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DEGEBERGA STUGBY 

 
 

Ett naturskönt boende alternativ vid foten av linderödsåsen 

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 miljö. 

 Vi ordnar även träningsläger i fotboll, golf, simning, orientering m.m. 
 Om ni skall ha konferens 
 Om ni behöver festlokal med plats för 70 gäster, vi kan även fixa maten 

om ni så önskar 
 Vi samarbetar med Golfkrogen, Ekströms Café, Café Trolldegen 
 Om ni har jobbare som behöver övernattning. 

Vi har bra priser på långtidsboende främst under lågsäsong. 
 Om ni vill sola i vårt solarie 
 Om ni vill spela tennis 

  Undrar ni över något så hör gärna av er: 

Telefon:  044- 35 00 60 

Mail:  info@degebergastugby.se 

Ni kan även besöka vår hemsida som uppdateras regelbundet med lokala 
arrangemang m.m. www.degebergastugby.se 

VÄLKOMNA önskar Stefan med personal 
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Det första numret av 
Degeberga Byablad 
gavs ut av det nybil-
dade Degeberga Byalag 
1991. Allt sedan dess 

har Byabladet förmedlat informa-
on om vad som händer i bygden 

och varit en länk för a  hålla ihop 
föreningar och organisa oner. Det 
är stolt vi kan presentera det 70:e 
byabladet som nu är helt och hållit 
i färg. Det är många mmars ideellt 
arbete bakom byabladet, och vi vill 
passa på a  tacka alla som gör det 
möjligt. Vi tackar alla annonsörer, vi 
tackar Magnus Ericsson om i flera 
år berikat oss med intressanta re-
portage, vi tackar Barbro Hernvall 
som håller ihop alla annonsörerna 
och vi tackar Roger Lennartsson och 
Mediaprogrammet på Furuboda 
Folkhögskola som står för allt lay-
outarbete. Det är också glädjande 
a  samarbetet med övriga fören-
ingar och byalag ökar vilket märks 
under ”Det Händer på Hanöland” I 
de a nummer har dessutom Ever-
öds Byalag bidragit med reportage 
och Föreningen Änglamarken pre-
senterar sin nya karta med a rak-

oner i hela trakten. Änglamarken 
har få  beviljat leaderprojekt och 
anställt en projektledare som kom-
mer a  verka för turismen i regio-
nen. Vi tackar alla som skickat in 
material och bidrar ll e  levande 
Byablad, och vi ser alla fram emot 
många nya spännande nummer 

llsammans.

Byalaget tror på en levande lands-
bygd!
En vik g fråga för byalaget under 
våren har varit folktandvården i 
Degeberga. E  stort tack ll alla 
er som hjälpt ll och skrivit på 
namnlistor för a  behålla en god 
tandvård på landsbygden. Det blev 
830 namnunderskri er som kunde 
lämnas ll Regionstyrelsen den 8 
maj. Tyvärr fa ade dock regionsty-
relsen det trista beslutet a  folk-
tandvården skall läggas ner. Men 
det är vik gt a  markera a  beslut 
om centralisering från landsbygden 

Ett färgsprakande Byablad nr 70

inte kan fa as utan reak oner. Det 
posi va denna gång var a  en pri-
vat tandläkare hört av sig och vill 
ta över tandvården i Degeberga. 
Byalaget stödjer de a fullt ut och 
agerar nu för a  lokalerna i vård-
centralen skall kunna användas av 
en privat tandläkare. Vi hoppas på 
beslut under hösten och hoppas 
a  en ny tandläkare skall få många 
pa enter från regionen. Vi tror 
på en fortsa  levande landsbygd i 
Degeberga med omnejd där vi som 
invånare utny jar den fina service 
vi har i vår närhet.

Kommunens nya områdesplan för 
basorterna är en annan vik g fråga 
för Byalaget. Flera av våra rä elser 
och synpunkter e er första remisut-
gåvan har man tagit ll sig och jus-
terat. Våra första synpunkter finns 
på www.degeberga.nu. Det gäller 
allt ifrån bostadsområde, ll prome-
nadstråk och e  levande centrum. 
Synpunkter på andra remissutgåvan 
som nu ställs ut på biblioteket kom-
met a  lämnas in före den 9/7. 

Forsakarsfallet är en fråga som 
berört byalaget i över e  år. Läns-
styrelsen har gjort bedömningen 
a  en del träd är skadade och kan 
trilla, och avråder därför besök ll 
nedre fallet. Med tanke på de a 
bör man undvika a  besöka fallet 
vid dåligt väderlag. Men från byala-
get anser vi a  något måste göras 
så a  alla kan hälsas välkomna ll 
Skånes vackraste va enfall. Bya-
laget och Änglamarken ingår nu i 
en arbetsgrupp llsammans med 
kommunen och Länsstyrelsen där 
vi agerar för a  åter göra Forsakar 

ll e  av kommunens vik gaste 
turistmål, i Degeberga – Självfallet. 
Nu ser vi fram emot ännu en hän-
delserik sommar som framgår av 
bl.a. annonser och ”Det Händer på 
Hanöland” mm. Ha en rik gt skön 
sommar!

Magnus Persson,  
ordf. Degeberga Byalag  
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UTFLYKTSMÅL
Se även alla arrangemang som an-
nonseras under ”Det händer på 
Hanöland” i slutet av dningen.

Forsakar Skånes  
vackraste vattenfall?

Forsakar är e  av Skånes högsta 
va enfall med en total fallhöjd 
på 10,6 m. Forsakarsfallen är en 
del av Kris anstads va enrike och 
finns i modellform på Naturrum i 
Kris anstad. En vandring i den 700 
m långa ravinen fram ll nedre 
fallet är e  populärt besöksmål. 
Även den varmaste sommardag är 
det sval och skön promenad med 
e  väldigt vackert mål som måste 
upplevas! Området är numera e  
naturskyddsreservat. Undvik dock 
e  besök vid dålig väderlek då läns-
styrelsen varnar för risk med fal-
lande träd.

Degeberga Backar  
Söndreklack 

En vandring i Bröderna Lejonhjärtas 
Fotspår (Delar av filmen spelades 
in här) är en fantas sk naturupple-
velse. Vandringsled finns uppmärkt 
som startar vid parkeringen mi e-
mot banken. Slutmålet för slingorna 
är Söndreklack, även kallad Socker-
toppen. Härifrån har man en otrolig 

utsikt över Linderödsåsens fot. Så 
packa en picknickkorg och gör kos-
sorna sällskap i mjölkfabriken.  

Fritidsfiske i Bålsjön 

Naturskönt beläget i Degeberga 
(bakom skolan) med sockertoppen i 
bakgrunden.
På området finns grillplatser och 
bänkar.
Möjlighet a  fånga Karp, Regnbågs-
lax och Laxöring.
Fiskekort säljes på Mjelarasten, 
macken, stugbyn och turistbyrån. 
Byalaget vill uppmana alla a  vara 
rädda om vår fina natur, och grill-
platser mm.
Skadegörelse har förekommit vid 
sjöns grillplatser. De a är mycket 
tråkigt, och de som gör sådana 
saker fördärvar för alla andra. Var 
rädd om det vi har och plocka un-
dan e er er!

Degeberga  
Hembygdspark

Hembygdsparken i Degeberga som 
ägs av Gärds Härads Hembygdsför-
ening är platsen för många arrang-
emang i Degeberga men också en 
plats för avkoppling och kulturhis-
toria. Här finns många gamla bygg-
nader bevarade och hi ly ade från 
olika platser i Skåne. Det finns fler 
museer så som Ivar Johnsson muse-
et, vagnsmuseum och lanthandels-
museum. För öppe der ring 044 – 
35 06 57, fax 044 – 35 50 76 E-post 
hembygdsforen.g@telia.com

Degeberga Domarring 

(Domarringsvägen vägen mot 
Ö.Sönnarslöv)
Domarring är en forn da gravan-
läggning som kom i bruk under 
slutet av bronsåldern, men var 
vanligast under folkvandrings den. 
Domarringen är en typ av stenkrets, 
där resta stenar är glest placerade 
så a  en cirkelform bildas (jämför 
skeppssä ning). Namnet kan här-
ledas ll en medel da uppfa ning 
a  domarringar var ngsplatser. 
På varje sten sa  en domare och i 
och med det udda antalet stenar 
kunde en dom aldrig bli ”oavgjord”. 
Från järnåldern finns dock inga 
tecken som tyder på en sådan funk-

on. Domarringen var i regel en 
brandgrav, o a rela vt fyndfa g. 
Sekundärgravar kan ha llkommit i 
e erhand.

