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Skyltsöndag i Degeberga
Julstök på Tingstorget
den 5/12 kl. 11-16

Program
11-15
14.00
14.05
14.15
15.30
16.00

på torget:
Tipsrunda till butiker & skyltfönster. Fina priser!
Byalagssignalen på saxofon av Erik Winqvist
Dragning GOIF:s medlemslotteri
Julsång med ”The Sound of Christmas”
Fiskedamm för alla barn (Tingshuset, ovanvåningen)
Prisutdelning i tipsrundan

På torget
x Start av tipsrunda vid Byalagets bord
x Degeberga Brandkår visar sin
utrustning
x Degeberga Byalag bjuder på glögg och
pepparkakor
x Fritidsgården säljer korv med bröd
x mm

I Tingshuset
x Trollbarn arrangerar Julstök med
Hantverkare från bygden i Tingssalen
x Trollbarn säljer hemgjort julgodis &
hembakat
x Byalaget ställer ut Degeberga från
förr – nu utökad utställning

GOD JUL önskar Degeberga Byalag
20 år 1990 - 2010

Julstuga i Hembygdsgården
den 4:e och 5:e december kl. 11-16

Gärds Härads Hembygdsförening och Lions Club Södra Gärds har traditionell julmarknad
i Hembygdsgården och cafégården. Här finns det många fina hantverk av olika slag till
försäljning. Vi dukar också upp ett gammaldags julbord samt bakar gorån och struvor.
Dans kring granen blir det kl. 12-13 båda dagarna med julmusik av Bo Svensson, Venestad.
Julstrutar till alla barn. Husbondefolket bjuder in oss att äta gröt och mer gott att äta
serveras i Café Trolldegen. Lions säljer ost, sill äpple, julbröd mm.på cafégården
där de också grillar korv. Öppet i Lanthandelsmuseét.
Lotterier med fina vinster. Fri entré.
Välkomna önskar Gärds Härads Hembygdsförening
i samarbete med Lions Club Södra Gärds
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präglat byn i 20 år

n solig söndag i oktober sprang jag längs
banvallen i Degeberga. Här möter man
ofta Degebergabor
som är ute och njuter av den
natur vi har så nära oss.
Möjligheten att njuta av naturen
från just banvallen är bara ett
exempel på resultat av Byalagets
arbete.
Till detta Byablad har jag träffat
några entusiaster från de första
14 åren och sammanställt i ett
eget reportage. Det är intressant
att se tillbaka på allt som är gjort,
men det är också viktigt att titta
framåt och se hur byn kan fortsätta att utvecklas. Vi tackar alla
som ställer upp som medlemmar
varje år och stöttar byalaget och
gör vår röst stark. Med ännu fler
medlemmar och fler idéer så
fortsätter vi att föra Degebergas
talan mot myndigheterna med
ambition att Degeberga skall
fortsätta att leva och utvecklas.
Under året som gått har vi bl.a.
genomfört en valdebatt som
hjälpte en del åhörare hur de
skulle välja, men framförallt fick
debatten politikerna att uppmärksamma Degeberga. Det var tunga
namn från kommunstyrelsen som
deltog och fick svara på frågor
om skola, trafiksituation mm.
En ny områdesplan för resp.
basort tas nu fram av kommunen.
Här arbetar vi aktivt från Byalaget med att framföra våra åsikter
på hur Degeberga kan utvecklas
med bostadsområde, knyta ihop
centrum och se möjligheter till
ökad turism mm.

Roliga minnen från de senaste
sex åren då jag varit aktiv i
Byalaget är bl.a. att vi har fått
en säkrare trafiksituation med
fartkameror och 30 km/h utanför
skolan, Forsakarsbadet har fått
en renovering med nytt värme
system, omlagd stensättning och
nya bänkar mm samt att vi flera
gånger agerat för att rädda Tingshuset som en samlingslokal i Degeberga. Nu sprudlar huset av liv
då bl.a. Fritidsgården flyttat in.
Under året har vi också sponsrat
fritidsgården med pengar som
använts till en ny TV. (Se separat reportage). Tingshuset har
under året också fått nytt tak där
den gamla vimpeln med årtal på
byggnadens ålder åter satts upp.
Vimpeln hittade Henrik Mattsson
i källaren på Tingshuset. Henrik
har också hittat mycket annat kul
i Tingshuset från gamla Degeberga Kommun. Detta har nu Byalaget sammanställt i en utställning
i Styrelserummet. Ta gärna en titt
vid julstöket!
Efter att ha firat 20-års jubileum
på Forsakarsgården, går nu jubileet vidare till julstök vid Tingstorget den 5/12. Här hälsar vi
alla välkomna till en gemensam
upptakt inför julen.
Byalaget önskar alla en riktigt
GOD JUL och ett GOTT NYTT
ÅR (Glöm inte att sponsra årets
fyrverkeri – se annons)
Magnus Persson,
ordf. Degeberga Byalag
2005-2010
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DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION
UTFLYKTSMÅL

Se även alla arrangemang som
annonseras under Det händer på
Hanöland i slutet av tidningen.

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
kallad 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. För öppettider ring
044 – 35 06 57, fax 044 – 35 50 76
E-post hembygdsforen.g@telia.com
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Degeberga Turistbyrå

www.kristianstad.se –

I Hemslöjdsboden , tel. 044-350262

välj bibliotek

turistinfo@degeberga.nu

E-post degeberga.biblioteket@

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!

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.

FRITIDSAKTIVITETER
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.
Elljus är tända tisdagar och
torsdagar.
Information om status på skidspåren
hittar du på: www.skidspar.nu sök
på Kristianstads kommun.

SAMHÄLLSSERVICE
Degeberga bibliotek

vid skolan i Degeberga, tel. 044134553

kristianstad.se

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 20 dec. 10-13, 14-19
Onsdagen den 22 dec. 10-13, 14-18
Torsdagen den 23 dec. STÄNGT
Måndagen den 27 dec. 10-13, 14-19
Onsdagen den 29 dec. 10-13, 14-18
Torsdagen den 30 dec. 14-17
Måndagen den 1 jan. 10-13, 14-19
Onsdagen den 3 jan. 10-15
Torsdagen den 4 jan. STÄNGT
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
önskar
Jeanette & Jessika
på Degeberga bibliotek

Degeberga Vårdcentral
Tel. 044-309 05 10
www.vardcentralendegeberga.se

Distriktssköterskemottagning,
044-309 05 33

Kurator, 0705-131737

DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION
Arbetsterapeut, 044-309 05 36
Sjukgymnast, 044-309 05 34
Sjukvårdsrådgivningen,
tel. 1177 - öppet dygnet runt
www.1177.se
Öppet vardagar 8-17

Folktandvården i
Degeberga Vårdcentral
Tel. 044-309 48 80
folktandvarden.degeberga@skane.se

Apoteket, Kronans
Droghandel, Degeberga
I Degeberga Vårdcentral
www.kronansdroghandel.se
tel. 0771-612 612
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.renhallningen-kristianstad.se
Öppettider:
Tisdag 15:00-19:00
Torsdag 15:00-19:00
Vad kan jag lämna på återvinningscentralen?
Återvinningscentralen är främst
till för grovavfall. Med grovavfall
menas sådant 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.

Övriga smårum (ca 20 m2)
½-dag Alla dagar:
Föreningar: 50 kr
Privat: 100 kr
Bokning sker via Lars Sjölander

SAMLINGSLOKALER

tel. 076-815 64 96
(Nås säkrast mellan 17-18)
lars.sjolander@tele2.se

Tingshuset

Lökaröds gamla skola

Tingshuset är en kommunal samlingslokal för föreningar och
privatpersoner. Uthyrning av och
allmän skötsel av lokaler hanteras
av Föräldraföreningen Trollbarn. 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: 150 kr
Privat: 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

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.

