vi med tåg in till stationen i Dan
mark. Vi åkte över Öresundsbron.
Det var kul att se vattnet. Sen var
vi på en ö, det var väldigt torrt
där. Sen åkte vi under vattnet och
det pep i öronen och man fick lock.
Vi tre tog många foton. Vi bytte
tåg också tre gånger. Vi gick en
bit till skolan. Då när vi kom fram
så var vi alldeles ut poppade och
trötta. Skolan hette Alkestrup
skolan. När de danska eleverna
slutade skolan kom deras föräldrar
och hämtade dem. Vi svenskar fick
2 och 2 följa med dem hem för att
se hur de bodde och äta en dansk
kvällsmat hemma hos dem.
När vi kom tillbaka till skolan på
kvällen packade vi upp våra sov
säckar på golvet. Sen var det eget
och det var: De där uppe spelade
sanning eller konka. Johan Johns
son tappade tanden. De spelade
mycket schack men mest biljard.
Sen på kvällen läste Per och Cika
spökhistorier; Dansa på min grav
och Charterdöden.

Onsdag 3 juni
Vi vaknade klockan 6:00
på onsdag morgon. Någ
ra spelade biljard och
några spelade schack.
Sedan gick vi och åt
frukost och packade
matsäck. Sedan borsta
de vi tänderna och gick
till bussen. Vi skulle på
utflykt till Zoo i Kö
penhamn. Vi kollade på
många djur, stora och
små. Sedan så gick vi
och åt vår fika. Några
köpte Björnepels. Det är en sorts
sockervadd.
Sedan så gick vi till en lekplats
där vi lekte och hade kul. Vi gick
också till en souvenirbutik och
köpte olika saker. Sen samlades vi
och åkte buss hem. Vi kom hem
från zoo och gick in på fritids. De
danska barnen var också där. Då
lekte vi lite. När de danska barnen
hade gått gick vi ut och tränade
fotboll och det var kul. Sen åt vi
en gemensam måltid med danskar
na. Vi åt pitabröd och till efterrätt
åt vi glass, kex och gräddbulle.
Sen talade danskarnas Fröken om
vad vi skulle göra när vi hade ätit
upp. När vi hade ätit upp så gick
vi ut och spelade landskamp i fot
boll. Det blev 2-2 så det blev lika.
Vi spelade också rundboll med nya
regler. Det är danskarnas bränn
boll. Det var roligt och svårt. Sen
gav vi dom kompis armbanden. Vi
gav två band var. Sen hade vi eget
disco och det var kul. Vi dansade
till några låtar. Efter en stund
gjorde vi oss klara att lägga oss.
Per och Cika läste högt ur en spök
historie bok
Torsdag 4 juni
Nu ska vi åka hem från Danmark.
Vi packade och fick vi bära ut väs

korna till bilen. Vi gick till Dans
karnas klassrum för att se hur de
gör i skolan. De sjöng på engelska.
Sen spelade vi spel som hade med
matte att göra. Efter de två lek
tionerna gick vi till tågstationen.
Vi fick vänta ganska länge tills
tåget kom. Det nya tåget tog oss
till Köpenhamn. När vi kom till
stationen i Köpenhamn fick vi gå
runt och titta i affärerna. En del
handlade upp sina danska pengar.
Till middag fixade Per hamburgare
eller chickenbits och dricka på
McDonalds.
Klockan 12.43 gick tåget från
Köpenhamn till Kristianstad. På
tåget träffade vi idolkändisen Ke
vin Borg och fick hans autograf. Vi
kom fram till Kristianstad klockan
14.40 och då mötte några föräld
rar oss och vi fick åka bil hem till
Degeberga. Hemma i Degeberga
fanns de andra föräldrarna och
packningen. Efter en mycket trev
lig och innehållsrik resa åkte vi
hem.
Alla i klassen tyckte att detta hade
varit roligt och lyckat. Har vi
tur kanske vi träffar våra danska
kompisar igen i framtiden.
Hälsningar från klass 3 på
Degebergaskolan
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Forsakarsgården drivs i ny regim
Byabladets utsände har träffat
Charlott Hansson och Cassan
dra Anderstedt, mor och dotter,
som sedan 1 september driver
restaurang och hotell på Forsa
karsgården. Deras företag heter
” Madre e Figlia ” (mor och
dotter på italienska !) Varför
man valde ett italienskt namn
förklarar Cassandra med att de
hade stora svårigheter att få ett
namn godkänt av myndigheter
na. ”Alla” namn var redan upp
tagna eller för närbesläktade.
Fastigheten ägs fortfarande av
Agneta Alfredsson så Madre e
Figlia hyr/arrenderar lokalerna.
Charlott betonar också att Ag
neta verkligen ställer upp med
idéer och olika förslag.
I varje fall såg mor och dotter
den fantastiska potentialen med
Forsakarsgården, den fantas
tiska miljön, läget, lugnet och
harmonin. Starten har varit
mycket lyckad och man har
redan etablerat ett omfattande
samarbete med Degeberga
Stugby.
Madre e Figlia satsar på lun
cher sju dagar i veckan och har
samma pris, för närvarande
75 kronor, samtliga dagar i
veckan! Vill man ha à la carte
rätter måste dessa förbeställas.
Varmrätten serveras alltid som
buffé. Samma sak gäller såväl
salladen och kaffet. Som kock
har man anställt Jerry Karls
son som tidigare har arbetat
på Stadshotellet i Hässleholm.
I honom har företaget fått en
mycket kunnig och trevlig med
arbetare! Ibland hjälper även
en bror till Cassandra, Isak, till
i restaurangen. Dessutom finns
en person som hjälper till med
den yttre miljön.
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Flickorna på Forsakar: Casandra, Agneta och Charlott

Charlott har arbetat i restau
rangbranschen sedan hon var 16
år medan Cassandra har i två år
följt i sin mors fotspår (mer eller
mindre bokstavligt) och lärt sig
allt från grunden.
Cassandra har dock en examen
från Wendesgymnasiet som pri
vatist.
Sina råvaror försöker man ta
ifrån lokala leverantörer. Som
exempel tar man köttet ifrån
Degeberga Slakteriprodukter
AB.