Degeberga Turistbyrå

I Hemslöjdsboden , tel. 044-350262
turis nfo@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 u lykt kan hämta 
broschyrer och få ps om vad som 

DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION
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är på gång i trakten.
Fiskekort säljes för Bålsjön i Dege-
berga samt för Nedre Helgeåns fis-
kevårdsområde.

Välkommen in på turistbyrån! 

FRITIDSAKTIVITETER
BAD

Forsakarsbadet

Tel. 044-35 05 38
Vackert beläget frilu sbad vid 
Forsakarsgården. 50 meters 
tempererad bassäng, plaskbassäng, 
3 meters hopptorn

Öppet för säsongen den 16/6 – 
19/8

Öppe der: 
16/6 – 12/7 (simskoleperioden)
Mån-Fre: 13-19, Lör-Sön: 11-19
Midsommara on kl. 11.00 – 14.00
13/7-19/8
Alla dagar kl. 11-19
Mer info: www. volibadet.nu 

TENNIS

Degeberga tennisklubb

Välkomna ll vår anläggning vid 
Forsakarsbadet.
Frågor och dsbokning;                                                        
Johan Nilsson (ordf.): 
0709 - 44 44 03
Mikael Jönsson (kassör):  
0708 - 89 63 29

Väl mö  på tennisbanan!!

Tennisbanan vid stugbyn

Tennisbanan vid stugbyn uthyres 
via recep onen på stugbyn.
Tel. 044-35 00 60

GOLF   

Degeberga 
Widskövle  
golfklubb 

Tel. 044-35 50 35 
www.dwgol lubb.se 
Söder om Degeberga, 
följ riksväg 9.
Rankad som 25:e bana i Sverige av 
Golf Digest. 
Många former av medlemskap.
Prisvärda nybörjarpaket.
Pay & Play Bana.
Mycket golf för pengarna.

DEGEBERGA 
MOTIONSSLINGOR

Degeberga mo onsslingor finns 
belägna med start i vår natursköna 
hembygdspark. 
Startplats är vid gaveln ll vagns-
museet.
Blå markering = 2 km elljusspår
Gul markering = 5 km
Elljusspåren är under vinterhal-
våret tända från mörkrets inbro  

ll 24.00 och från 6.00 lls det blir 
ljust.
Mo onsslingorna ägs av kommu-
nen, och sköts på e  mycket bra 
sä  av Degeberga stugby. 

DEGEBERGA BIBLIOTEK

vid skolan i Degeberga, 
tel. 044-134553
www.kris anstad.se – välj bibliotek
E-post: degeberga.biblioteket@
kris anstad.se
På biblioteket kan du hämta Bya-
blad ll nära och kära som inte få  
något blad i sin låda.

Degeberga bibliotek är e  
integrerat folk- och skolbibliotek 
som ligger i anslutning ll 
Degebergaskolan. Här kan man 
förutom böcker även låna filmer, 
musik och ljudböcker.

Service 
Internetdator, dator för 
ordbehandling och Genline för 
släk orskning kan bokas.
Ordinarie öppe der:
Måndagar 10-13, 14-19
Onsdagar 10-13, 14-18
Torsdagar 14-17
Sommar der 18/6-19/8
måndagar 14-18
onsdagar 10-13, 14-18
torsdagar 14-17
Stängt vecka 30
VÄLKOMNA!
Trevlig sommar!
Jessika & Jessika,  
Degeberga bibliotek

SAMHÄLLSSERVICE
DEGEBERGA  
VÅRDCENTRAL

Tel. 044-309 05 10
www.vardcentralendegeberga.se
Vi är en lagom stor vårdcentral med 
familjekänsla, ansvarstagande och 
kompentent personal. Vi vill genom 
vårt arbete ge befolkningen god 
vård och förutsä ning för en god 
hälsa. Hos oss hi ar du:

Läkarmo agning
Distriktssköterske- 
mo agning
Kurator
Arbetsterapeut
Sjukgymnast

När vi har stängt, kontakta: Sjuk-
vårdsrådgivningen, tel. 1177 - öppet 
dygnet runt www.1177.se 
Ordinarie öppe der:
Öppet Mån-Tor kl. 8-18 Fre kl. 8-17
Sommar der 2012:
Vecka 26-29
Öppet vardagar 8-17
Vecka 30-33: 
Verksamheten llfälligt fly ad ll 
Tollarps vårdcentral,  
tel. 044-309 04 00

DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION
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APOTEKET,  
KRONANS DROGHANDEL, 
DEGEBERGA

I Degeberga Vårdcentral
www.kronansdroghandel.se
tel. 0771-612 612
Öppe der: 
Vardagar  09.00 – 17.00
Lunchstängt: 12.15-13.15 

Sommarstängt vecka 30-33

FOLKTANDVÅRDEN I  
DEGEBERGA  
VÅRDCENTRAL  
Tel. 044-309 48 80

folktandvarden.degeberga@skane.se
Vi tar emot nya som gamla pa enter!

HJÄRTSTARTARE

Om ni råkar ut för någon som akut 
råkar ut  för hjärts llestånd, så 
starta genast Hjärt & Lungräddning. 
Se ll så a  ambulans blir larmad. 
Be någon hämta närmaste 
hjärtstartare.
I Degeberga finns hjärtstartare:

Vårdcentralen, se 
ovanstående öppe der
Räddningstjänsten (via 
larm)
Forsalid – öppet dygnet 
runt. Här finns utbildad 
personal

ÅTERVINNINGSCENTRALEN 
I DEGEBERGA

Besöksadress: Torskullevägen (vid 
bilskroten) 
Degeberga 
Telefon:044-13 48 95  

Öppe der: 
Tisdag 15:00-19:00 
Torsdag 15:00-19:00 
Vad kan jag lämna på återvinnings-
centralen? 
Återvinningscentralen är främst ll 
för grovafall. Med grovavfall menas 
sånt avfall som är för stort för a  
rymmas i det vanliga avfallskärlet 
och som är sådant avfall som man 
normalt tar med sig när man fly ar.  
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 fri  
lämna di  grovavfall och trädgårds-
avfall på återvinningscentralen, det 
ingår i den fasta avgi  du betalar i 
di  vanliga avfallsabonnemang. För 
Byggavfall betalar du en avgi  per 
m3. Är du företagare och vill lämna 
avfall på en återvinningscentral 
måste du köpa e  småföretagar-
kort. 

SAMLINGSLOKALER
Tingshuset

Tingshuset är en kommunal sam-
lingslokal för föreningar och pri-
vatpersoner. 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 Föräld-
raföreningen Trollbarn gäller följan-
de priser vid hyra av Tingshuset:

Tingssalen (104 m2)
Förmiddagar alla dagar:
Föreningar: 150 kr
Privat:  300 kr

E ermiddagar Söndag-Torsdag
Föreningar: 150 kr
Privat:  300 kr

E ermiddagar 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)

Lökaröds gamla skola

Uthyrning av samlingslokal + kök i 
gamla skolan i  
Norra Lökaröd. Max 50 personer, 
porslin ll 50 personer.  
För bokning ring Lars Ma sson, tel. 
044 -35 16 99.  
Lökaröds Byalag.

Olseröds Byastuga

Uthyrning av samlingslokal + kök i 
Olseröd. Max 100 personer, porslin 

ll ca. 80 personer.  
För bokning ring Boel Dahlström, 
tel. 044 -33 03 40  
Föreningen Olseröds Byastuga 

Sockenstugan i Vittskövle

Uthyrning av storstugan inkl. kök. 
Max 50 personer, pris 350 kr 
Uthyrning av lillstugan inkl. kök. 
Max 25 personer, pris 250 kr.  
För bokning www.vi skovleby.se

DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION
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TOMTER &  
BOSTÄDER I  
DEGEBERGA
Lediga Tomter på  
området Saxamöllan

Tomter näsa skog och natur, med 
cykelväg ll skola etc.
Kontakta Mark & Exploateringskon-
toret i Kris anstad, tel 044-35 51 08

DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION

Hus efter önskemål på 
nya området vid Lillafors-
vägen

Tomter med fantas sk utsikt över 
Degeberga Backar och cykelväg ll 
skolan etc.
Kontakta F.Gunnarsson Bygg AB.