SÖDRA GÄRDS
SKYTTEFÖRENING
INFORMERAR
Nu har vi startat vår sista säsong i
luftgevärshallen i Degeberga, denna
lokal har vi till vårt förfogande fram
till maj 2011.
Vi söker nu efter en ny lokal som
skulle passa vår verksamhet. Det vi
behöver är en skjuthall som är ca 13
m lång och 9 m bred samt ett rum
på minst 25 m2 till samlingsrum.
Om du känner till något som skulle
passa oss hör gärna av dig till Sune
Persson 0708-870750
Vi skjuter som vanligt nu tisdagar
och torsdagar mellan kl 18.00 och
20.00. Alla är välkomna att prova,
gamla som unga. Detta är en sysselsättning som passar alla, pojkar,
flickor och föräldrar kan tävla på
samma villkor. Det kostar 10 kronor för att skjuta en serie. De finns
möjlighet att köpa fika till självkostnadspris varje kväll.
Hjärtligt välkomna
Södra Gärds Skytteförening.
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Degebergaskolan en viktig del av Degebergas framtid
lokalt vilket i regel brukar vara bäst
och mest uppskattat av eleverna.
Degebergaskolan har sedan 1½ år
satsat på projektet ”Mål och bedömning”. Målsättningen med projektet
är att få gemensamma värderingar
och samma betygsbedömning över
hela skolan. Till hjälp i projektet har
man kompetens både från Kristianstads Utvecklingsenhet och externt.
Degebergaskolans goda rykte har
också medfört att man har fått ta
emot elever från andra skolområden
– elever som av olika anledningar
behöver få extra resurser.

Vy över Degebergaskolan

Med anledning av att Degebergaskolan nyligen utsetts till Kristianstads bästa skola har Byabladet
besökt skolan för att närmare få
reda på vad som ligger bakom framgångarna. Alla som bor i Degeberga
inser säkert hur nödvändigt det är
med en fungerande skola dels för
elevernas skull dels för samhällets
utveckling. Att ha en skola i toppklass innebär stor attraktionskraft
för att få ökad inflyttning till byn!
Byabladets utsände har träffat
rektor Mia Karlsson som berättar att
Degebergaskolan tillhör det södra
skolområdet i Kristianstad. Till
skolområdet hör även Åhus och
Tollarp. Genom att tillhöra ett större
skolområde finns större resurser
tillgängliga ifall sådana krävs
periodvis.
Upptagningsområdet för skolan är:
Klass 0 - 5 Degeberga
Klass 6 - 9 Degeberga, Huaröd,
Hörröd, Everöd, Vittskövle,
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Maglehem, Olseröd. Östra Sönnarslöv, Kyllingaröd, Torasteröd
Antalet elever är för närvarande
drygt 300 stycken – en minskning
med cirka 100 elever jämfört med
några år sedan. Anledningen till
minskningen beror på minskad antal
elever. Minskningen har inneburit
att förr hade skolans 6 –9 del tre
parallellklasser nu bara två. Årets
avgående 9-klass var den sista med
tre klasser. Det är hela upptagningsområdet som har bidragit till att
elevunderlaget har minskat. Det här
har inneburit minskade ekonomiska
resurser till skolan. Det kommer att
dröja ett antal år innan elevunderlaget åter ökar.
Mia Karlsson berättar vidare att
skolan har full bemanning med
lärare - alla med behörighet.
Lärartätheten är med andra ord bra!
Degebergaskolan har en mycket
engagerad personal – här finns en av
nycklarna till ovannämnda resultat.
Skolmaten lagas till mycket stor del

Degebergaskolan har även kontakt
med utländska skolor. Således hade
man precis haft besök av en dansk
vänklass. På våren kommer tyska
lärarkandidater på besök – så kommer även att ske 2011. Kommande
vecka (intervjun är gjord 8:e oktober) åker avgångsklassen till Berlin.
Eleverna kommer även att besöka
koncentrationslägret Sachsenhausen – en upplevelse som kommer att
beröra.
Detta läsåret har Degebergaskola
liksom många andra skolor - satsat
på ett nytt ämne ”Livskunskap”.
Alla skolans lärare deltar. Det nya
ämnet innebär att man har värderingsövningar, hur man skall vara
mot andra, rollspel, tolerans mot
andra, etikövningar mm.
Undervisningen sker med hjälp av
samtal och diskussioner. Vid dessa
lektioner är det alltid två lärare
som deltager. Några lärare har gått
speciella kurser i ämnet. Dessa personer skall i sin tur handleda övriga
lärare.
Mia Karlsson framhåller att en av
anledningarna till Degebergaskolans goda resultat är att man har
ett ”Resurscentrum” som fungerar
mycket bra. Hit är tre speciallärare
knutna. Enheten kan hjälpa elever

Elever ur klass 4 och 5 får representera hela skolan

som av olika anledningar behöver
stöd i olika ämnen. Skolan försöker
hela tiden följa upp eleverna och
i tid kunna satsa extrahjälp om så
behövs. En grupp – med bl.a.
rektorn som en av deltagarna – träffas en gång per vecka för att följa
upp utvecklingen.

Rektor Mia Karlsson

Degebergaskolan står – liksom alla
andra skolor – inför stora förändringar då en ny läroplan kommer att
införas höstterminen 2011. Den nya
läroplanen är mycket mer detaljerad
vad gäller de kunskaper som skall
förmedlas och, förhoppningsvis,
inhämtas av eleverna. Nu gällande
läroplan från 1994 har inte varit så
tydlig. Degebergaskolan har varit
remissinstans till den nya läroplanen!

kaotisk. Olyckor och tillbud har förekommit. Det är framför allt utmed
Söndreklacksvägen som problemen
finns. Bilar som skall lämna/hämta
och som skall backa för att kunna
vända är orsaken. I synnerhet på
morgonen brukar brådska vara en
starkt bidragande orsak. Degebergaskolan undersöker nu om det går att
införa en rondell som skulle hindra
allt ”backande”. Tillbuden borde då
kunna minska radikalt

Mia Karlsson vill dessutom lyfta
fram ett projekt som pågår i
klasserna 3 – 5. Projektet heter
”Elevdata” och är ett samarbete
mellan skolan och intresserade
föräldrar. Målsättningen med
projektet är att man med hjälp av
datorer och Internet skall kunna
knyta ihop skola och elever, ge
läxhjälp etc.

Mia Karlsson vill till slut framhålla
att alla – både elever, lärare och
all övrig personal – känner sig helt
trygga på skolan!
Och det låter ju onekligen
betryggande tycker
Magnus Ericsson

I media har man kunnat följa att
trafiksituationen vid skolan på morgonen och eftermiddagen kan vara
7

Degeberga Byalag - en drivande kraft i 20 år

Gösta Larsson, Anders Persson, Brigitte Strand, Jörgen Almquist, Claes Jansson

För att få en bild av det som uträttats sedan byalaget bildades, så
träffade jag några riktiga entusiaster
som var och en bidragit på sitt sätt
till ett mer levande Degeberga.
Byalaget bildades med en interimsstyrelse i november 1990. Bakom
initiativet låg bl.a. Claes Jansson,
Anders Persson och Jörgen Almquist. Anledningen var då bristen på
en säker gång och cykelväg genom
byn. Det hände ingenting ansåg
man, och nu måste det kraftsamlas
för att få fram Degebergas synpunkter. Med egna krafter stakade
man ut en möjlig gång & cykelväg
längs järnvägen som då låg kvar
och inte skulle grävas upp. Det blev
tyvärr inget av det första förslaget,
och nästa steg blev att arbeta för
den gång och cykelväg vi i dag har
längs Tingsvägen. Många kontakter
togs både med Vägverket och med
Shell som ägde en fastighet vilken
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låg i vägen för den nya cykelvägen.
Kommunen var inte så positiv i början, men efter att byalaget fått med
sig vägverket, och Shell var beredda
att riva fastigheten så svängde kommunen. Dagens gång och cykelväg
fick se dagens ljus! Claes minns då
fastigheten kunde rivas och cykelvägen bli ett faktum som ett av sina
bästa minnen från tiden i byalaget.