Ibland är det en DJ som spelar
skivor med 60-, 70- 80-tals
musik!
En hemsida med adressen:
www.forsakarsgarden.com är
under framtagande och beräk
nas vara igång när denna tid
ning kommer ut.
Byabladet önskar
Madre e Figlia all framgång för
framtiden genom
Magnus Ericsson

På julafton, mellan klockan 11
och 14, bjuds alla som inte har
någon anhörig på en jullunch!
Ett fantastiskt, generöst och
enastående erbjudande!
El, Automation, IT, Mekanik & Telecom

Själva hotelldelen består av
12 stycken dubbelrum.
Vissa kvällar anordnas musik
träffar med levande musik.

Komplett Teknikkonsult för industrin,
Energibolag, bygg & fastighetsbolag
samt järnvägsbolag.
Kontaktperson:
Magnus Persson, tel. 044-355080 / 040-6206088
magnus.persson@rejlers.se

MÄ ROMPAN I VÄRED

Överskriften kan se lite under
lig ut, men under många år,
varje gång man åkt förbi huset
som ligger först i raden efter
banvaktsstugan och gamla
järnvägen, har man sett INGAJOHANNA NILSSON, antin
gen med en hacka och ryggen i
krum, eller stående med som i
överskriften ”rompan i väred”
rensande ogräs i trädgården.
Hon har sedan 1979 bott i huset
tillsammans med sin Thorsten,
som avled på sommaren 2008.
Inga–Johanna föddes 1927 i
Gallby vid Slätteberga. Föräld
rarna var Karl och Olivia Pers
son. Gifte sig med Thorsten 20
år gammal 1947, och berättade
en rolig sak om vigseln. Präs
ten, Elvir Liedman som skulle
viga paret hemma, i lilla huset i
Tolseröd mitt emot Tolserödsgår
den, ”Tolsagåren”. Han kom inte
på avtalad tid, varför en syster
till Inga slängde sej på cykeln
och åkte ner till Kyllingaröd där
prästen bodde för tillfället, och
hamnade mitt i en danslektion.
Prästens båda pojkar skulle på
någon tillställning på kvällen
och försök pågick att lära poj
karna dansa de viktigaste dan
serna. ”Jag kommer genast, och
vi ses i prästgården i Wittskövle”
”Så samlades vi där och vi blev
gifta.”
Inga-Johanna och Thorsten
har bott och arbetat på många
ställen och även haft egna stäl

len. Tholseröd, Åkerberget och
Flensma i Huaröd, Kyllingaröd.
Piga och dräng på Kristinelund
mellan Sönnarslöv och Hommen
torp. Thorsten som var van
hästkarl på åkrar och med körs
lor, Inga-Johanna som ”molke
pia”. Mjölkning för hand mor
ron o kväll. Hantering av 60
liters kannor, utgödsling med
skyffel och ”rullebör”,utfodring
med tjuga. Idel tunga arbeten.
Thorsten hade som mest tio häs
tar och körde fram stock i skogen
för Wittskövles räkning. Här
blev han också svårt skadad vid
en olycka, där han kom under en
stor hög stockar som drogs iväg
med vajerspel.
Ovanpå allt detta arbete, 10
barnsängar!! Hur orkar man
föda 10 barn och sköta både
barn och allt arbete, utan att
kollapsa ??? Inga-Johanna säjer:
–”Man gör de´ man é tvungen
te´!” Man orkar tydligen mer än
man tror när man är tvungen.
Tre av barnen har avlidit men
sju vuxna barn tittar hem då
och då, 3 töser och 4 pågar va
rav NISSE i flera år varit säll
skap både vi frukost ”midda”
o ”kvällsmad” varje dag. Han
hjälper mor med tyngre grejor,
som vedanskaffning och tung
grävning i den stora välskötta
köksträdgården