Vittskövle 

I Vi skövle finns det många natur-
nära områden lämpliga för bebyg-
gelse. Kontakta Widtskövle Byalag 
alderman@vi skovleby.se

Lägenheter
uthyres

Centralt i Degeberga
Olika storlekar och 

hyresnivåer
Jan Karlsson

044-350723, 0456-15115
0709-300304

Öppet vecka 24-33 8.00-
21.00, vecka 34- 8.00-20.00Degeberga 
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Nytt konstverk i matsalen på Forsalid
Det var med stor glädje, värme och 
stolthet som Annika Blom presente-
rade de boendes konstverk vid vå-
rens vernissage. De a var den tred-

je omgången ”Skapa med färg” som 
härmed avslutades men Annika och 
hennes medarbetare Gunborg från 
Terapin och Aina Esbjörnsson från 

Röda Korset lovade en fortsä ning 
ll hösten. 

Matsalen fylldes av besökare som 
samlades kring tavlorna som visa-
des på stora skärmar. Störst upp-
märksamhet fick det stora grupp-
arbetet som var som målat från en 
saga. Där fanns skogen, bäcken, 
djuren, blommorna och inte minst 
alla som jobbat med tavlan med 
på bild, sinnrikt placerat i centrum 
kring e  fantas skt sommarbord. 
Några hade målat den vackra bak-
grunden och Annika berä ade a  
man kopierat detaljer från de min-
dre tavlorna och klistrat upp på den 
stora som llsammans blev de a 
fantas ska mo v. 
Välkomna in och beundra konstver-
ket hälsar Gunborg!
Text o bild Eva Mö us

En verkstad för alla bilar
Vi erbjuder våra kunder:

Öppettider: Måndag–Fredag 7.00–16.00

Delbetala din service eller 
 reparation i fyra månader. 
Ingen  ränta, inga  avgifter. 

Bil & Maskin Degeberga AB
Forsakarsvägen 24
Tel. 044-35 04 95
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När Byabladet besöker Degeberga-
skolan en mörk februarikväll är det 
svårt a  hi a en plats på skolans 
parkering. Där är även full trafik 
med bilar som kommer och åker 
hela den. I alla bilar finns minst 
en förälder och en skolelev från de 
högre klasserna. Varför all denna 
trafik? 

Inne i skolan möter skolvärdinnan 
Lena Wessman som kan berä a a  
Degebergaskolan llsammans med 
några andra Kris anstadsskolor 
har tagit e  ini a v för a  minska 
ANT-bruket (Alkohol, narko ka och 
tobak) i skolorna. De a gör man 

llsammans med Riksförbundet 
SMART för a  skjuta upp/förhindra 
ungdomars ANT-debut. De aktuella 
skolorna har valt a  börja med a  
fokusera på a  minska och förhin-
dra tobaksbruket på skolan.

Genom a  eleverna skriver e  kon-
trakt med målsman och en repre-
sentant från skolan lovar eleven a  
vara tobaksfri dygnet runt under sin 
grundskole d. Varje elev som skrivit 
kontrakt får e  id-kort med skolans 
och SMARTs loggor på som e  bevis 
på a  de är tobaksfria. Förutom 
vinster som god hälsa och ökad livs-
längd är tanken a  eleverna skall bli 

Bra initiativ från Degebergaskolan

Samuel och mamma Yvonne Jonsson, Huaröd undertecknar kontraktet

belönade med förmåner under re-
sans gång för a  öka mo va onen 
a  förbli tobaksfria.

För a  få eleverna a  förstå rök-
ningens risker har skolan dagen 
innan ha  en temadag där repre-
sentanter från SMART har informe-
rat om tobakens påverkan av den 
mänskliga kroppen och vilka sjukdo-
mar som kan uppstå.

Denna kväll, när Byabladet är på 
besök, undertecknas en mängd 
kontrakt och alla elever som gör 
de a får en va enflaska från Sta-
dium som en första belöning. Sedan 
kommer regelbundet a  ske utlo -
ningar av varor skänkta av de 16 
sponsorer som f.n. finns.

När Byabladet gör en uppföljning 
av u allet precis innan ar keln skall 
lämnas för tryckning i slutet av april 
kan Lena Wessman meddela a  det 
finns 120 kontrakt skrivna (av cirka 
drygt 160 möjliga). Tyvärr kunde 
Lena också konstatera a  några 
elever redan hade bru t kontraktet 
och därmed få  lämna llbaka si  
id-kort.

Avslutningsvis vill ar kelförfa aren 
säga ll de elever som förhopp-
ningsvis läser denna ar kel: Ni kom-
mer a  ångra er hela livet om ni 
börjar röka!

Vet Magnus Ericsson,  
(som aldrig har börjat röka)
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Norge Savalen 6d, 25/6

Dalarna Dansbandsveckan m Lasse Stefanz 17/7  

Berlin shopping/nöjesresa 3d, 20/7, 19/10 

Guldriket m inlandsbanan 6d, 21/7

Tyskland Hansapark-Lübeck 2d, 30/7 

Götakanal o St: Annas skärgård 3d, 31/7

Österike Vandringsresa/nöjesresa 7d, 3 sept 
m Lustkortet

Lübeck m Vinprovning 2d, 5/10

Spa o Vinresa/Tjejresa 2d, 12/10

Ölfes val i Bremen 3d 2/11

Malmö Opera ”Evita” 20/10, 24/11+8/12,19/1-13

Göteborgs Opera ”Chess” 2d, 2/11

Stockholm ”La cage folles” 3d   

Helsingborg. ”Fredriksdal”  
Juli: 14,21,22,28 Aug: 4,11,18,25

Falkenberg ”Vallarna”  Juli: 14,21,28 Aug: 4

Lund ”Köp Mjölk Skriv Bok”  22,29 sept. 
parke bilj+mingeltalrik 895:-

Bornholm Dagstur Juni 21, Juli: 5,10,18, Aug: 2,16,23

Köpenhamn Shopping/nöjesresa Maj: 12 Juni: 16,27

Ullared shoppingresa April:25 Maj: 2,9,30

Bordershop maxlast 75kg/person  450:-  
(se vår hemsida)

Burg maxlast 75kg/person  500:- (se vår hemsida)

Heiligenhafen  maxlast 75kg/person 500:-  
(se vår hemsida)

044-35 30 25
info@olssonsbuss.se
www.olssonsbuss.se
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Degedalsvägen 1, 29731 Degeberga Tel. 044-350440 Fax. 044-350700

E-post: lillaforssnickeriet@telia.com Hemsida: http://www.lillafors.com

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

Degeberga- 
bygdens

Byggvaruhus
Lokalförening i Brösarp,

Norra Björstorp
Vägen mellan

Gaddaröd och ”Piraten”

Vardag 07.00-16.00
Onsdag 07.00-17.30
Lördag 08.00-11.00

Lunchstängt 12-12.45
0414-739 90

VÄLKOMMEN

Leg. Veterinär
Per Schønbeck

i Maglehem

Nu med röntgen
044-35 16 81

www.veterinar-schonbeck.se
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samt att man bekostar allt material 
och handverktyg själva, stipendiet 
kommer därför väl till pass. 

Archtop gitarrer
- I utbildningen ingår även att få 
praktik hos en erfaren instrumentma-
kare. Jag tog kontakt med en gitarr-
byggare på Archtop gitarrer i Rode 

Island, USA och skall nu åka dit på 
en två månader lång praktik. 

- Det skall bli otroligt intressant 
och lärorikt. Nu får jag möjlighet att 
ytterligare utveckla mitt kunnande 
av att bygga Archtop gitarrer. 

Egen verkstad och gitarr-
märke
I framtiden har Tobias planer på att 
öppna en verkstad i anslutning till 
Mosslunda snickeri för att bygga 
gitarrer under eget namn. Byabladet 
önskar honom lycka till!

Text, foto, lay-out: Lena Holst

- Genom att bygga instrument kan jag  
kombinera mina två stora intressen,  

att snickra och att spela musik.

Archtop  
gitarr byggd av 

Tobias Lindberg.

Tobias Lindberg från Everöd 
fick Kristianstads kommuns 
Kulturstipendium 2012 på 
25.000 kronor. Utdelningen av 
priset skedde i Konserthuset i 
Kristianstad den 22 maj. 
Priset delades ut med bl.a. följande 
motivering:
”Kultur- och fritidsnämnden vill 
med ett stipendium uppmärksamma 
en ung och begåvad blivande hant-
verkare inom ett kulturområde med 
långa och stolta traditioner och där-
igenom också visa på spännvidd och 
sammanhang i en kreativ och kultu-
rell kedja”.
Byabladet har besökt Tobias för 
att gratulera till utmärkel-
sen. 