Degeberga Byablad
Byalaget insåg tidigt att man behöver en stark kassa för att kunna genomföra projekt. En viktig inkomstkälla blev tidigt Degeberga Byablad
som kom ut med sitt första nummer
1991. Idén kom från Jörgen Almquist som tidigare givit ut motsvarande blad i rally-världen. Tack vare
Manne Bäckström så kunde man
göra en riktigt proffsig tidning med
snygg layout som var unik för sin
tid. Jörgen lade mycket tid på Bya-

bladet i början och minns det som
ett utmärkt sätt att både få in pengar
och nå ut till medlemmar.

Gösta Larsson – en man
som kämpat i bakgrunden
Det krävs mycket jobb med en tidning för att få in annonser, distribution mm. Gösta Larsson har varit en
av de som ideellt kämpat för Degeberga i många år. Många företagare
minns nog när Gösta dykt upp för
att jaga annonsörer och leverera tidningar. För Gösta har naturen runt
Degeberga varit drivkraften för att
kämpa på. Han minns väl alla
kontakter som tagits med bl.a.
kommunekologer för att bl.a. göra
naturen mer tillgänglig. Bron ovanför övre vattenfallet är ett sådant
exempel som tidigare saknade
dubbla räcken mm. Även gångstigar
till fallen och badet samt tennisbanan blev iordninggjorda. Tallen

på sockertoppen som dog efter
en nyårsafton försökte man också
rädda och sedan plantera om. Tyvärr
med mindre lyckat resultat. Ett annat kärt minne från byalagstiden är
Riksmarschen som Gösta lagt ner
mycket energi på.

Gång och cykelbanan på
banvallen
Gösta minns också allt arbete som
lagts ned på att få den gamla banvallen till den gång och cykelväg vi
har i dag. I många år har banverket
bearbetats för att järnvägen skulle
grävas upp. Det har gällt frågor
om hur slippers skall tas om hand
etc. Tack vare ett envist arbete från
byalaget så blev resultatet till sist att
järnvägen revs upp. Arbetet fortsatte
och med egna medel och företagares
hjälp så jämnade byalaget med Anders Persson i spetsen till banvallen
genom byn, och bekostade bron vid
sockertoppen. Anders minns tillbaka
då han satte bandlastaren i verket

och gjorde något praktiskt för byn
som ett av det bästa minnet från sin
tid i Byalaget. Även bänkar sattes
upp vid några ställen. Nu hade man
sin efterlängtade cykelväg lång från
den farliga trafiken och en möjlighet
att ta sig till skolan på ett säkert sätt
från norra byn. I nästa steg gjorde
kommunen i ordning hela banvallen
från Maglehem till Kristianstad.

Tingstorget – utsmyckad
med blomstrande pergola
Ett annat stort projekt för byn som
byalaget genomfört är utsmyckningen av Tingstorget. Brigitte Strand
berättar om hur hon engagerade sig
i Byalaget efter kommunens Byastämma där man lovade 500 000 kr
för utsmyckning av torgen i Tollarp
och i Degeberga. Alltså fanns det
250 000 kr att använda för försköning av Tingstorget som då inte såg
mycket ut för världen. Man lyckades också få in ytterligare ca 50 000
kr tack vare sponsring av pergolan.

Än i dag sitter en del skyltar man
namn på sponsorer kvar på del flesta
stolparna. Många företagare bjöd på
en arbetskraft och med Brigitte som
projektledare och Anders Persson
som specialist på markarbete samt
många andra ideella insatser kunde
det nya torget invigas den 19/6 1999
med pompa och ståt. Utan dessa
egna initiativ så skulle med all sannolikhet pengarna för utsmyckning
av torget bränt inne. Brigitte minns
bl.a. alla samlingar vid pumpen mm
som genomförts på det nya torget
som fina minnen.

Övriga engagemang
genom åren.
Byalaget har hunnit med detta och
mycket mer under sina 20 år. Andra
saker som kan nämnas är skylten
vid infarten, flaggningen vid infarten och vid torget mm.
Magnus Persson,
Degeberga Byalag

Sponsra årets Nyårsfyrverkeri!
För att sponsra fyrverkeriet sätter du in pengar
på Byalagets bg-nr: 5302-7140
Privatpersoner 150 kr, Företag 300 kr
Glöm inte att märka betalningen med ”Fyrverkeri” och namn.
Alla sponsorer presenteras på www.degeberga.nu
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www.mingronatappa.se

Julpresentkorgar
Julgodis

Choklad
Must

Kola
Skorpor

Ost
Svagdricka

m.m

under hela december har vi låga
priser på äpple och ägg
Välkomna!

Öppet: Onsd - Fred 09:00 - 17:30 Lörd 10:00 - 14:00
Öppettider under julen, kolla på hemsidan eller i butiken

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

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

Extra öppet i jul: 17/12, kl 13.30-17.30, 18/12 kl 9.00-13.30,
20/12 kl 13.30-17.30, 21/12 kl 9.00-13.30,
Stängt i Januari & Februari

Carina@tecdegeberga.se
Tingsvägen 17 • 297 31, Degeberga
044 - 35 09 00 • tecdegeberga.se
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Kanske den MEST VÄRDEFULLA drycken på jorden
Tahitian Noni™ Original
14 kliniska studier som gör skillnaden.
Tahitian Noni™ Original
är hälsobranschens Rolls Royce.
Hud-Hårprodukter
utan parabener
och sulfater.

Stödjer kroppens återhämtning och naturliga försvar.
Innehåller antioxidanter, vitaminer och viktiga
Drick TAHITIAN NONI
mineraler, mangan som bl.a. stödjer benkvalitet
varje dag.
och ämnesomsättning, iridoider-ovanlig i frukter
som säkerställer de goda egenskaperna,
inga tillsatser. Juice Your Body!

Jag använder Naturliga Noni Produkter!
Bodil Fredriksson, Degeberga 0708–846911
!

Oberoende produktkonsult ID 2098095 - för Tahitian Noni International
www.tahitiannoni.com/2098095
TAHITIAN NONI™ Original och TePoemä™ är varumärken som tillhör Tahitian Noni International.
© Tahitian Noni International, Inc. Alla rättigheter reserverade. Används med tillstånd.

SELLGRENS
SKOGSTRANSPORTER AB
0733-94 06 00

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 1/4: Affär 8-21, Gatukök 10-21 Från 1/10: Affär 8-20, Gatukök 11-20
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LILLEHEMS
UTEGRISAR
Kött och chark i gårdsbutik
Helgrillad gris på evenemang
Öppet Fre 14-18 Lör 10-15
Söndagar stängt
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

För livets alla
skeden...
Vi vill vara en vän för livet. Både i med- och
motgång. Därför har vi egna specialister
inom företag, aktiehandel, juridik, försäkring
och Private Banking som kan hjälpa dig genom livets alla skeden.
Välkommen till en bank för livet!
044- 18 26 00 > sparbanken1826.se

12

Stort tack till alla generösa Degebergabor!