Så sent som efter flytten hit
till Degeberga 1979, hade man
mjölkkor på en gård i
Sönnarslöv.
Inga-Johanna cyklade från hem
met tidigt på morronen till går
den i Sönnarslöv och mjölkade
korna och skötte om för deras
välbefinnande under dagen.
Cyklade sedan vidare till plant
skolan i Östervång, bortanför
Maltesholm. Därifrån kl 07,00
med bil till plantskolan Svar
tingstorp nordväst om
Hässleholm för heldagsarbete
med granplantor. Efter jobbet
åkte man tillbaka till Östervång.
Efter att ha hämtat cykeln bar
det av till Sönnarslöv för kvälls
mjölkning och utfodring innan
hon kunde vända näsan mot
hemmet här i Degeberga,
Beundransvärt !!
Och nu på ålderns höst kan hon
inte se ett ogräs förrän det skall
väck. I dag den 30 september
när jag ringde om en liten detalj,
hade hon redan, lite med hacka,
lite på knä, och lite ”mä rom
pan i väred” rensat ogräs längs
vägen . ”De måste se vitted ud
om de´ kommer nån”, säjer hon.
Snart skall köksträdgården göras
i ordning för vintervilan, men
för tillfället finns litervis med
hösthallon kvar att plocka. Så
skall våren 2010 inväntas och
nya tillfällen ”MÄ ROMPAN I
VÄRED” återkomma ,till glädje
för alla förbipasserande som kan
tänka på hur idoga människor
fått slita för att nästa generation
skulle få det bra.
Vid pennan och med kameran:
Arne Castell
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Degeberga GOIF
Då är årets fotbollssäsong slut.
Tiden från mitten på okt till bör
jan på dec är den tid då fotbollen
vilar. Resultatmässigt har väl inte
föreningens 12 lag visat någon
toppklass. Damlaget var det lag
som slutade säsongen bäst med en
tredje plats. Herrlaget får 2010
starta om i div 7 med nya krafter.
På både herr och damsidan är
tränarfrågan löst med nya tränare
inför 2010. Ledarsidan på de olika
lagen är inte klara på alla lag in
för 2010. Dock är lagledarfrågan
klar i damlaget och i de flesta
ungdomslagen i skrivande stund.
Frågan som har hörts är varför
inte vi får bättre resultat med
vår vuxenfotboll. En anledning
kan vara att förenings policy
sen många år är att spelare från
föreningen skall beredas plats i
vuxenlagen och inga värvningar
skall göras som kostar föreningen
pengar vid övergångar. Resultatet
av detta är att 98% av spelarna
har spelat ungdomsfotboll i för
eningen och resterande är spelare
som kommit hit och spelat utan
värvning. Detta är en policy
som vi tagit av ekonomiska och
idrottsliga skäl. På ungdomssida
har vi också policyn att alla skall
få spela och ingen ”toppning”
skall ske för att vinna ev. serier.
Detta är kanske också resultatet
av placeringarna i de olika se
rierna. Men detta är den policy
föreningen har haft i många år
att så många ungdomar skall få
vara med och utöva fotboll i De
geberga Goif. Två verksamheter
som har sin höjdpunkt nu i vinter
i föreningen är Pingisen nere i
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den renoverade Gamla sporthal
len där ett 30 tal pingisspelare är
igång med träning och matcher.
Barngymnastiken för våra minsta
är igång uppe i stora idrottshal
len med Maria Gerdes som chefs
ledare. När ni läser detta har vi
haft vår sista loppmarknad uppe
hos Göran o Marie på Lillafors. Vi
tackar dem för de åren vi fått va
rit där och önskar Mattias lycka
till när han nu får tillbaka loka
lerna till sin rörelse. Men alla ni
som med ert skarpa öga sett att
det byggs nere på idrottsplatsen
och kanske undra vad det skall bli
av den byggnationen. Jo här byg
ger vi med ideella krafter en ny
förrådsbyggnad för föreningens
maskiner och en ny Loppishall.
Bengt-Göran Nilsson, Rune Hå
kansson och Bertil Olsson lägger
där sina dagliga timmar för att
det skall bli klart till påsk 2010
då vi slår upp portarna för en
ännu bättre Loppmarknadsverk
samhet. Det vi just nu jagar till
denna byggnad är olika hyllin
redningar för alla dessa 1000 tals
prylar. Så ni som vet var vi kan
hitta hyllinredningar kontakta
idrottsplatsen. En annan nyhet
på IP är att vi infört bilförbud
nere vid klubbstugan under verk
samhetsmånaderna. Vi parkerar
nu våra bilar uppe vid övre entrén
så att vi får en säkrare vistelse
nere runt klubbstugan.
Till våren kommer Degebergas
Boulspelande pensionärer att
spela sin boul i Trolldalen på 4-5
iordninggjorda banor. Välkomna
säger vi till dem. En annan nyhet
är att föreningen nu har börjat

sälja det nya föreningslotteriet
som skall komplettera Bingo
Lotto som den stora Tv lotteriet.
Lotteriet är av typ prenumera
tionslotteri så som Postkodslot
teriet. Uppstartskampanj i tv
för detta lotteri kommer här nu
innan jul.
I februari har vi vårt sedvanliga
årsmöte där vi hälsar er väl
komna att deltaga och dryfta
bl.a föreningspolicy för vår verk
samhet. Inför årsmötet har i skri
vande stund kommit in rapport
att våra kassaförvaltare Göran o
Marie inte ställer upp på omval.
Här är nu drevet ute efter ersät
tare till dem. Jerry N har anmält
att han inte ställer upp för omval
i februari.
Jag själv har nu beslutat att efter
12 år som ordförande och 15 år i
styrelsen lämnar min plats som
ordf. ledig i februari. Jag ser här
att nya krafter behövs för att
utveckla och driva Degebergas
största föreningsverksamhet. Med
dessa rader vill jag tacka alla le
dare och funktionärer för all den
tid ni lägger ner på att sysselsätta
och utveckla våra medlemmar i
idrott.
Jerry Eklund / Ordf.
DAMLAGET
Nu är det klart med tränare
till nästa säsong, det blir två
rutinerade herrar som ska
leda styrkorna den kommande
säsongen:
Kenneth Kronbäck - har tidigare
bara tränat herrlag så det blir
en ny utmaning för honom

F O L K S P E L P R E S E N T E R A R E N N Y S AT S N I N G F Ö R S V E R I G E S F Ö R E N I N G A R :

”SVERIGELOTTERIET
FÖRVERKLIGAR DRÖMMAR.
PÅ ALLA NIVÅER.”

”VISSA LOTTERIER ÄR
VIKTIGARE ÄN ANDRA.”