- Det är fantastiskt
roligt och är ett bevis på  
att andra uppskattar det 
man gör. 

Musikinstrument- 
akademin
- Jag har alltid varit intresserad av 
musik. När jag gick på gymnasiet 
hittade jag av en tillfällighet infor-
mation om Musikinstrumentakade-
min i Stockholm. Då insåg jag att 
genom att kombinera snickeri och 
musik kunde jag förena mina två 
stora intressen. 

- På utbildningen finns linjer för 
fiol, gitarr samt piano, jag valde gi-
tarrbyggarlinjen och har nu byggt 
flera olika gitarrer. Den gitarrsort jag 
är mest intresserad av heter Archtop 
och används huvudsakligen för jazz 
och orkester.

- Utbildningen som är på 3 år är 
rätt dyr, den kostar 20.000 kr/termin 

– Helt fantastiskt roligt!
Tobias Lindberg fick  
Kristianstads Kulturstipendium  
2012

Is
en

oc
yt
av

Archtop 
gitarr byggd av 

Tobias Lindberg.

ännvidd och 
v och kultu-

bias för 
el-

et 

esserad av 
gymnasiet 

ighet infor-
mentakade-
såg jag att 

nickeri och 
a mina två
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DAGS ATT BYTA FÖNSTER?
Vi har underhållsfria fönster till kanonpriser!

Prisex:

Enluftsfönster 

med vädring 10x10.

2.210:-
inkl. moms.

Vi erbjuder fönster i PVC med ett otroligt bra 
isoleringsvärde på U=1,0 på glaset, i alla 
former och utförande.

FÖR OSS ÄR INGENTING OMÖJLIGT!
Varför köpa dyra fönster när vi säljer billigare, 
som dessutom är underhållsfria och med 
bättre isolering.De har även som standard 
väldigt bra ljudisolering. Vi kan även tillhanda
hålla fullisolerade uterumspartier i PVC.

Tala med oss om rotavdraget!

Gratis mätning- och prisförslag!
Vi utför även montering.

Tel 044-590 40 01
kontor@rolsoimpex.se

Långebrogatan 16, Kristianstad
(Gamla Lamphuset).

Öppettider:  Månd–torsd 10-18,
 fred 10–16, lörd 10–14. 
www.rolsoimpex.se

Vårt motto: ”Nöjda kunder”

Vi kan ordna 
finansiering.

 

 

 

Vi utför alla typer av grävarbeten med minigrävare och 
större bandgrävare med grävsystem, 

Hjullastare och minilastare 

Även försäljning av sten och grus och avloppsanläggningar 

Lantbruksentreprenad till Växtodling, Gräs och 
Sockerbetsodling 

Vi har även tomter till salu 

mp@mpentreprenad.se 
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ÖPPETTIDER:
FREDAG 14-18 
LÖRDAG 10-15

GARANTERAT SVENSKT KÖTT!
w

Öppettider:  
Torsdag - Fredag 13.30 - 18.00  

Lördagar stängt 
044-35 05 93 eller 044-35 04 71

Att investera i 
Network Marketing 

är den överlägset 
enklaste, säkraste och 

mest jämlika, ekonomiska 
satsning du kan göra. 
Kontakta mig!

Jag är din 
Coach och Inspiratör.
Bodil Fredriksson

0708-846911
bodil.fredriksson@telia.com
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VÄLKOMNA TILL CAFÉ TROLLDEGEN 
en oas i HEMBYGDSPARKEN, DEGEBERGA 

 
Under släktforskardag 22 april hålls öppet för lunch, smörgåsar och kaffe 

med hembakat 10-16 
Maj öppet alla helger inklusive kritsihimmelfärdshelgen och 

valborgsmässoafton 10-17 
 

Juni, juli, augusti öppet alla dagar kl 10-17, utom må ti då caféet är stängt. 
Frukost, lunch, hembakat med smör, pannkakor, våfflor, Ottos kulglass, m m 

Nytt för i år Danskt smörebröd 
Beställ gärna Trolldegens berömda buffé eller helstekt utegris från Lillehem 

med Trolldegens läckra tillbehör!!!! 
Tar emot beställningar på busslaster, födelsedagar, barnkalas, begravning, 

bröllop, dop m m 
Vid önskemål om andra öppettider var god ring! 0704 674896 

 
OBS! ALLA BARN t o m 16 år ÄTER OCH FIKAR FÖR ½ PRISET OBS! 

 
Medlemmar i Hembygdsföreningen erhåller 20 % rabatt på hela sortimentet!! 
Hjärtligt välkomna att njuta ute eller inne i en underbar miljö, av hembakat 

och hemlagat önskar Kerstin 
 

Hos oss kan du få ridlektioner eller rida på egen hand på 
någon av våra hästar  eller ponnyer, och möjlighet finns att 
hyra dessa på hel- och halvfoder.

Vi erbjuder även träning för ryttare med egen häst.  
Dessutom har vi boxar till uthyrning i vårt stora stall.

På anläggningen finns stor ridbana med hindermaterial, 
rymliga boxar och hagar samt natursköna ridvägar.

DEGEBERGA RIDCENTER

Kontakta oss gärna för mer information:

telefon 0709-448270 e-post degebergaridcenter@telia.com

Välkomna!

VÄLKOMMEN TILL NATURSKÖNA 
RIGELEJE CAMPING och
STRANDBUTIK med bl a

OTTOs goda kulglass och minigolf
 

Öppet helgerna 11–12/6 och 18–19/6
kl 12.00–18.00.

 
Från Midsommardagen 25/6 öppet dagligen

från kl 11.00.
 

För camping övriga tider ring 044-35 12 79
 

Besök gärna hemsidan rigelejestrand.se där ni 
även kan boka hyra av villavagn och stuga.

Öppnar 
Midsommardagen 23/6

0705-24 73 70
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Tingsvägen 17 Degeberga
Måndagar: Stängt
Tisdag, Onsdag, Fredag: 09.00-18.00
Torsdag: 14.00-20.00

Telefon: 044-35 00 48

Glad sommar!
önskar

Marie och Mikaela

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

Unna dig fotvård!
Köp presentkort!

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

Renovering
och

omklädsel
av möbler

297 31 DEGEBERGA
044-35 05 25

Hos

Kerstins Pinaler
finns allt ni inte behöver...

men gärna vill ha.

GAMMALT och NYTT, KURIOSA

Bakom Wittskövle Café
OBS NY ADRESS!!

Öppet: De flesta lördagar kl 11-14
Söndagar kl 13-17
Övrig tid, ring mig.

Tel 0708-92 06 78, 044-22 50 38

Torskullev.6, Degeberga
Tel:044-35 04 24

info@degebergaskrot.se
www.degebergaskrot.se

 Ett klokt val 
 för dig som söker  
  Teknisk kompetens

Ingenjörer inom: 
 El, Automation & Mekanik för 

industrin
 El/Tele för Bygg & Fastighet 
 Elkraft & Telecom 
 El & Signal för Järnväg 

 Utredningar och utbildningar inom: 
 Elsäkerhet
 Maskinsäkerhet
 Atex
 Risk/Sårbarhetsanalys

Lokal kontakt: magnus.persson@rejlers.se
    Tel. 040-620 60 88 / 044-35 50 80 
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Vid årsski et började det a  hända 
saker i Tingshuset västra del. Kom-
munen förberedde för a  starta 
upp nr 15 av sina Mötesplatser 
för pensionärer och personer med 
funk onshinder. Det innebar a  
lokalerna komple erades med en 
handikapptoale  och e  ny  kök. 
E erhand kom det upp gardiner, 
blommor och lampor i fönstren. 
Man kunde se a  det började möb-
leras i lokalerna och sista veckan i 
januari fick en del hushåll en inbju-
dan ll e  öppet hus för Mötesplats 
Tingshuset. Den 1 februari slogs så 
portarna upp och lokalerna fylldes 
av folk, pensionärer, frivilliggruppen 
från Åhus, poli ker, personal från 
omsorgsförvaltningen och andra 
nyfikna. Mötesplats Tingshuset 
har öppet sdagar, torsdagar samt 
fredagar. Där möter man äldrepe-
dagog Kris na Persson som u från 
besökarnas önskemål skapar för-

utsä ningar för de ak viteter som 
önskas. Under våren har det kunnat 
bjudas på handarbetescafé, Dege-
bergaminnen, musikunderhållning, 
promenader, sällskapsspel m.m. 
Det finns även möjlighet a  bara 
komma in och prata en stund över 
en kopp kaffe. Ak viteterna är bara 
en förevändning för a  mötas och 
social samvaro. 