Trots två insamlingar med bara
några veckors mellanrum har
ni stannat upp och lagt en slant
i våra bössor. Stort som litet är
lika välkommet! Vi är så tacksamma och respekterar er som
väljer att stödja på annat sätt
På önskemål från er vill jag här
ta tillfället i akt och förklara hur
era skänkta pengar tas om hand.
Av 1 krona går 87 öre raka vägen
till insamlingens ändamål och
endast 13 öre till omkostnader.
Alla vet vi att det inte är gratis
att hantera pengar. Inte ens om
de är skänkta.
Insamlade pengar är alltid
märkta och går till det som
insamlingen avser, nu senast
Världens Barn och till Pakistan.
Inte ett öre av dessa pengar går
till arvoden eller tjänstemännens

löner – de finansieras av Röda
korsets avkastningar och viss del
av medlemsavgifterna. Vi som
står med bössan i hand, svarar så
gärna på det ni undrar och förargas över.

medverkar alla lokala körer, stora som små, unga som äldre och
som högtidstalare har vi denna
gång lyckats locka hit Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg. Det ser vi fram emot!

Tack vare er kunde vi skicka
2689 kr till Världens Barn och
6519 kr till de översvämningsdrabbade i Pakistan. Alla bössorna från 50-öresinsamlingen är
inte räknade ännu, då några fortfarande står kvar ute i affärerna.
Vi senaste räkningen hade ni lagt
1134 kr i 50-öringar och 601 kr i
övrig valör.

Stort TACK till alla frivilliga
som i vått och torrt som stödjer
och hjälper oss med att sälja lotter på marknaden, insamlingar,
baka bröd till majtombolan och
trivselkvällar, auktionsutropare
och mannekänger, till flyttkarlar
och underhållare – utan er stannar Röda Korset! Stort TACK
också till alla er som generöst
skänker till lotterier och tombola.

Varmt tack till Micke på Konsum
som alltid låter oss möta kunderna där med våra bössor.

Styrelsen för Degebergabygdens
Rödakorskrets.

Tack också till alla övriga affärer
som gärna berett plats för våra
bössor i 50-öresinsamlingen.

Vill härmed önska er alla en riktig Skön Adventstid och allt gott
inför den stundande helgen!

Vi har fler goda nyheter. Den 25
maj nästa år återkommer vi med
succén ”Körslaget i Röda Korset
anda” i Degeberga kyrka. Då

Eva Möttus
för styrelsen i Degebergabygdens
Rödakorskrets
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Degeberga Fritidsgård a Great Place to be
Det sprudlar av liv i Tingshuset på eftermiddagar och kvällar. Byns ungdomar från årskurs 4-9 samlas då
på fritidsgården i Tingshuset även kallad GP. Namnet Great Place strandsattes efter en tävling i samband
med bodagarna 2009 strax innan Sméns Baglomma framträdde på Tingstorget.
En vanlig kväll på GP samlas mellan 15 och 27 ungdomar för att umgås, spela pingis, biljard, flipper,
datorspel mm. Fördelningen mellan killar och tjejer är ca. 50/50 och man kommer både från Degeberga,
Vittskövle, Everöd och Brösarp mm. När jag besökte fritidsgården var följande gäng samlade framför TVspelet:

Hanna Persson, Anton Sellgren, Hampus Olsson, Dennis Persson,
Sandra Nilsson, Felisia Carlsson

TV:n som man använde är en 42” platt-tv som köpts in bl.a. tack
vare sponsring från Byalaget. TV:n används även för film, vanlig TV
mm.

Tanja Fritsche som ansvarar för fritidsgården i Degeberga berättar att fler och fler hittar till fritidsgården.
Johan Kronbäck som också finns på plats för ungdomarna fyller i att sedan man nu fått ett extra pausrum
på ovanvåningen har fler ungdomar från högstadiet börjat dyka upp. Man har många ambitioner för att
hitta aktiviteter till alla. En vision är att fånga fler motorintresserade ungdomar kring ett gemensamt
projekt att bygga på en A-traktor (dagligt tal kallad Epa-traktor). Men för att förverkliga detta behöver
man motorintresserade vuxna som kan hjälpa till, samt tillgång till en lokal där man kan ”mecka”.
Intresserade är välkomna att höra av sig! Vill man följa verksamheten på fritidsgården är det bara att gå in
på www.kfgf.eu/degeberga

Pingis och biljard är traditionella fritidsgårdssysslor.
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På julstöket den 5/12 finns
fritidsgården på plats på torget
och säljer korv. Vi önskar lycka
till med kommande projekt och
visioner!
Magnus Persson, Degeberga
Byalag

Ett hederligt flipperspel tillhör kvällsnöjet
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Kom in och se
vår utställning
på våra produkter.
www.rolsoimpex.se
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Tel: 044-590 40 01
Långebrogatan 16, Kristianstad
(Gamla Lamphuset)
Öppetider:
Må-Fr 10-18, Lö 10-14
Hjortholmenvägen 16, Degeberga
Ring för besök.
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Degeberga Tennisklubb sommarskola
Sista helgen i juni 2010 anordnade
Degeberga Tennisklubb en
sommarträning för sommarlediga
skolungdomar. Eftersom att
klubben endast har tillgång till
en bana fick antalet anmälningar
begränsas till tio stycken vilket
också uppnåddes med råge. Det
blev även, dessvärre, så att vi fick
säga nej till andra som också ville
vara med. Lite synd men vi hoppas
att det kanske kan bli någon
liknande aktivitet nästa sommar
och då får ungdomarna chansen att
anmäla sig igen.
Det var tio förväntansfulla
ungdomar som lärde sig
grunderna i tennis under veckan
och det märktes att det var tio
helinspirerade killar som anmälde
sig. Vi hoppas få med några flickor
nästa gång för tennis är både en
kill- och tjejsport.
Ungdomarna kämpade sig igenom
den hårda träningen, under
ledning av Andreas Mårtensson
och Torbjörn Fridolin. Allt från
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grundslag till matchspel förekom
och det gick riktigt bra.
Vi får även tacka alla sponsorer
som gjorde denna vecka möjlig för
oss och vi hoppas att fler sponsorer
från närområdet kan tänka sig att
ställa upp till sommaren om det
anordnas någon ny träning.
För att få koll på intresset kan man
redan nu ringa och visa intresse för

en ny tennissommar. Ring gärna
oss Andreas Mårtensson (0737016541) samt Torbjörn Fridolin
(0733-822940).
Degeberga Tennisklubb tackar alla
som gjorde denna vecka möjlig
och framförallt ett stort tack till
alla ungdomar som verkligen
kämpade väl!
Vänligen Degeberga Tennisklubb!

BOKFÖRING BOKSLUT DEKLARATION
Släpp din bokföring, gör det du är bäst på!
Släpp din bokföring, gör det du är bäst på
1 November 2010 avskaffas revisionsplikt för
mindre aktiebolag och vissa andra
företagsformer, gäller detta dig?
Vi är två tjejer som är utbildade Redovisningskonsulter.
Vi har arbetslivserfarenhet från redovisningsbyrå.
F-skatt finns.
Nu startar vi upp egen verksamhet, och utför följande:
x Löpande bokföring
x Fakturering
x Skattedeklaration (moms och arbetsgivaravgifter)
x Löner
x Bokslut
x Inkomstdeklaration
Välkommen att kontakta oss för vidare information
och priser.
www.bokforingbokslutdeklaration.se
Sara Nilsson
0763-274361
s-n85@live.se

Linda Andersson
0709-689813
linda.andersson@ljungefoder.se

Degeberga
Taxi

TROLLEMÖLLAV. 18 297 94 DEGEBERGA
TEL. 044 - 35 02 30
Bertil: 0709-77 26 10 Jörgen: 0709-77 26 11
www.degebergagrus.se

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

Renovering
och
omklädsel
av möbler

297 31 DEGEBERGA
044-35 05 25
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Per Erik Jönsson, Kyllingarödsvägen 101,
297 94 Degeberga
Telefon 044 - 35 00 25
Mobil 0708 - 35 25 30

Din lokala snickare.