Ara Abrahamian, OS-medaljör i brottning

Stefan Holm, OS-medaljör i höjdhopp

”SUPERENKELT! TA CHANSEN ATT
STÖDJA DIN FÖRENING.”
Therese Alshammar, OS-medaljör i simning

världs
preMiärFEBRUAR

I 2010

Föreningslivets nya stora prenumerationslotteri
ALLT ÖVERSKOTT GÅR DIREKT TILLBAKA TILL SVERIGES
LOKALA KLUBBAR OCH FÖRENINGAR.

nu hos EN föreninG nära diG!
Du spelar för Sverige

att träna ett damlag. Han har
tränat Vittskövle, Önneköp och
varit hjälptränare i Brösarp och
som spelare har han varit aktiv
i Huaröd, Åhus IF, Brösarp,
Tollarp, Vittskövle, Önneköp.
Göran Lövgren - har däremot
erfarenhet från både flick o
damlag sedan tidigare i Everöd
och har de senast säsongerna
varit ledare i Gärds Köpinges
damlag. Så förhoppningsvis
kommer de att komplettera
varandra på ett bra sätt. Göran
har som aktiv spelat i Gärds
Köpinge, Östra Sönnarslöv och
Everöd.
Spelarna och jag önskar dem
välkomna till Degeberga GOIF:s
Damlag, vi ser redan framemot
nästa säsong.

från som fyller på med spelare till
detta om några år. Därför är det
viktigt att det omgående startas
upp minst ett men allra helst två
rena flicklag under vintern eller
våren. Hoppas att det finns någon
förälder eller andra fotbollsintres
serade personer som skulle kunna
tänka sig att hålla i detta. Om
ni är intresserade och vill ha mer
information så kontakta mig.
Stefan Mårtensson Lagledare
GOIF:s Damlag, tel. 0708-713730
Degeberga Goif kommer att vara
med från start i detta nya fören

Skriv på för vår förening
och bli prenumerant!
Välkommen att skriva på för vår förening i Sverigelotteriet! Föreningslivets nya stora
prenumerationslotteri har premiär i februari 2010 och det är en jättechans både för dig
och oss. För bara 149 kr/mån har du som prenumerant möjligheten att varje vecka vinna
högvinster i den spännande TV-dragningen i TV4, samtidigt som du stödjer föreningen
med 40 kr/mån.
Vi återkommer med ett prenumerationserbjudande och hoppas på ditt stöd!

”Sverigelotteriet är ett superenkelt och
spännande sätt att stödja sin förening på.
Som prenumerant får du massor av
vinstchanser!”
Therese Alshammar – Olympisk guldmedaljör
och ambassadör för Sverigelotteriet

GAR
DRAGNIN Ka
varje vec

Var m
redan frå ed
n
i februar starten
i 2010!
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i novemb
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Så här funkar Sverigelotteriet:
Varje månad får du ett lottbevis, där ditt födelsedatum och
namn är ditt lottnummer. Dragningen sker i TV4 varje vecka
och du kan vinna på många olika sätt. Här är några exempel:

Uppmaning till föräldrar med
tjejer födda 1997 eller senare!
Som det ser ut idag så har De
geberga GOIF ett damlag och
ett flicklag som nästa år spelar
i 15 års serien. Under dem finns
inte några flicklag, men ska vi i
framtiden kunna ha ett damlag
så måste det finnas lag underi

ingslotteri som skall komplettera
(ersätta?) Bingo-Lotto. Alla le
dare och lagmedlemmar kommer
att från och med 1a nov börja
sälja dessa prenumerationslotter.
Detta är månadslotter som man
prenumerera på. Vaktmästaren
Bert Persson på Idrottsplatsen
är sammanhållande för detta lot
teri. Bl.a. vid julaktiviteten på
Tingstorget kommer vi ha folk
som registrerar intresserade pre
numeranter.

Vinn på din födelsedag

Vinn på din månad

I TV-dragningen kan du vinna
någon av högvinsterna om du
prickar in både dag och månad.

Dras endast rätt månad är
du också med och tävlar om
vinsterna.

Vinn DIREKT på skrapet

Tillsammans med lottbeviset får du
varje månad även 2 st Sverigelotter
(värde 50 kr), med chans att vinna
3 miljoner kronor direkt på skrapet.

Läs mer om föreningslivets eget prenumerationslotteri på www.sverigelotteriet.se
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KLIPPO

Tel. 044-331087

ALLT I VERKTYG • TRÄDGÅRDSMASKINER
BESÖK VÅR NYA LAGER- UTSTÄLLNINGSHALL

Café Trolldegen i Hembygdsparken i Degeberga

Håller julöppet mellan klockan 11 till 18 under söndagarna 1:a, 2:a, 3:e, 4:e advent samt under
samt julmarknadshelgen den 5:e och 6:e december.
Då serveras hembakad julkaksbuffe med kaffe, te eller varm choklad för 69:Julsmörgåsar med julskinka, leverkorv, köttbullar, julost, ägg och sill m m. Priser mellan 40:- til
69:- Det går även att få jultallrik med julens läckerheter mot beställning för 125:- inkl bröd,
dricka och en kopp kaffe på maten.
Alla barn under 15 år äter och fikar för halva priset!!!!
Hjärtligt välkomna att njuta av det hemlagade i en gammal pitoresk och rogivande miljö.
Museét på ovanvåningen är väl värt ett besök till en kostnad av 10:-/vuxen. Barn går gratis. Vid
önskemål om andra öppettider för personalgrupper, privata sällskap mm. Ring så ordnar
jag detta, 0704674896.
Välkommen önskar Kerstin

Att mötas……..

Gillar du läckert designade
kläder i naturmaterial som är
skonsammare mot moder jord?
Välkomna in till The Earth Collection i
Degeberga. Vi är tilldelade EU-blomman
som är en garanti till att konsumenterna
alltid köper högsta kvalitet och att de lokala
producenterna behandlas rättvist.
Öppettider:
Torsdagar 11-18, Fredagar 11-18,
Lördagar 9:30-13

Carina@tecdegeberga.se
Tingsvägen 17 • 297 31, Degeberga
044 - 35 09 00 • tecdegeberga.se
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När vi människor möts följer ofta trevliga upplevelser.
Vi kanske pratar om minnen, vi pratar om
aktuella händelser,
vi kanske går en tur i naturen eller vi dricker en
god kopp kaffe tillsammans.
Men ibland kan vi vara i en situation där vi
saknar sådana möten.
Om Du är äldre och skulle önska någon att dela
goda stunder med är Du välkommen att kontakta
oss i Röda Korset.
Aina Esbjörnsson tel: 35 08 41
Gertrud Nygren tel: 35 24 71

Hos

Kerstins Pinaler
finns allt ni inte behöver…
men gärna vill ha.