Det är nu sommar och junipro-
grammet har precis kommit ut och 
finns a  hämta på Mötesplatsen. 

Programmet är inte späckat utan 
det finns utrymme för spontanak-

viteter, det är bara fantasin som 
begränsar. Några sdagse ermid-
dagar kan man prova på a  spela 
minigolf, inomhus eller utomhus. 
Fredagse ermiddagarna promene-
ras det i omgivningen helt u från 
deltagarnas förmåga, ca 1 mme. 
Vi avslutar veckan med en god fika. 
Ak viteterna är i de flesta fall kost-
nadsfria, men man får betala en 
liten slant för fikan.

Blir du nyfiken på Mötesplats Tings-
huset eller andra Mötesplatser är 
du välkommen a  a inom. Det 
kan leda både ll nya och gamla 
möten.

Kris na kan du annars nå på telefon 
0733-13 64 70 eller mailadress  
kris na.persson2@kris anstad.se

En plats för äldre att mötas

På Golfens dag den 7/7 kl. 15:00 
på Degeberga-Widsköfle Gol lubb 
kommer Peter Jöhncke – the Golf 
Trick Master med sin Golf Trick 
Show ”Are you ready to be ama-
zed” (h p://www.trickshotmaster.
com). Peter är sedan mer än 15 år 
ansedd som en av världens absolut 
bästa u örare av golfens svåraste 
slag! Peter visar hur enkelt det är 
a  slå en gol oll - fast han gör det 

med klubbor som har 3 huvuden, 
ska  av kedjor, flera meter långa 
ska , böjda ska  o.s.v.

Peter föddes 1964 och växte upp i 
Stockholm. Peter fly ade ll USA 
1985 och har sedan dess ha  flera 
uppdrag som golf-pro i USA och 
Europa och även spelat på den Eu-
ropeiska Gol ouren. Första golfsho-
wen sa e Peter upp 1994 Peter är 
sedan 2008 Amerikansk medborga-
re. Peter har rest runt med sin show 
i hela världen, just nu t.ex. i Buenos 
Aires i Argen na! ”

- Vi är mycket glada och stolta a  
kunna presentera Peter Jöhncke på 
Golfens Dag - säjer Tomas Ljung-
gren som ansvarar för marknads-
kommi én på Degeberga-Widsköfle 
Gol lubb. - Peter Jöhnckes show är 
av absolut högsta världsklass och 
kommer a  sä a golfslagen i e  
helt ny  perspek v!”

Golfens Dag på Degeberga-
Widtsköfle Gol lubb är avsedd 
a  bli e  årligen återkommande 
arrangemang med golf för hela 
familjen! Dagen inleds med en golf-
tävling med fantas skt fina priser! 
I tävlingen kommer alla deltagare 
a  bland annat kunna tävla mot 
Degeberga-Widtsköfle GK pro Mats 
Carlsson och Hasse Bergdahl som 
kommer a  spela Hickorygolf (klub-
bor llverkade före 1935).

Kända klubb llverkare kommer a  
demonstrera de senaste gol lub-
borna och det kommer a  finnas 
möjlighet för alla intresserade a  
prova på golf. Golfrestaurangen 
kommer a  servera en sommarbuf-
fé och solen kommer a  skina över 
arrangemanget och avslutningen 
med Peter Jöhncke kommer a  bli 
dagens höjdpunkt!

Peter Jöhncke -  
the Trick Shot Master på Golfens Dag på Degeberga



18

Upptäck Änglamarken!

22

25

21

23

24

Teckenförklaringar
   Cykelleder
   Vandringsleder
   Naturreservat
 

 Boende
 Upplevelser, sevärdheter
 Matställen
 Mat, att köpa, ta med

Butiker, övriga
Service

Välkommen till Änglamarken.
Här hittar du cykelleder, vandringsleder och  
naturreservat. Siffrorna på kartan anger sevärd-
heter, var du kan bo, matställen, butiker och 
service.
En levande kulturbygd i östra Skåne!

Kartan g
för att ly
näringe
tan – äv
i deras m
Tag gärn
www.an

0                  1                  2                  3                  4                   5  km

Skala 1:50 000  (en cm på kartan motsvarar 500 m i terrängen)

Änglamarken sätter vår bygd  

Karta över Änglamarken
Kartan ovan är fortfarande preliminär, den visas  
här förminskad. Den trycks i början av juni i for-
mat 100 x 70 cm. På baksidan listas sevärdheter, 
ställen att bo och äta på, service och möjligheter till 
aktiviteter. Vi beskriver byarna i området, naturen 
– åsen med skogarna som möter slätten och havet 
med bad och fiske – i text och bild. 
    Särskild tonvikt läggs på naturreservaten – ett 

finns inne i Degeberga, vi har inom Änglamarkens 
område tio naturreservat!
   Vi uppmärksammar också traktens konstnärer – flera 
kan man besöka på andra tider än under Konstrundan.

Workshops
Projekt ”Upptäck Änglamarken” kommer bland annat 
också att genomföra fyra workshops:
1. Hur får man besökare/genomresande att stanna i 

ges 
yfta 

en, g
ven i
mar
na k

nglam
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ges ut av Föreningen Änglamarken som arbetar 
yfta fram bygdens attraktionskraft, främja besöks-

en, göra vår bygd mer tillgänglig, sätta den på kar-
ven internationellt – och stödja medlemsföretagen 
marknadsföring. 
na kontakt: info@anglamarken.se

nglamarken.se

Degeberga, leder

Maglehem, leder

på kartan! Föreningen Änglamarken har bildats för att främja 
besöksnäringen i södra delen av Kristianstads kom-
mun, ungefär det område som visas på kartan. 

    Föreningen Änglamarken har startat projektet ”Upptäck 
Änglamarken” med stöd från LEADER, en EU-organisa-
tion för landsbygdsutveckling. Projektet sträcker sig över 
2012–2013.

    Vi saxar ur projektplanen: 
”Projektet syftar till att få fler personer att besöka området, 
under en större del av året och under längre tid. Vi vill göra 
områdets besöksmål mer kända, attraktivare och mer lättill-
gängliga. Med detta skapas bättre förutsättningar för att 
utveckla den lokala besöksnäringen, både dagens företag och 
nyetablerade.
    Projektet syftar också till att stimulera till fler evenemang 
och andra aktiviteter inom området, inte minst för att för- 
länga säsongen, samt en utveckling av områdets naturom-
råden och deras tillgänglighet ...”

Genom att fler besöker vår bygd får vi ett livligare 
näringsliv, servicenäringarna kan bibehållas och alla vi 
invånare får ett levande, dynamiskt samhälle.

Vår hemsida www.anglamarken.se presenterar ett kalen-
darium med uppgifter om vad som händer i bygden, var 
man kan bo, äta, handla, vilka aktiviteter som erbjuds etc. 
Alla är välkomna med bidrag till hemsidan: e-posta  
info@anglamarken.se, eller ring  044 781 07 07. 

   
Föreningen vill samarbeta med andra föreningar, inte 
minst samtliga byalag i området.

                                        
Området saknar traditionell benämning, därför lånar vi 
namnet Änglamarken från Everts Taubes sång som var led-
motiv i Svenska Ords film Äppelkriget. Vi minns hur Näcken 
spelade vid Karet i Forsakar medan Yvonne Lombard  
klättrade i branten.

Medlemsavgift 50:- (företag betalar även serviceavgift) 
anmäl till info@anglamarken.se, ring  044 781 07 07 eller 
prata med någon i styrelsen. Som medlem bidrar du till  
att sätta vår bygd på kartan, utveckla och levandegöra  
Änglamarken. – Välkommen!