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

skogsvårdsentreprenad med kvalitetsbetoning i alla led

planering - arbetsledning - uppföljning utbildad och flexibel arbetsstyrka

Skogsvårdsåtgärder
Röjning av olika slag: konventionell, plant-, gräs-,
ädellövs & förröjning Motormanuell gallring,
plantering & stamkvistning

P.B. FOREST

Pieter Berg
Skaddevägen 11 - 297 31 Degeberga
044 - 23 89 81 / 0706 - 69 24 58 - pieter.berg@telia.com
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KLIPPO

Tel. 044-331087

ALLT I VERKTYG • TRÄDGÅRDSMASKINER
BESÖK VÅR NYA LAGER- UTSTÄLLNINGSHALL

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

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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Spår efter Degebergas forntid
För många är sten- brons- och järnåldern något som bara existerar i det
förflutna och som de har läst om i
skolan. Vet man vad man letar efter
finns det dock många spår i landskapet som vittnar om dessa förflutna
tider och kulturer och Degeberga
med omnejd är ett bra exempel på
det. En sökning på Degeberga ger
nästan 200 träffar i Riksantikvarieämbetets databas för fornlämningar.
Bland dessa träffar finns allt från
spår efter boplatser, fossila åkrar
och enskilda fynd av stenyxor och
flintföremål till kvarnar, huslämningar och vägstenar från medeltid
och nyare tid. Detta visar att människor har bott och rört sig i Degebergatrakten förmodligen ända
sedan stenåldern. De allra flesta av
dessa spår från vårt förflutna har
inte lämnat några synliga spår eller
så är spåren svåra att se för någon
som inte har ett tränat öga, men det
finns undantag.
Ett av de allra tydligaste spåren
efter forntiden som går att hitta i
Degeberga är en gravhög som kallas
Tors hög. Denna gravhög

ligger precis norr om byn intill
Torskullevägen och vänster om
cykelvägen som leder till Everöd.
Den är cirka 15 meter i diameter
och två meter hög och ser ut som en
rund kulle. Gravhögar är en typ av
gravmonument som förekom under
lång tid på olika platser i Skandinavien, från sen stenålder och ända in
i järnåldern, men en storhetstid var
den äldre bronsåldern. Denna period
varade mellan 1700 och 1100 före
Kristus. I Skåne har det funnits ett
stort antal gravhögar men många
har försvunnit på grund av att Skåne
är ett landskap präglat av jordbruk;
många av dem har helt enkelt plöjts
bort så att bara lite eller ingenting
finns kvar av dem idag. De som
finns kvar syns tydligt i landskapet
på grund av deras storlek; det finns
gravhögar som är 30 meter breda
och 5 meter höga. Högarna byggdes
ofta av jord och torv med inslag av
stenar. Under de förhistoriska perioderna, före medeltiden, var det
vanligt att de döda fick gravgåvor
med sig i döden och en del av de
döda i gravhögarna hade fått stora
rikedomar med sig. Det är sannolikt

att det var viktiga och ledande personer som förärades med gravhögar.
Detta är också tydligt eftersom det
måste ha tagit lång tid och krävts
mycket arbete för att bygga en gravhög, det var ingenting som kunde
göras varje gång någon dog.
Ofta var högarna placerade nära
kusten. Gravhögarnas storlek och
läge antyder att de inte bara var
gravar utan också viktiga markörer
för bronsålderns människor; genom
att bygga en gravhög markerade de
förmodligen sina territorier och hävdade rätten till land.
Ofta fanns det under äldre tider
folktro förknippad med gravhögar.
Det kunde berättas att troll, jättar
eller gastar bodde i dem och att
den som på något sätt vanhedrade
monumentet drabbades av grymma
straff av övernaturliga makter. Det
är ofta också lokala historier som
har gett gravhögarna deras namn.
Vem som är gravlagd i Tors hög i
Degeberga är okänt men det är inte
omöjligt att det är en person som
var viktig för sin bygd och på sätt
och vis lever han eller hon kvar än
idag då gravhögen fortfarande finns
kvar att beskåda.
Ett annat exempel på ett tydligt
spår efter Degebergas forntid är det
som kallas Degebergas domarring.
Denna stensättning ligger på den
västra sidan av Domarringsvägen i
byns norra del. Den som har besökt
Tors hög kan fortsätta söderut på
cykelvägen och inom några minuter
komma fram till stensättningen som
ligger på vänster sida om cykelvägen om man kommer från Everödshållet.

Tors hög, gravhögen som ligger precis norr om Degeberga.
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En domarring är en rund krets av
stenar, ofta sju eller nio stycken och
som främst hör hemma i järnåldern.
Namnet kommer sig av att det har
funnits föreställningar om att denna
typ av stensättningar användes för

Stensättningen som ligger intill Domarringsvägen.

att hålla ting, en typ av domstol som
förekom under vikingatid och medeltid. Det finns ingenting som tyder
på att domarringarna ursprungligen
har haft denna funktion men namnet
lever kvar. Trots att stensättningen
ligger vid Domarringsvägen och det
finns en skylt intill den som berättar
om domarringar är det snarare en
skeppssättning. En skeppssättning
är en stenkrets som har en oval form
och på så sätt liknar ett skepp, vilket
stensättningen vid Domarringsvägen gör. Sveriges kanske mest
kända skeppssättning är den monumentala Ales stenar i Kåseberga på
Österlen.
Olika typer av stensättningar och
resta stenar i olika storlekar och
omfattningar förekom under bronsoch järnåldern och fungerade som
gravmarkörer. Medan stensättningarna själva kan vara storslagna är
gravarna ofta enkla brandgravar, det
vill säga att de döda är kremerade,
och med få gravgåvor.
Stensättningen vid Domarringsvägen består av sex stenar men en
besökare kommer att se fler. Dessa

stenar tillhör inte själva stensättningen utan är fristående och det
är inte ovanligt att enskilda resta
stenar som dessa finns på samma
gravfält som skeppssättningar.
Äldre texter om stensättningen visar
att den ursprungligen har bestått av
betydligt fler stenar än den gör idag,
hur många är okänt. Stenarna har
också flyttats vid ett flertal tillfällen
och var de från början stod är okänt.
Det finns en möjlighet att de hamnade där de finns idag när järnvägen
i Degeberga byggdes år 1899 till
1900.
Stensättningen vid Domarringsvägen är inte den enda i byn. Den som
har besökt hembygdsparken har
säkert sett stensättningen som finns
där men den är inte forntida utan
restes när parken grundades 1936.
Också resta stenar har det funnits
folktro kring. Bland annat kunde de
betraktas som förstenade människor.
Denna typ av föreställningar har i
stort försvunnit i vår högteknologiska och urbaniserade värld och
med dem en del av fornlämningarnas mystik.

Som påpekats är Tors hög och stensättningen vid Domarringsvägen
bara två av Degebergabygdens
många fornlämningar men kanske
de mest synliga och lättidentifierade. För den som är intresserad finns
de mycket att upptäcka i bygden
och det är lätt att inse att Degeberga
med omnejd har en mycket lång historia, en historia som går att spåra
flera tusen år bakåt i tiden.
Katarina Leuhusen

Riksantikvarieämbetet är den
största myndigheten i Sverige
som har ansvar för kulturmiljö,
kulturarv och arkeologi. Deras
databas Fornsök där information om Sveriges fornlämningar
är samlade är tillgänglig för
allmänheten. Här kan den som
vill söka bland över 1.7 miljoner fornlämningar från hela
Sverige och från flera tusen år,
från stenåldern till 1900-talet.
Besök gärna Fornsök på http://
www.raa.se/cms/fornsok/start.
html
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The Earth Collection en unik affär i Degeberga
Byabladets utsände har träffat Carina Nordström, ägare av affären
som säljer kläder av märket The
Earth Collection i Degeberga. På
fråga vad det är som är så unikt
med detta fabrikat svarar Carina att
kläderna är av dansk design och att
de sys i Kina – och så långt är det ju
inte speciellt annorlunda än många
andra klädesmärken.

barnarbetare förekommer i produktionskedjan. Det finns heller ingen
diskriminering bland de anställda i
produktionen. De som syr plaggen
har också skäliga löner. Endast naturmaterial används – mer om detta
senare i artikeln – och all bomullsodling sker ekologiskt utan besprutning av fälten! Allt detta sker under
kontrollerade former!