GAMMALT och NYTT, KURIOSA
Gästis i Degeberga in på gården
Öppet:
De flesta Lördagar kl. 11-14
Söndagar kl. 13-17
Övrig tid, ring mig
Tel. 22 50 38, 0708-92 06 78
Tel 044-35 01 16
Vi utför allt inom VVS.
Välkommen att besöka vår
utställning i butiken mitt i byn

Tel: 044-35 04 24
Fax: 044-35 50 37
info@bokestorpskrot.se
www.bokestorpskrot.se

Degeberga
Taxi

8-sitsig minibuss med hög
komfort. Handikapputrustad.
Endast förbeställning,
innan kl. 17.00 må - to
Tel 044-35 08 02 (ej mobil)
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Din lokala snickare.

Telefon: +46 (0)44 35 08 25
Mobil: +46 (0)708 44 35 54
info@fgbygg.se

Kloka huvuden

Varma hjärtan

Vi söker Dig som är intresserad av
föreningsarbete och humanitära frågor.
Dela med Dig av Din klokskap
och bli en av oss i styrelsen för
Degebergabygdens Rödakorskrets
Vi erbjuder dig utbildning. Uppdraget är på ideell basis.
Vill du veta mer kontakta:
Valberedningen Eva Delin tel: 35 01 83
Ordförande Eva Möttus tel: 35 31 09
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Snart kommer den nya sidan att presenteras, håll utkik!
Har du nåt du vill förmedla som rör vår fina ort,
maila gärna till: info@degeberga.nu
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Per Erik Jönsson, Kyllingarödsvägen 101,
297 94 Degeberga
Telefon 044 - 35 00 25
Mobil 0708 - 35 25 30
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DEGEBERGA STUGBY AB

Degeberga stugby är ett naturnär boendealternativ i en
lugn och rofull miljö.








Degeberga
Slakteriprodukter AB
Julen närmar sig!
Handla i charkdisken för minst 500:-...
...så får du köpa oxfärs för 59:- eller fläskfärs för 30:-1/2 gris av ”HamPig” styckad i kartong 38 kr/kg
1/2 kalv av köttras 75 kr/kg
1/4 oxe från fram- och bakdel 65 kr/kg
Övrig julmat handlas över disk
Vi har öppet fre 13.30-17.30, lör 9-13 Tel 044-35 05 93, 35 04 71
OBS! Teltid 07.30-9.00, 16.00-17.30
Extra öppet i jul: 17/12 kl 13.30-17.30, 18/12 kl 10-17.30
19/12 kl 9-13, 21/12 kl 9-13.
Stängt i Januari & Februari

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 en festlokal med plats för upp till
70 gäster, vi kan även fixa maten om så önskas.
Vi samarbetar med Gästis 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 52
297 94 DEGEBERGA
Tel: 044-35 00 60 Fax: 044-35 00 06
www.degebergastugby.se
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Det Händer i Degeberga
Degeberga

Julstök, Tingshuet 6/12 kl. 11-16
Diverse försäljare. Trollbarn säljer
hemmagjortjulgodis ochhembakat.

Degeberga Byalag

Stämningsfullt luciatåg i
Tingshuset
Fredagen den 11/12 kl 18:30
Efter luciatåget har vi Lussefika till
självkostnadspris.
Hjärtligt Välkomna – Stora som små!!

www.degeberga.nu

Julstök på Tingstorget
Söndagen den 6/12 kl. 11-16
Se separat annons.
BYALAGSSTÄMMA – ÅRSMÖTE
Tingshuset torsdagen den 10/2 kl.
19.00. Byalaget bjuder på kaffe och
kaka. Välkomna!
VALBORGSFIRANDE
Traditionsenligt valborgsfirande vid
Degeberga backar den 30/4
Samarbete med Degeberga GOIF.

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.hembygdsgardendegeberga.se
JULSTUGA 5-6/12
Hembygdsparken
Lördagenden5decemberochsöndagen den 6 december kl 11.00-16.00
båda dagarna. Traditionell julstuga
medsedvanligförsälningavhantverk
av olika slag. Även bröd, kakor, korv
och ost mm. CaféTrolldegen serverar
julens läckerheter. Välkomna!

Konstrond på Hanöland
Tingshuset i Påsk
Ttraditionell påskutställning
långfredag till annandag påsk.
Degeberga Fritidsgård - G P
A great place to be - Tingshuset
Öppet måndagar, onsdagar och torsdagar kl.17.00-21.00 för ungdomar i
åk 4-9. Ändringar och arrangenmang
på gården kan man hitta under aktuelltpåhemsidan:http://www.kfgf.se/
degeberga/indexNY.html
VÄLKOMNA!

Södra Gärds skytte
förening
E-post: bomarianne@telia.com
Vi bedriver skytte inom grenarna
luftgevär, korthåll, gevär i skjuthall
och på skjutbana som ligger i
Degeberga.
Luftgevärsskytte tisd o torsd kl. 1820 i luftgevärshallen Nya skyttar är
Välkomna!

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

Se vidare annons under Föreningsnytt och ”Det händer idag” i
Kristianstadsbladet.Medreservation
för ev ändringar.

Fotbollsträning för barn och ungdomar,bordtennis,barngymnastikmm.