Styrelsen för Föreningen Änglamarken:
J Anders Johanson ordf., Conny Famm, Lena Lööv,  
Magnus Hasselberg, Ingmar Melin, Kerstin Ohlsson,  
Bodil Solheim Göthner, Olof S Steen.

www.anglamarken.se  info@anglamarken.se  044 7810707

området? 
2. Forsakar som dragplåster och turistmagnet 
för Änglamarken? 
3. Göra – Äta – Bo? Möjligheter – problem?
4. Kultur som dragplåster för en säsongsför-
längning.
Alla är välkomna att delta i dessa workshops!
Se tider på www.anglamarken.se
Plats: Degeberga Gästis. 
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Byabladet har träffat Vårdcentra-
lens chef Peter Tenghamn. Peter 
kunde berä a a  Degeberga VC har 
få  utomordentligt bra betyg av 
de personer som har besvarat den 
na onella pa entenkäten hösten 
2011. Omdömena var:

 Deg VC Region S*
Bemötande 94 90
Förtroende 93 86
Informa on 85 79
Delak ghet 89 80
Tillgänglighet 90 79
Upplevd ny a 87 84
Helhetsintryck 77 73
Rekommendera 91 84

Siffrorna avser kvalitetstal 
mellan 0-100 där 100 är bästa 
värdet
*Region Skåne = genomsni et 
för alla offentliga och privata Häl-
sovalsenheter i Skåne.

Degeberga Vårdcentral –  
en angelägenhet för hela vår bygd!

Enkätundersökningen ger således 
Degeberga VC e  utomordentligt 
go  betyg!
Till ovanstående kan lläggas a  
BVC vid Degeberga VC är rankad 
bland de bästa i Region Skåne!  
De a kan vi tacka Distriktsköterskan 
Åsa Melander för. Hon är ansvarig 
för just denna enhet llsammans 
med läkaren Anders Friman. Anders 
med sin namne Anders Nilsson och 
Kris an Ståhlberg håller sedan ställ-
ningarna på distriktläkarsidan med 
bravur.
Distriktssköterskorna har som hel-
het också få  mycket posi va och 
välförtjänta omdömen i den na o-
nella enkäten och rankas bland de 
fem bästa distriktssköterskemot-
tagningarna i Region Skåne. Här 
har man börjat med a  ha dsbok-
ningar för a  ge bä re service och 
mindre vänte der.
En annan enhet inom Degeberga 
VC , som har få  mycket välförtjänt 

beröm, är sjukgymnas kmot-
tagningen. Personalen där, Karin 
Maltesson och Susanne Bengtsson, 
upplevs av pa enterna som mycket 
kunniga och trevliga. Tillgänglighe-
ten är också mycket god.
Ar kelförfa aren vill även framhålla 
”S ckmyggorna” Malin Andersson 
och Bri  Karlsson för deras smärt-
fria och ”blodiga” hantverk!
Förutom dessa personer som redan 
är nämnda vill Peter namnge och 
berömma Anita Helgesson, Mari 
Ann Larsson, Monica Faijermo och 
Marina Nilsson som är oerhört kun-
niga sjuksköterskor samt de medi-
cinska sekreterarna Ann Chris n 
Nilsson och Annika Sandberg.
Väntrummet på Degeberga VC har 
få  en upprustning av både möbler 
och färgsä ning. Allt med e  lyckat 
resultat!
När denna ar kel skrivs i slutet av 
april har vi nå s av planerna a  
lägga ned Folktandvården som 
finns i samma byggnad som De-
geberga VC. Degeberga Byalag 
har redan skickat iväg skrivelser 

ll Regionstyrelsen, Kris anstad 
Kommun och Kris anstadsbladet. 
Skrivelserna framhåller betydelsen 
av en levande landsbygd och a  
en nedläggning av en fungerande 
tandvårdsklinik, som dessutom har 
en mycket god beläggning, svär 
emot målsä ningen a  ha just en 
”levande landsbygd”!

Appell
E ersom Byabladets spridnings-
område = Degeberga VC:s upptag-
ningsområde är det vik gt a  vi 
värnar om ”Våra” enheter. Om vi 
vill behålla dessa: Fortsä  a  vara 
listad hos Degeberga VC och om Du 
inte är det: Låt lista Dig hos dem!

Anser Magnus Ericsson

”S ckmyggorna” Malin Andersson och Bri  Karlsson
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VÅRDCENTRALEN 
DEGEBERGA 
– ditt bästa hälsoval!
Vi är en lagom stor vårdcentral med familjekänsla. Vår 
personal tar stort ansvar och ger dig kompetent vård. 
Därmed får du bra förutsättningar för en god hälsa. 

Vi har öppet måndag–torsdag 8–18 samt fredag 8–17. 

Vårdcentral/distriktssköterskor 044-309 05 10  
BVC-sköterska    044-309 05 33 
Sjukgymnast    044-309 05 34
Arbetsterapeut    044-309 05 36
Kurator     070-513 17 37

Besök gärna vår hemsida för ytterligare information: 
www.vardcentralendegeberga.se 

Om du blir akut sjuk fredagskväll, lör-, sön- eller helgdag, kontakta 
Kvälls- och helgmottagningen Kristianstad, Tvedegårdsvägen 4. 
Öppet: fre 17–19.30, lör–sön 10–17.30

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

1000:-
/storsäck (ca 1 ton)

inkl. hemleverans!

FÖRSÄLJNING 
AV MATJORD, GRUS OCH 

STEN I STORSÄCK!

exkl. moms
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GUNNARS GRANAR
Norrlia
297 95 DEGEBERGA
Tel. 044-35 00 10 • Fax. 044-35 00 55
info@gunnarsgranar.se
www.gunnarsgranar.se

Per Erik Jönsson, Kyllingarödsvägen 101,
297 94 Degeberga

Telefon 044 - 35 00 25
Mobil 0708 - 35 25 30
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Hjärtstartare - Nu i Degeberga
I vintras blev jag uppringd av Sune 
Kjellkvist i SPF som tyckte a  De-
geberga måste ha en egen hjärt-
startare som är llgänglig för alla, 
dygnet runt. Sune hade inle  dis-
kussion med Forsalid, och föreslog 
a  lämplig placering vore just där. 
På Forsalid finns personal dygnet 
runt och all d öppet. Det ligger 
nära ll idro splatsen och ll Hem-
bygdsparken och marknadsplatsen. 

Alltså ställen där det vistas mycket 
folk. Sune undrade om vi från Bya-
laget kunde vara med och sponsra 
denna hjärtstartare, vilket Byalaget 
beslutade a  göra. Nu finns hjärt-
startaren på plats tack vare Sunes 
engagemang och den är sponsrad 
av SPF, Lions, Degeberga Kyrkliga 
Syförening och Degeberga Byalag. 
Presentcheck lämnades hög dligt 
över i samband med a  hjärtstar-

taren kom på plats vid Forsalid. 
Representanter från alla nämnda 
föreningar fanns på plats. Nu är 
det vik gt a  sprida budskapet om 
a  denna finns i Degeberga. Men 
självklart hoppas vi a  vi aldrig be-
höver använda den. Men skulle den 
komma ll användning och rädda 
e  liv så är det värt varenda krona. 
Byalaget sponsrade med 5000 kr.
Magnus Persson, Byalaget

Henrik Romlin, uppväxt i Dege-
berga och numera företagare inom 
design, med kollegor från Litauen 
och Vi ryssland. Företaget heter 
Interac ve Labs, och mer info finns 
på www.inteac velabs.se Henrik är 
eldsjälen bakom e  av årets stora 
arrangemang i Degeberga - Venture 
Camp.

Venture Camp är e  ny  och årligt 
återkommande evenemang för 
entreprenörer. Första omgången 
av Venture Camp äger rum i Dege-
berga Idro shall den 3-5 augus . 
Sommarens teman blir socialt en-
treprenörskap och perspek v.

Deltagare från när och ärran kom-
mer a  tälta runt skolan och dam-
men som kommer a  förvandlas ll 

en llfällig camping. Tänk Sweden 
Social Web Camp möter Emax. 
Kor a at, det blir en ofa bart 
skön unconference (i kontrast ll 
en tradi onell konferens, fastställs 
dagordning och eventuella talare 
på plats av deltagare) som inspire-
rar och mo verar, med llhörande 
casetävling. 
 
Alla är välkomna a  anmäla sig, så 
passa på a  bli inspirerad eller in-
spirera andra! För mer informa on 
besök gärna www.venturecamp.se 

Venture Camp i Degeberga

eller kontakta projektledaren Hen-
ric Romlin på henric.romlin@ventu-
recamp.se alterna vt 0734-277 256

Magnus Persson, Degeberga Byalag

Matöppet - Servicecentrat i Everöd! 
Livsmedel, Post, ATG, Svenska Spel 
Apoteks- och Systembolagsombud 

Telefon 044-238033 
Välkomna! 
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Jonas Hellberg, 0734 - 43 60 36

Tel 044-35 01 16
Vi utför allt inom VVS.