Men så fortsätter Carina att berätta
att alla plagg är rättvisemärkta och
har licensierad rätt att ha EU-blomman dvs. den europeiska miljömärkningen. Detta innebär att inga

The Earth Collection säljs över hela
världen i speciellt utvalda affärer.
Närmaste affär – utöver Carinas i
Degeberga – finns i Köpenhamn!
Carina berättar att hon har kunder

som har åkt ända från Malmö enbart
för att kunna handla dessa kläder.
Det är endast naturmaterial som
används. Utöver de sedvanliga
materialen som bomull, ull och lin
används tyger av silke, hampa och
bambu. En kund kan enkelt avslöja
om ett tyg är kemiskt behandlat genom att gnugga detta försiktigt mellan fingertopparna och sedan lukta
på fingrarna – det luktar kemikalie.
Upplysningsvis kan tilläggas att det
tar 10 minuter för huden att avsöndra dessa kemikalier efter testet! Ett
tyg i ett plagg av The Earth Collection luktar däremot helt naturligt.
Carina har i sin affär framför allt
satsat på dam- och barnkläder –
med betoning på dam. Affären,
som startade i februari 2009, ligger nästan högst uppe i den långa
och branta backen utmed väg 19 i
Degeberga. Tillsammans med Ekströms Café, som ju också satsar
ekologiskt, har Carinas affär och
Anna-modeller haft visningar i Degeberga. Dessa visningar har skett
även i samarbete med Röda Korset.
The Earth Collection har även visats
av Carina på Lilla Torg i Kristianstad i samband med andra stora
modevisningar. Att lilla Degeberga
syns i sådana sammanhang är ju
precis inte vanligt!
Carinas affär har normalt öppet:
Torsdagar

11.00 – 18.00

Fredagar

11.00 – 18.00

Lördagar

09.30 – 13.00

På sommaren är det öppet ytterligare dagar i veckan.
Byabladet önskar Carina all framgång med sin affär genom
Carina Nordström utanför sin affär
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Magnus Ericsson








ÄRDUKLOK
FORSAKARSGÅRDENS HOTELL & RESTAURANG
Det nya värdparet Yvonne & Ingemar hälsar er
välkomna
Öppet 7 dagar i veckan
Lunch, Måndag - Fredag, och a lá Carte Lördagar och Söndagar.

BokagärnainerpåenFarsdagsmiddagden14november

nogattbrydigom?
Vissteduatt……….
…dukanfinnastillsommedmänniskaförnågonsomkänner
sigensamochvillprataenstund?
…dukanvaraettsällskapochstödpånågonspromenad?

Villduvetamerring
GertrudNygren044Ͳ352471
AinaEsbjörnsson044Ͳ350841


VÅRTHEMLAGADEJULBORDSTÅRDUKATFÖR
ERFÖLJANDEHELGER


Söndagenden28november 



Lördagarochsöndagartom19december
Detgårävenattbokavidandratillfällenförstörresällskap.
Endastförbeställningar


Kontaktaossförmerinformation 


Bokapertele:044350200,0727411625,0705327681

www.forsakarsgarden.net

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

KB

Hos

Kerstins Pinaler
ﬁnns allt ni inte behöver...
men gärna vill ha.
GAMMALT och NYTT, KURIOSA
Bakom Wittskövle Café
OBS NY ADRESS!!
Öppet: De ﬂesta lördagar kl 11-14
Söndagar kl 13-17
Övrig tid, ring mig.
Tel 044-22 50 38, 0708-92 06 78

Ved

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

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

Jour dygnet runt!

Din trygghet i en svår stund

YA

Lisbeth Göranson

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

Jour dygnet runt!
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Poweryoga
Jag vill hälsa både ”gamla” och
nya deltagare varmt välkomna till
vårens start av poweryoga. Poweryoga är en dynamisk yogaform med
fokus på bl.a. styrka, rörlighet och
andning. Träningen utgår från din
egen kapacitet och dina personliga
förutsättningar. Allt eftersom stärks
muskulaturen, hållningen förfinas
och du lär dig lyssna på din kropp.
På vilket sätt beskriver man då
Poweryoga? Det är en träningsform
som passar både män och kvinnor i
alla åldrar. Övningarna utförs med
den egna kroppen som belastning

Kloka huvuden

vilket gör att kroppen successivt blir
starkare och smidigare. Poweryogan
är en fysisk träningsform som leder
till en ökad kroppsuppfattning och
rörlighet. Vi arbetar i flöden där
andningen är det centrala och där
deltagaren allt eftersom lär sig att
lyssna på kroppens signalerar. Det
är viktigt att under träningen göra
exakt så mycket som kroppen tillåter en att göra och inte mer, att vara
här och nu. Det vi lär på mattan är
något som successivt förs med in
i vardagen, att lyssna på kroppens
signaler och inte göra något den

Varma hjärtan

Vi söker dig som är intresserad av
föreningsarbete och datorer. Vår duktiga sekreterare Gertrud
kommer att lämna styrelsen vid nästa kretsstämma i februari
och vi söker hennes ersättare.
Dela med dig av din klokskap och bli en av oss i styrelsen för
Degebergabygdens Rödakorskrets
Vill du veta mer kontakta:
Ordf. Eva Möttus, Tel: 35 31 09
Valberedningen: Eva Dehlin, Tel: 35 01 83
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säger nej till. På mattan gör denna
förmåga att vi förhindrar skador, i
det dagliga livet gör detta att vi får
ett redskap att kunna påverka vårt
dagliga liv, genom att lära känna
kroppens begränsningar och rätta
oss efter våra förutsättningar.
Deltagarna får ta med egna yoga
mattor alt. liggunderlag(kan dock
uppfattas som hala) och på dessa
utförs sedan övningarna. Max antal
deltagare är 40 personer. Mitt måtto
som instruktör är; att jag inte bryr
mig om hur mycket man kan utföra
av övningarna så länge man utför
dem rätt. Därför lägger jag stor
vikt vid att kroppen skall förhålla
sig på ett visst sätt för att undvika
belastningsskador. Vi arbetar till
lugn musik och levande ljus för att
nå ett inre lugn. Efter ett fysiskt
träningspass avslutar vi i en kortare
avslappning. Den inre totala harmonin kommer oftast först efter många
års träning, då flödet, andningen och
rörelserna är ett med dig och du är
ett med dem.
Vårens poweryoga startar med en
Gratis introduktion för Er som är
nya deltagare. Måndagen den 10
januari kl 19.00-20.30. Plats: Lilla
gymnastiksalen vid Degeberga skolan. Måndagen den 17 jan och 24
jan är både nya och gamla deltagare
välkomna för att utöva grunderna i
poweryoga. Tid: 19.00-20.00. Pris
för dessa dagar är 20kr/tillfälle.
Därefter hålls poweryoga vid 10
tillfällen, med start måndagen den
31 jan. Pris: 400kr. Anmälan görs
till Anna Unné på tele 044-12 21 19
alt 0733-20 60 91. Gäller för både
nya och gamla deltagare.
Anna Unné, Yogainstruktör

Om ni behöver
Om ni behöver
trygghet
så vänd
trygghet
så
vänd
er till...
er till...