Lions Club Södra Gärds

Tel. 044-12 90 75
Medelpass Tisdagar & Torsdagar kl.
18.00 i Degeberga Idrottshall.
Medlemskap kan lösas på plats.

JULSTUGA 5-6/12, Hembygdsparken, försäljning av julkärve mm.

Föräldraföreningen
Trollbarn

Marie Winkvist tel 044-350135
www.trollbarn.nuAktiviteterochpyssel för barn, tisdagar i Tingshuset.
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Friskis & Svettis

Gymnastikföreningen
Nytta och Nöje
Elisabeth Hammarqvist Arlefalk,
351037

Lättgympa för kvinnor i alla åldrar
Ny termin börjar tisdagen den 12/12010 kl. 19.00-19.45 i Degeberga
Idrottshall. Ytterligare inf.
Ring Elisabeth H Arlefalk 044351037 eller Ulla Cantzler 044351577

Spel och Dansstugan
www.spelodans.org

SPEL & DANSKVÄLL
Lördagen den 13/2 – Tingshuset
Kl. 19.00 Dansutlärning
Kl. 20.00 Dans till öppen spellista
Alla är Välkomna, spela & dansa
eller vara med – GRATIS!
Medtag fikakorg & dansskor.

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 Rödakorskrets
Att mötas……..

När vi människor möts följer ofta
trevliga upplevelser. Vi kanske pratar
om minnen, vi pratar om aktuella
händelser, vi kanske går en tur i
naturen eller vi dricker en god kopp
kaffe tillsammans. Men ibland kan
vi vara i en situation där vi saknar
sådana möten.
Om Du är äldre och skulle önska någon
att dela goda stunder med är
Du välkommen att kontakta oss i
Röda Korset.
Aina Esbjörnsson tel: 35 08 41
Gertrud Nygren tel: 35 24 71

Pensionärsförening SPF
Ordf.: Per-Åke Persson, tel. 350112
Kassör: Gunborg Nilsson, tel. 350103
e-post gunborg-nilsson@telia.com

Det Händer i Degeberga
Månadsmöten och fester
Då inget annat anges hålles månadsmötena i Församlingshemmet.

Måndagen den 11 januari
kl. 14.00
Knutsfest. Everöds & Ö.Sönnarslövs
sånggrupp. Bygdeberättelser
Måndagen den 8 februari
kl. 14.00
Årsmöte. Sånggruppen Hjärtats
Nyckel underhåller.

Degeberga Kyrka
2 december – onsdag
kl 08.00 Morgongudstjänst med
nattvard, Kleander.
9 december – onsdag
Kl. 14.00 Gudstjänst på Forsalid,
Kleander.
13 december – 3:e sönd i Advent
Kl. 10.00 Luciagudstjänst med
barnverksamheten, Ponnert.

små med nattvard, Ponnert.
Ljuständning för nyfödda. Kyrkkaffe.
3 februari – onsdag
Kl. 08.00 Morgongudstjänst med
nattvard, Ponnert.
Kl. 14.00 Onsdagscafé.
7 februari – Kyndelsmässodagen
Kl. 18.00 Ljusgudstjänst med
nattvard, Kleander.
10 februari – onsdag
Kl. 14.00 Gudstjänst på Forsalid,
Kleander.

Måndagen den 12 april
kl. 14.00
Föredrag om tinnitus. Bror Nilsson
berättar om detta. Bugdeberättelser.

20 december – 4:e sönd i Advent
Kl. 10.00 Gudstjänst med nattvard,
Kleander.

14-19 april Resa till Holland
6 dagar.

21 december – måndag
Skolavslutning F-5, Kleander.
Skolavslutning 6-9, Kleander.

17 februari – Askonsdagen
Kl. 19.00 Askonsdagsgudstjänst med
nattvard, Ponnert.
Kl. 19.00 Kyrkliga syföreningen.

23 december – onsdag
Kl. 14.00 Julbön på Forsalid, Ponnert.

24 februari – onsdag
Kl. 14.00 Gudstjänst på Forsalid,
Ponnert.

25 december – Juldagen
Kl. 09.00 Julotta, Kleander.

28 februari – 2:a sönd i fastan
Kl. 10.00 Gudstjänst, Ponnert.

Onsdagen den 28 april kl. 13.00
SPF:s vårfest i Maglehems Bygdegård. Mat & dans. Anmälan senast 20
april till Ester tel.352037 eller Eva
tel. 353060.
Onsdagen den 5 maj
Utfärd till Vattenriket i Kristianstad
Ev. båttur pris 100:-kr. Medtag kaffekorg Anmälan till Per-Åke P eller
Gun N senast 29 april för samåkning
från samåkningsplatsen vid
Degebergagården.
Onsdagen den 26 maj kl. 13.00
SommarfestiHembygdsparkenTipsrunda-korv-Hjärtats Nyckel
underhåller. Medtag kaffekorg.
Anmälan till Ester L. eller Eva Å.
Sånggrupp
Vill du deltaga i sånggruppen ”Hjärtats Nyckel” anmäl dig till Kristina
Lindberg 044-352025 eller Ann-Britt
Ohlsson 044-350862.
Vändtjänsten
Vill du deltaga i frivilligarbete?
kontakta Margit Andersson 044350444.
Föreningensaktiviteterutannonseras
fredagar under rubriken ”Föreningsnytt” i Kristianstadsbladet.
Välkommen att vara med i SPFföreningen

26 december – Annandag jul
Kl. 18.00 Julen i ord och ton,
Kleander.
6 januari – Trettondedag jul
Kl. 18.00 Gudstjänst, Kleander.
13 januari – onsdag
Kl. 14.00 Gudstjänst på Forsalid,
Kleander.
20 januari – onsdag
Kl. 19.00 Kyrkliga syföreningen.
24 januari – 3:e sönd e trettondedagen
Kl. 10.00 Gudstjänst med nattvard,
Kleander.
27 januari – onsdag
Kl. 14.00 Gudstjänst med nattvard på
Forsalid, Ponnert.
31 januari – Septuagesima
Kl. 14.00 Gudstjänst för stora och
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Forsalid - 50 år
större ombyggnation på 80-talet
byggdes på baksidan en flygel med
tvårumslägenheter och med en
loftgång. Idag finns sammanlagt 24
vårdplatser på hela Forsalid.
Köket har moderniserats vid flera
tillfällen och lagar nu maten även
till Skogåsa i Everöd samt till alla
som har matdistribution.