Välkommen att besöka vår
utställning i butiken mitt i byn

044-10 95 00
0709-66 99 05

info@ekoisolering.se

Ekologisk Isolering i Skåne AB
Åhuskärrvägen 24
296 92 YNGSJÖ

Sprutisolerar med miljövänlig cellulosafiber
Vind - Snedtak - Bjälklag - Vägg - Golv

www.ekoisolering.se

SELLGRENS

SKOGS-

TRANSPORTER AB

0733-94 06 00

Ved
Brasved & pannved
Säljes av bra kvalité
Transport ordnas
Tel 044-35 07 62

0708-35 07 62
Magnus Rönndahl

DEVI Skogsavverkningar AB
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När Du kommer ll Degeberga som 
turist eller som besökare på annat 
sä , vill jag gärna ge dej e  go  
råd: GE DEJ TID. Ha inte brå om 
så skall Du känna a  Du nästan vill 
fly a hit. Du kommer a  möta vän-
liga serviceminded människor som 
ger dej e  leende och hälsar dej 
välkommen ll Degeberga. Vi har 
en hel del a  bjuda på:

Natur och upplevelser
Det är bara några kilometer ll de 
milslånga sandstränderna vid Hanö-
bukten. Om va net i bukten är för 
kallt, har vi Tempererat frilu sbad 
i Forsakar, 50 meters bassäng med 
barnpol och närhet ll både restau-
rang och glasskiosk.

DEGEBERGA - SJÄLVFALLET
Före badet är det läge a  gå s gen 
genom ravinen och följa bäcken 
fram ll va enfallet som är 10,5 m 
högt och Skånes största. Avsatsen 
mellan de två fallen kallas för ”Ka-
ret” och har givit namnet Forsakar. 
En gammal sägen om en trollkvinna 
som var otrogen och förälskade sej 
i en människoman. Vilket ledde ll 
a  trollmannen när han upptäckte 
de båda förälskade, blev så arg 
a  han grävde en fåra och ledde 
va net in i gro an varvid båda 
drunknade. Det sägs a  karet är 
bo enlöst e er trollets dikesgräv-
ning, men jag har själv stå  på det 
djupaste stället och det är under 
metern. Trolska, disiga, varma som-
marnä er när man promenerar 

med sin älskade i ravinen, lär man 
kunna få se och bakom ljudet av 
den porlande bäcken, även höra 
trollkvinnan med sin människokär-
lek promenerande tä  in ll varan 
under lövsalen av de stora bokarna 
som lutar sig in över dalen. Ovanför 
va enfallet finns e  övre fall som 
inte är lika högt. Här bodde och ver-
kade pysslingarna som är omskrivna 
i min bok ”Pysslingarna i Forsakar” 
Ravinen är naturskyddsreservat. 
En promenad från norra ändan av 
byn längs den gamla banvallen bju-
der på vacker natur i de böljande 
backarna där is den format trapp-
stegsliknande forma oner, och där 
Forsakarsbäcken ringlar sej den 
lä aste vägen sedan tusentals år i 
dalgången. I slutet på promenaden 
kommer man ll en hög sandbacke 
som vi förr kallade söderklack, men 
som blivit omdöpt ll Söndreklack. 
Förr växte en ensam tall på top-
pen, och fanns där i samma storlek 
redan från 1898 enligt en man som 
fly ade ll Degeberga då och fram 

ll 1990-talet. Sandbacken kallas 
också av byborna för ”sockertop-
pen”, en gammal benämning som 
kanske hör samman med danska -
den då byn enligt en gammal sägen 
fick si  namn, som skulle komma 
av ”degberget” som sy ar på det 
skånska grovbrödet med ursprung i 
Danmark.

E  besök i den mycket vackra 
hembygdsparken fly ar besökaren 
långt llbaka i den. Dels kan man 
se verktyg ända från stenåldern, 
komna från trakten och övriga 
Skåne. E  komple  gammaldags 
skomakeri, liksom skräddaren som 
si er med korslagda ben på si  
stora bord. En komple  barnmor-
skeväska med allt som behövdes 
vid en förlossning inkl. tång för 
tångförlösning finns. En skola från 
början av förra seklet med gamla 
planscher, griffeltavlor, hartass a  
stryka ut med, och de första skol-
bänkarna för två elever i varje. Ute 
i parken har byggts e  vagnslider 
som visar gamla vagnar av olika slag Foto: Ricard Lindblad
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och gamla bilar, t.ex. Degebergas 
gamla brandbil. Så finns det gamla 
stugor, gammal va enkvarn, full-
ständigt utrustad smedja med ässja 
och verktyg för vagnmakeri och 
hjul llverkning. Vid vissa llfällen 
sommar d är smedjan igång med 
en smed som varit med på äldre d. 
Den stora centrala byggnaden i par-
ken är Sövde gamla prästgård, ned-
plockad i Sövde, och återuppbyggd 
i Degeberga auten skt med allt 
det gamla byggmaterialet. Sten för 
sten, bräda för bräda. Café på bot-
tenvåningen och museum  på andra 
våningen. Den kanske stora pärlan i 
parken är Ivar Johnssonmuseet, och 
konstnärens gamla ateljé, från den 
då den berömde konstnären ver-
kade i Segesholm-Widtsköfle. Den 
gamla ateljén revs och återupp-
byggdes av en rik g entusiast: Ha-
rald Persson. Nya museet har ritats 
av arkitekt Bengt Berglund, som 
också sköter visningar, och skriver 
e  hä e om konstnären Ivar Johns-
son inför varje Ivar Johnssondag, 
som firas varje år i samband med 
na onaldagen den 6 juni. I museet 
finns många förlagor av hans verk 
samlade. Hans verk finns på många 
ställen i landet och även utrikes. 
Verkligen värt a  besöka.

Service
I centrum av byn ,nere i ”Dege-
berga håla ” som byn har kallats av 

DEGEBERGA - SJÄLVFALLET

grannbyfolk med känslor liknande 
derbydrabbningar mellan byarna i 
fotboll. Här finns mataffär, elaffär, 
som också är VVS-firma med allt i 
branschen, färghandel, blomster-
handel, pizzerior med restaurang & 
hämtmat i olika former. Här finns 
den utomförträffliga vårdcentralen 
med apotek i samma hus. Om man 
förfly ar sig lite söderut, möter 
man mi  i backen en affär för golv 
i alla former, med folk som gör job-
bet också ll en när gamla golvet 
blivit trist. Genast e er ma affären 
ligger byns bensinmack, vars inne-
havare är specialist på bilelektriska 
problem. Upp över backen och vi-
dare söderut, har vi skolan på höger 
sida, med närhet ll naturen. Yt-
terligare söderut ligger byns andra 
mataffär som också är gatukök. 
Nästan llbaka vid Forsakar och 
hembygdsparken, kan Du serva bi-
len på verkstaden.

Tillbaka vid hembygdsparken har 
Du Degeberga Stugby, med e  20-
tal stugor för uthyrning åt turister 
och olika idro slag som vill träna 
här i Degeberga där vi digt har 
grön gräsplan, eller grusplan. I 
anslutning ll parken och stugbyn 
finns den stora marknadsplatsen 

där man vid flera llfällen har ”Pryl-
marknad”, Samlarmarknad och så 
förstås Degeberga marknad som 
under två dagar föregår landets 
största marknad, och mest om-
skrivna: Kiviks marknad. Den ak va 
idro sföreningen Degeberga GOIF 
har fotbollslag i alla åldrar, pingis-
sek on och barngymnas k. Som 
vanligt med föreningar: Mycket 
ideellt arbete för barn och ungdom. 
Vi har e  mycket ak vt byalag 
som håller myndighetskontakterna 
varma. 

Vid torget med den stora pergolan i 
norra ändan av byn ligger det gamla 

ngshuset, som hyrs ut för olika 
ak viteter. Turistbyrån som digare 
fanns här finns numera i caféet där 
man kan fika och läsa turistbro-
schyrer över hela Skåne. Degeberga 
Bibliotek med släk orskardatorer 
och allt vad Du vill i bokväg ligger i 
anslutning ll Degeberga Skola. 

Skola, förskola & fri dshem
Skolan inrymmer klass F-9 samt 
fri dshem för de mindre barnen. 
Även förskola ligger i anslutning 

ll skolan, och med närhet ll vår 
underbara natur gör både förskola, 
fri ds och skola många u lykter ll 
både sockertoppen, Forsakar och 
hembygdsparken.