Tel 044-35
044-35 01
Tel
011616
Vi utför allt inom VVS.
Vi utför allt inom VVS.
Välkommen att besöka vår
Välkommen
att besöka vår
utställning i butiken mitt i byn

utställning i butiken mitt i byn

Vi är en mindre Begravningsbyrå som
stårärvåra
kunderBegravningsbyrå
nära, både undersom
och
Vi
en mindre
efter vårt
åtagande.
står våra kunder
nära,
både under och
åtagande. Laila
Marie
Michael efter vårt
Marie

Michael

Laila

Ni kan kontakta oss dygnet runt vid behov av hjälp.
oss
 dygnet
% runt
!vid
!

 
Ni
kan kontakta
behov
av hjälp.
Marie
och Laila
 Michael,
  %
 !
!   
Michael, Marie och Laila

Besöks adress:
Tollarp:adress:
Besöks
Polgatan 3
Tollarp:
Tel: 044-310080
Polgatan
3
Tel: 044-310080

Kristianstad:
Östra Vallgatan 6
Kristianstad:
Tel: 044-215050
Östra
Vallgatan 6
Tel: 044-215050

Jonas, 0734 - 43 60 36

Café Trolldegen
Öppet adventshelgerna, 11-16
servering av jultallrik och julkaksbuffé.
2:a advent, både lör och sön, är det
julmarknad i hembygdsparken och då
kommer det att vara tomte med dans runt
granen och godispåsar till alla barn.

Alla barn äter och fikar för ½ priset.
Jag tar också emot beställning på
julkakor
Välkomna!
Kerstin Ohlsson, tel. 0704-67 48 96
www.trolldegen.se

Tingsvägen 17 Degeberga
Måndagar:
Stängt
Tisdag, Onsdag, Fredag:
09.00-18.00
Torsdag:
14.00-20.00
Telefon: 044-35 00 48

God Jul & Gott Nytt År!
önskar
Marie och Mikaela
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Ett klokt val
för dig som söker
Teknisk kompetens

DEGEBERGA STUGBY AB

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

Ingenjörer inom:
x El, Automation & Mekanik för
industrin
x El för Bygg & Fastighet
x Elkraft & Telecom
x El & Signal för Järnväg
Utredningar och utbildningar inom:
x Elsäkerhet
x Maskinsäkerhet
x Atex
x Automation
Lokal kontakt:

magnus.persson@rejlers.se
Tel. 040-620 60 88 / 044-35 50 80
www.rejlers.se

TAKTIL MASSAGE –
massagen
för både kropp & själ

Varmt välkommen!

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

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 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 på Hanöland
Degeberga
www.degeberga.nu

Degeberga Byalag
Julstök på Tingstorget

Byalaget 20 år!
Söndagen den 5/12 kl. 11-16
Se separat annons

BYALAGSSTÄMMA –
ÅRSMÖTE

Tingshuset torsdagen den 3/2 kl.
18.00. Byalaget bjuder på kaffe och
kaka. Välkomna!

VALBORGSFIRANDE

Ann-Marie Persson berättar. Välkommen att ta med föremål för beskrivning och värdering. Entré 50:-,
inklusive kaffe med bröd. Lotterier.

Årsmöte 26/3 kl.10.00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Släktforskar- och sockendagar,
2-3/4 kl 10.00-16.00

i samarbete med Kristianstadsbygdens Släktforskarförening. Kaffeservering hos Café Trolldegen.

Fixardag i Hembygdsparken
16/4 kl 09.00-15.00

Traditionsenligt valborgsfirande vid
Degeberga backar den 30/4
Samarbete med Degeberga GOIF.

Kom och hjälp till så att hus och
park blir fina till sommarens arrangemang.

Gärds Härads
Hembygdsförening

Konst och Hantverksutställning 22-25/4
Påsken 2010 kl 10.00-17.00.

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

Julstuga i Hembygdsgården
4-5/12
(se separat annons)

Medlemsträff 15/1 kl. 13.00
Vi samtalar om året som gått och
planerar för det nya året. Föreningen
bjuder på lättare förtäring. Anmälan
till kontoret senast den 5 januari.

Trivselkväll 15/2 kl.19.00
Thore Skogman i ord och ton.
Agne Ohlsson, Degeberga, berättar.
Allsång tillsammans med Hjärtats
Nyckel och Arne Castell. Ta gärna
med foton på häradets gamla
dansbanor! Entré 50:- inklusive
kaffe med bröd. Lotterier

Trivselkväll 15/3 kl.19.00

Gamla föremål, textilier och dess
historia. Ann-Louise Kleberg och
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Ivar Johnssonmuseet öppet långfredag 11.00-14.00. Kaffeservering hos
Café Trolldegen.
Konstutställning i Folkestorps
Bränneri 22-25/4
Konstutställning 10.00-17.00, dessutom guidade visningar.
Sommarens evenemang kommer att
presenteras i Gärdsingen och nästa
Byablad.
Välkomna önskar Gärds Härads
Hembygdsförening!

Lions Club Södra
Gärds
JULSTUGA 4-5/12,

Hembygdsparken, försäljning av
julkärve mm.

Föräldraföreningen
Trollbarn
Marie Winqvist tel 044-35 50 95
www.trollbarn.nu

Julstök, Tingshuet
5/12 kl. 11-16.

Diverse försäljare.

Konstrond på Hanöland
Tingshuset i Påsk
Traditionell påskutställning
långfredag till annandag påsk.

Degeberga
Fritidsgård - G P

A great place to be - Tingshuset
Öppet tre dagar i veckan för
ungdomar i åk 4-9. Ändringar och
arrangemang på gården kan man
hitta under aktuellt på hemsidan:
http://www.kfgf.eu/degeberga
VÄLKOMNA!

Södra Gärds
skytteförening

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 (gul lada mot
Ö.Sönnarslöv)
Nya skyttar är Välkomna!

Degeberga GOIF
Tel. 044-35 02 13, vardagar 9-12
Fotbollsträning för barn och ungdomar, bordtennis, barngymnastik
mm.

Gymnastikföreningen
Nytta och Nöje
Elisabeth Hammarqvist Arlefalk,
351037

Lättgympa för kvinnor i alla
åldrar
Ny termin börjar tisdagen den 11/12010 kl. 19.00-19.45 i Degeberga
Idrottshall. Ytterligare inf. Ring
Elisabeth H Arlefalk 044-35 10 37
eller Ulla Cantzler 044-35 15 77

Friskis & Svettis
Tel. 044-12 90 75
Medlepass Tisdagar & Torsdagar

Det Händer på Hanöland
kl. 18.00 i Degeberga Idrottshall.
Medlemskap kan lösas på plats.

Skratta dig frisk 14/3 kl. 14.00

RIPA
MODELLFLYGKLUBB

Kyrksöndag i Vittskövle 20/3
kl. 11

ALLTID PÅ VÄG UPPÅT
MODELLFLYG Inomhus
Under perioden okt - mars bedrivs
inomhusflyg med små eldrivna
modellflygplan och helikoptrar i
Degebergaskolans idrottshall varje
onsdag mellan kl. 19.00 - 20.30
Dock inte 2010-12-29 och 2011-0105 då hallen är stängd under jullovet
För mer information kika in på
www.ripamfk.com
Välkomna!

Naturum Kristianstad 9/5

Degeberga
Rödakorskrets
Arr. I församlingshemmet

Kretsstämma 23/1
Påskauktion 20/4
”Körslaget i Rödakorset” 25/5
Lokala körer och högtidstal av
Bengt Westerberg

Pensionärsförening
SPF

Bengt Å Bengtsson underhåller

Medtag kaffekorg. Anm. till PerÅke P. eller Gun N. senast 2 maj för
samåkning från samåkningsplatsen
vid Degebergagården. Pris och tid
meddelas senare.