Ebba Palmkvist, Linnea Brostedt och Karin Dahlström

När Byabladet, i mitten av
oktober, besöker Forsalid pågår
förberedelserna för fullt av en
jubileumsvecka som avhålls sista
veckan i november. Forsalid fyller
nämligen 50 år! Mer om firandet
lite senare.
Historik:
Degeberga Kommun (man var en
egen kommun fram till 1974) beslutade 1955 att bygga ett ålderdomshempåBol-området..Arkitekt
var Nils Gyllenberg. Det skulle bli
35 vårdplatser, matsal, dagrum,

Sonja Olsson, en av de frivilliga, 88 år!
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hobbyrum mm. Personalbostäder
skulle finnas på andra våningen
Arbetet påbörjades på hösten 1958
och allt var färdigt hösten 1959.
Degeberga hade då fått ett vackert
och ändamålsenligt
ålderdomshem. Den
28 november 1959
var det invigning,
som förrättades av
landshövdingen Per
Westling.

Områdescentralen ligger mitt i huset med matsal, terapilokaler och
samlingsrum. Där erbjuds, förutom
måltiderna, aktiviteter av olika slag
t.ex. underhållning, bingo, film, fester, utfärder, gymnastik, rehab datakurser samt hår- och fotvård mm.
På baksidan mot Forsakarsbäcken
har anlagts en fin uteplats med
vindskydd under tak kallad ”Landet”. Här fanns sedan tidigare olika
rabatter och ett mycket vackert

Första föreståndarinnan var Marta
Andersson. Sedan
har ett antal föreståndarinnorfunnits.Idag
heter föreståndarin- Jöns Nilsson, Marta Andersson, föreståndare, Karna Andersson
nan Marianne Röje- och okänd
stål (teamchef ) och
terapeut är Gunborg
Andersson.
Forsalid har under
åren som gått förändrats i olika etapper.
De små rummen har
blivit lägenheter med
ett rum och kök eller
pentry. Alla har egen
dusch och toalett
och även tvättmaskin Invigning. F S Jansson, E F Svensson, Landshövding Per Westhos de flesta. Vid en ling, Tomas Jonsson, Jöns Nilsson, Ture Rydhagen

Tisdag 24/11
”Hjälpmedel från förr till nu”
Onsdag 25/11
”Adventsandakt” Ulf Kleander
kommer att hålla samma predikotext som för 50 år sedan och ha
tidsenlig klädsel
Torsdag 26/11
”Återblick – Historik” Föredrag om
vår bygds historia för den äldre befolkningen, från fattighus till
Forsalid med Agne Olsson och
Johan Jansson

Margit Andersson, fd föreståndare, värmer mjölken till ystningen

köksland – allt skött av de boende.
Det senaste tillskottet är ett växthus
där man odlar vindruvor och
tomater.
År 2005 fick Forsalid arbetsmiljöpriset och det firades med en stor
grillfest i trädgården för 150 personer.
Jubileumsfirande
Planeringen av jubileumsfirandet
har pågått en längre tid. En särskild
kommitté har träffats regelbundet

där arbetet sedan har fördelats. Jubileumsvecka kommer att bli vecka
48 dvs. sista veckan i november.
Hela veckan kommer man ha öppet
hus mellan klockan 10.00 – 16.00
måndag – fredag
Programmet kommer att bli enligt
följande (tidpunkt: kl. 14.00):
Måndag 23/11
”Återträff” med gamla arbetskamrater som arbetat på Forsalid

Fredag 27/11
”Jubileumsmiddag” (kl. 17.00) för
boende och deras anhöriga,
personalen och några speciellt
inbjudna.
Framtiden
Forsalid är idag en modern och
mycket väl fungerande anläggning. Vad som står närmast i tur är
att anordna ett gym med lämplig
utrustning anpassad för de äldre.
Man planerar även att anlägga en
boulebana på baksidan av anläggningen. Här har Degeberga Grus
och Maskin lovat att ställa upp som
sponsor.
Julstugan i år kommer att vara den
19 december mellan klockan 14.00
och 16.00.
Tack!
Personalen vid Forsalid önskar att
genom Byabladet få framföra sitt
tack till alla frivilliga krafter, ingen
nämnd och ingen glömd, som har
bidragit till att underlätta arbetet
vid anläggningen, ordnat fester, utflykter, sammankomster mm.
Livet för de äldre skulle bli mycket
andefattigare om inte Ni fanns! Vi,
personalen, skulle aldrig hinna med
att göra allt som Ni bidrar med!
Byabladet önskar alla på Forsalid
ett gott leverne genom
Magnus Ericsson