Sommarfest i
Hembygdsparken

Onsdagen den 18 maj kl.13.00.
Tipsrunda-korv-Hjärtats Nyckel
underhåller. Medtag kaffekorg eller
köp din fika av Kafé Trolldegen till
reducerat pris. Anmälan till Ester L.
eller Eva Å.

Endagsresa till Småland och
Ullared

Tisdagen den 24 maj kl. 07.00 från
samåkningsplatsen i Degeberga.
Förmiddagskaffe och lunch ingår.
Pris 395 kr. Anm. till Per-Åke eller
Gun senast den 18 maj.

Kristianstadskretsens vårträff
i Stackedala
Onsdagen den 25 maj kl. 14.00.
Möt upp mangrant!!!

Ordf.: Per-Åke Persson,
tel. 35 01 12

Nationaldagsfirande 6 juni

Kassör: Gunborg Nilsson,
tel. 35 01 03 e-post:
gunborg-nilsson@telia.com

Äldreutfärd (80+)

Månadsmöten och fester
(Då inget annat anges
hålles månadsmötena i
Församlingshemmet.)

Knutsfest 10/1 kl. 14.00
Leif Linderoth tolkar Hakon Svärd.
Bygdeberättelser.

Årsmöte 14/2 februari kl. 14.00
Årsmöte. Sånggruppen Hjärtats
Nyckel medverkar.

Se annons i pressen. Samling vid
skolan kl. 15.00.
15 juni. Inbjudan sänds.

Allsång vid havet
20 juni kl.17.00.Hjärtats Nyckel
medverkar. Tipsrunda.
Medtag kaffekorg.

Fritidsaktiviteter
Stavgång: Anita Åstedt 044-35 11
70 och Ally Olsson 044-35 10 84
Gymnastik: Rune Olsson
044-35 04 45

Boule: Seth Andersson
044-35 01 03
Bowling: Lennart Andersson
044-31 21 47
Bangolf: Per-Åke Persson
044-35 08 12
Sånggrupp
Vill du deltaga i sånggruppen
”Hjärtats Nyckel” anmäl dig till
Ann-Britt Ohlsson 044-35 08 62
Vändtjänsten
Vill du deltaga i frivilligarbete?
kontakta Gerd Jansson tel.
044-35 31 19
Föreningens aktiviteter utannonseras fredagar under rubriken
”Föreningsnytt” i
Kristianstadsbladet
Välkommen att vara med i SPF
föreningen
Annonsera era arrangemang under denna rubrik!
Föreningar annonserar här gratis
sina arrangemang i Degebergatrakten. Mejla era program till:
byalaget@degeberga.nu

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
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Bli förmånskund hos oss

Leg. Veterinär

Per Schønbeck
i Maglehem

Samla dina privata försäkringar och din vardagsekonomi hos oss så kan du
spara pengar. Har du din boendeförsäkring hos oss kan du bli förmånskund
och minska dina privata sakförsäkringskostnader med upp till 21 procent.
Förmånskund blir du, som har boendeförsäkringen och ett aktivt lönekonto, pensionssparande eller annan sakförsäkring hos oss. Som förmånskund får du rabatt på hushållets
privata sakförsäkringar.
Ju ﬂer tjänster du samlar hos oss, desto lägre blir priset för dig. Du kan få upp till 21 procent i rabatt. Dessutom får du avgiftsfritt bankkort, internetbank och aktiedepå.
Du som redan uppfyller kraven kommer att bli förmånskund direkt.
Ingen anmälan behövs.

Nu med röntgen
044-35 16 81

www.veterinar-schonbeck.se

Besök vår hemsida www.LFKristianstad.se, ring 044-196200 alternativt 0456-647400 eller
e-posta till info@LFKristianstad.se så får du veta mer om hur du kan bli förmånskund
och sänka dina försäkringskostnader.

Marias Fotvård

Förmånstrappan

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

Unna dig fotvård!
Köp presentkort!

21%
14%

7%
En sakförsäkring
Boende

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

Lönekonto

Alternativ 1

14%

Alternativ 2

Lönekonto

Pensionssparande/
olycksfallsförsäkring
60+*

Pensionssparande/
olycksfallsförsäkring
60+*

Boende

Boende

Boende

* Pensionssparande kan bytas ut mot olycksfallsförsäkring 60+

Lägenheter
uthyres
Centralt i Degeberga
Olika storlekar och
hyresnivåer

Jan Karlsson

044-350723, 0456-15115
0709-300304

KRISTIANSTAD KIROPRAKTIK
Ulla Jacobsson-Kautsky
Leg Kiropraktor

Peter Kautsky
Leg Kiropraktor

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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Nya Boulevarden 10
291 31 Kristianstad
tel: 044-21 22 22

!

!

E K S T R Ö M S C AF É & B AG E R I
DEGEB ERG A
W W W. E K ST R OM S CA F E. S E

TEL 044-350004

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.

Vi gör Julen lite godare ..
Frukostbuffé

serveras alla
öppetdagar. Vardagspris 60 kr.
Buffépris-helg 80 kr.

Julmarknad 5/12

extra söndagsöppet 10-17.

Då erbjuder vi ett riktigt bra pris
på vår Julskinksmörgås på
vörtbröd med senapsgrädde 30 kr.
samt Julens Kakbuffé 75 kr
inkl dryck.

December-erbjudande:

Kakpåsar - 3 st 100 kr
Välj bland våra pepparkakor,
Toras kaka, mormors chokladbröd,

JULENS KAKOR

kolakakor och syltkakor.
Andreas struvor 6 st, 60 kr
(ord pris 15 kr/st)
Mandelmusslor 6 st, 60 kr
(ord pris 15 kr/st)
Mandel-saffransskorpor 8 st 50kr
(ord pris 10 kr/st)
Surdegsknäcke - 10 kr/st
Brödpåse - 60 kr
1 vörtbröd (ord pris 45 kr)
1 kavring (ord pris 30 kr)

smått o gott som hör julen till..
Ring gärna och beställ och hämta
nybakat på lillejul.

Njut av mandelmusslor m. sylt o
grädde, saffran-mandelbulle,
marsipangrisar, nykokta klenäter
och sockerstruvor, smörbakade
lussekatter, tryfflar, och annat

Julstängt 24/12 - 9/1

VÅRA KAKOR O BRÖD ÄR BAKADE
MED EKO-MJÖL O RIKTIGT SMÖR

Öppettider:

Mån-fre 8.00 - 17.00
Lördag 8.00 - 16.00
Söndagar stängt.
Extra söndagsöppet 5/12

Mån 10/1 öppnar vi igen med kylen
full av våra goda semlor.Välkomna
önskar Bodil & Katarina & Andreas

EKOLOGISKT SURDEGSKNÄCKE
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Vi hjälper dig med

JULSTÄMNINGEN!
- Ger mer för pengarna!

895:(Ord pris 1.395:-)

Rakapparat HQ7360

5.990:-

1.190:-

(Ord pris 7.490 :-)

(Ord pris 1.725:-)

Mikrovågsugn EMM21000S

1.495:(Ord pris 2.395:-)

Ultimate Shiatsu
Massagedyna
DR7742E

HOTELLWEEKEND
MED PÅ KÖPET!
HELLEFORS HERR

GÅRD

VARMLUFT
XXL UGN 62 LITER

Glaskeramikspis
HCE624120V

- Din fackhandlare inom vitvaror, hushållsmaskiner och dammsugare!

Certifierad återförsäljare berg,
jord, sjö, luft, grundvatten.
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Kompletta anläggningar.

Tel. 044-35 05 15
Örtagårdsv 1
297 31 Degeberga

Kök & bad
“Hos oss får du
hjälp med ritning
och förslag!”