Gerd Jansson, Sonja Olsson och Stig Mattsson
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Vad skulle Degebergaborna göra....
Om inte sopstationen strax norr
om byn fanns?!? Författaren till
denna artikel är en trägen gäst antingen på tisdags- eller torsdagseftermiddagen när sopstationen
öppnar kl. 15.00. Alltid möts man
av glada miner och ett gott humör
av den person som har jouren.
(Det är ett rullande jourschema
man följer). Just denna dag är det
Alf Arelund som har ansvaret för
det hela.
Alf (som en gång i tiden har bott i
Degeberga) berättar att det i regel
är en strid ström av besökare som
kommer med sitt avfall. Framför
allt är det de stora containrarna
för trädgårdsavfall och ”brännbart” som snabbt brukar fyllas.
Men man tar även emot elektriskt/
elektroniskt skrot, metallskrot,
målat- och tryckimpregnerat
virke, kartonger, lysrör, glödlampor etc. Alf betonar att man dock
inte kan ta emot miljöfarligt gods
utan här får man antingen åka till
någon av de stora stationerna eller
vänta tills det blir insamlingsdags
på orten ifråga. När dessa dagar
inträffar annonseras alltid i bl.a.
Kristianstadsbladet.
Den stora mängden trädgårdsavfall komposteras alltid och blir
således ny, mycket näringsrik
jord. Denna jord kan oblandad
köpas på de stora stationerna
(alltså ej i Degeberga) om man
kommer med en kärra. Jorden är
mycket kraftfull och är för stark
somvanligplanteringsjordmenär
mycket lämplig för t.ex. top dressing av gräsmattor. Uppblandad
med framför allt komposterad
mossa blir jorden dock perfekt att
använda i krukor och rabatter!
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Alf Arelund, jourhavande

Denna jord säljs i 50-liters plastsäckar för 100 kronor för fyra
stycken säckar. Denna typ av jord
finns att köpa vid sopstationen i
Degeberga. Här kan verkligen tala
om återvinning och kretslopp!
Kristianstad har kommit mycket
långt när det gäller sortering av
alla de olika former av sopor som
finns i ett modernt samhälle.
Självklart sparar man här mycket
på miljön. Författaren av artikeln
tror också att svaret på frågan i
rubriken är att det är just miljön
(läs naturen) som annars skulle ha
få tagit emot mycket av det som
nu lämnas på sopstationen.

Degebergabornaärdärförmycket
tacksamma för att sopstationen
finns, även om det finns många
som önskar ett öppethållande
några timmar även på lördagar då
det ju onekligen finns många som
förvärvsarbetar… Tacksamheten
innefattar även all den serviceanda som finns bland de ”jourhavande” att ge en hjälpande hand
om det behövs!
Tack för att Ni finns tycker
Magnus Ericsson

2009!

2009

!
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LILLEJULAFTON KVÄLLSÖPPET TILL 19.00.
UNDERHÅLLNING MED DEGEBERGA
DRÄNGAR KL 17.00 PRECIS SOM
VANLIGT. HÄMTA DITT JULBRÖD OCH
JULENS KAKOR - VI BJUDER PÅ
GLÖGG O PEPPARKAKA.

Julen på Ekströms 29/11 - 23/12
Frukostbuffé

serveras alla
öppetdagar. Vardagspris 60 kr.
Extra julig frukost med julskinka,
Bolles prinskorv, ägg och sill
serverar vi varje lördag söndag
fr.o.m. 28/11.
Buffépris-helg 80 kr.

Julens Kakor Buffé 85 kr
inkl dryck, erbjuder vi alla
söndagar från 29/11. Njut av
mandelmusslor m. sylt o grädde,
saffran-mandelbulle, nykokta
klenäter och mycket mer.

MARSIPANTOMTAR
OCH -GRISAR

Kakbuffén står framdukad mellan
12.00-16.00. Redan nu har vi bakat
våra goda pepparkakor och
saffran-mandelbullar. Kom o
smaka.

December-erbjudande:
Kakpåsar - 3 st 100 kr
Surdegsknäcke - 10 kr/st
Brödpåse 1 vört- 1 knalle/55 kr
Jullandgång mot beställning 85 kr

Julmarknad i byn 5-6/12
Då erbjuder vi ett riktigt bra pris
på vår Julskinksmörgås med
senapsgrädde 30 kr och

BESTÄLL JULENS BRÖD &
KAKOR

mandelmussla med sylt & grädde
för 18 kr.
Ordinarie pris 38 kr resp 25 kr.

Öppettider:
Mån-fre 8.00 - 17.00
Lördag 8.00 - 16.00
Fr.o.m. 29/11 Söndagsöppet

Julstängt 24/12 - 3/1
Mån 4/1 öppnar vi igen med kylen
full av våra goda semlor.
Välkomna önskar Bodil & Katta

EKOLOGISKT SURDEGSKNÄCKE
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'ER MER FÚR PENGARNA

995:(Ord pris 1.495:-)

KÖP NU OCH BETALA

EFTER JUL

Rakapparat HQ7380
s )NDIVIDUELLT FJËDRANDE RAKHUVUDEN
s 0RECISION #UTTING 3YSTEM
n RAKAR ËVEN DEN KORTASTE STUBBEN

599:Mikrovågsugn MM717CTL
s %NKEL INSTËLLNING MED VRED
s  EFFEKTLËGEN
s 2OTERANDE TALLRIK

VARMLUFT
STOR STEKZON

995:-

5.990:Ord pris 7.990:-

(Ord pris 1.990:-)

Glaskeramikspis SK6407
Dammsugare VS92A2001
s 3TARK OCH EFFEKTIV  7
s (%0! FILTER
s %LEKTRONISK INSTËLLNING
AV SUGEFFEKTEN

elspar.se
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$IN FACKHANDLARE INOM VITVAROR HUSHÍLLSMASKINER OCH DAMMSUGARE s  BUTIKER I SAMVERKAN ÚVER HELA 3VERIGE

Tel. 044-35 05 15, Örtagårdsv 1, 297 31 Degeberga
Elinstallationer – Ansvar – Service – Garanti