Backsläntens förskola tar emot barn 
i åldrarna 1-5 år. Förskolan utny jar 
också det vackra närområdet för 
a  u orska naturen och för fysisk 
ak vitet. 

Till de högre årskurserna kommer 
elever från Huaröd, Everöd, Vi -
skövle och Degeberga och bildar 
e  tvåparallelligt högstadium. Det 
är en skola med trevliga elever och 
personal, som trivs llsammans. 

Vi hälsar dig hjär nnerligt välkom-
men ll vårt älskade Degeberga, 
och hoppas a  Du skall ta d på dej 
och få reda på mycket.

Arne Castell. för Degeberga Byalag

Foto: Karin Wansölin

Foto: Ricard Lindblad
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Fri dsgården har nu befunnit sig i 
Tingshusets lokaler i 3,5 år. Perso-
nalen arbetar ständigt med a  för-
nya och utveckla fri dsgården allt 
e er ungdomarnas önskemål och 
behov. Vi har även arbetat med a  
profilera oss för a  kunna llgodose 
olika intresseområde som ungdo-
mar kan ha. 

Fotografering
Sedan 1,5 år llbaka har våra med-
lemmar, utöver det standardutbud 
av ak viteter som finns på gården, 
kunnat ägna sig åt fotografering-
ens konst på fri dsgården. Våra 
medlemmar har llgång ll en sys-
temkamera Canon D50, fotostudio, 
Photoshop (CS4) samt kunnig per-
sonal inom området. Vi har även en 

fotogrupp som träffas varje onsdag. 
Är man intresserad av a  vara med 
i fotogruppen, använda vår utrust-
ning eller få mer informa on är 
man välkommen a  kontakta oss.

Dans
Under vårterminen har vi även bör-
jat satsa på a  ge ungdomarna möj-
lighet a  dansa på fri dsgården. 
De a har vi gjort genom a  ställa 
Tingssalen ll förfogande under 
vissa dagar i veckan så a  de kan 
träna dans eller dylikt, själv eller 
med vänner. När vi har ha  fredags-
öppet har ungdomarna även få  
chans, oavse  om de är medlem 
eller ej, a  pröva på olika danss lar. 
Under hösten kommer vi fortsä a 
a  låta ungdomarna ha llgång ll 
Tingssalen några dagar i veckan. 
Vilka dagar det kommer bli är ännu 
ej bestämt men det kommer du 
a  kunna hi a i 
vår danskalender 
på vår hemsida. 
Där kan du även 
se vilka der som 
salen är ledig på.

För a  boka salen 
kontakta oss. 
Vårt mål ll hös-
ten är a  våra 
medlemmar, 
minst en gång i 
veckan, ska kunna 

träna någon form av dans llsam-
mans med en instruktör. I dagsläget 
är det inte klart vilken form men 
intresset har varit stort för Street. 

Är man intresserad av a  träna 
någon form av dans så är vi mycket 
intresserade av a  höra vilka öns-
kemål som finns och ser gärna a  vi 
blir kontaktade.  

Vi kommer troligtvis även ha in-
förskaffat en spegelvägg för de 
som tycker det är bä re a  dansa 
framför en sådan samt en Ipod eller 
dylikt med llgång ll spo fy. 

Håll utkik på vår hemsida när sko-
lorna börjar så kommer mer infor-
ma on finnas där. 

Alla i årskurs 5 � 18 år är välkomna 
ll oss. (Obs vi har höjt den nedre 

åldersgränsen)

Öppe derna är:
Tisdag kl 14-21
Onsdag  
kl 14-18 årkurs 5 
kl 14-21 årkurs 6-uppåt
Torsdag kl 14-21
Fredag  
udda veckor
kl 14-18 årkurs 5 
kl 14-21 årkurs 6-uppåt

Kontaktuppgi er:
www.kfgf.eu/degeberga
degeberga@kfgf.eu
Tanja Fritsche 0733-370816 
Regina Ekman 0733-466898

På gång på Gp, Degebergas fritidsgård
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Det händer på Hanöland
DEGEBERGA 
www.degeberga.nu

GÄRDS HÄRADS 
HEMBYGDSFÖRENING
Hembygdsparken, Degeberga
Trollemöllavägen 25, 297 94  
Degeberga Tel 044 – 35 06 57,  
fax 044 – 35 50 76
Kansliet öppet Mån-Fre 9-12
E-post:hembygdsforen.g@telia.com 
www.hembygd.se/skane/gardsha-
rad

DEGEBERGA  
SPELMANSSTÄMMA 
15-17/6 se även  
www.spelodans.org
15/6 kl. 19.00 Folkmusikkonsert. i 
Degeberga Kyrka. Däre er förstäm-
ma i Hembygdsparken
16/6 kl. 13.00 – 01.00 Entré 
Barn & ungdomsstämmam kl. 13.00
Allspel, buskspel. Dans på lövade 
banor kl. 18.00-01.00. Näckspel kl 
24.00 
17/6 kl. 13.00 – 16.00 Entré 
Tradi onell stämma med allspel, 
gruppspel från scen av lokala och 
gästande spelmän från hela landet.          

MIDSOMMARFIRANDE   
Midsommara on. 22/6 kl. 10-14

kl. 10.00 Midsommarstången kläs.

kl. 11.45 Midsommarstången reses, 
däre er dansuppvisning och dans-
lekar.

Roultåget kör turer i parken

GAMMALDAGS AUKTION
30/6 kl.13-16 i Hembygdsparken

DEGEBERGA MARKNAD 
14/7 kl. 11.00 – 20.00 Förmarknad. 
15/7 kl. 10.00 – 17.00 Marknads-
dag.
En av Skånes populäraste familje-
marknader. Bl.a. känd för sin hant-
verksgata.

ANTIK- OCH SAMLARMARKNAD
22/7 kl. 8.00 – 17.00 
Marknadsplatsen i Degeberga. En 
av landets största med över 1 km 
marknadsstånd. 

AUGUSTIMARKNAD 
12/8 Fixardag i parken
Den 18 augus  och 5 september, alla är 
välkomna!

MC VETERANERNA
VETERANMARKNAD
Den 1/9 KL. 8.00 på stora mark-
nadsfältet.
Här kan du hi a reservdelar ll 
din gamla bil eller motorcykel mm. 
Beskåda alla fina veteranbilar på 
särskild parkering.

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

LOPPMARKNAD
Inomhus och utomhus vid  
Degeberga IP nära 
hembygdsparken.
Söndag 17/6 kl. 13-16
Söndag 8/7 kl. 13-16
Lördag 21/7 kl. 10-13
Söndag 12/8 kl. 13-16
Söndag 2/9 kl. 13-16
Söndag 14/10 kl. 13-16
Lördag 17/11 kl. 10-13
Vi tar tacksamt emot allehanda sa-
ker, dock ej vitvaror. Ring klubbstu-
gan 044-350 213 vardagar mellan 
09:00-12:00
Ni kan även själva lämna era saker 
direkt på vårt ”lager”. Om ni gör 
de a? Ring klubbstugan och avtala 

d! Helger kan ni ringa Alf Ekström 
0733-122053 eller Rune Håkansson: 
0704-555054 

Dans i Trolldalen ll  
levande orkester
30/6 – DRIFTERS kl. 21-01
Medlemmar Gra s, annars Entré 
160 kr. Se separat annons.

DEGEBERGA BYALAG
byalaget@degeberga.nu

Julmarknad 9/12
Tingstorget kl. 13-18
kl. 14 Dragning - GOIF
däre er: Pontus Rasmusson  
- Sveriges bidrag i Talang VM

FRISKIS & SVETTIS
Tel. 044-12 90 75

SOMMARJYMPA 
Vid stugbyn sdagar 19/6-14/8  
kl. 18.30
GRATIS, Kom och var med!

Höstsäsongen startar i september i 
idro shallen.

GYMNASTIKFÖRENINGEN 
NYTTA OCH NÖJE
Zumbainspirerade gympapass
Ny termin börjar sdagen den
4/9 2012 19.00-19.45 i 
Degeberga Idro shall
Önskas y erligare inf. ring
Elisabeth H. Arlefalk
044 - 35 10 37 eller
Kers n Jönsson 
044 - 35 07 78

RIPA MODELLFLYGKLUBB 
ALLTID PÅ VÄG UPPÅT 
www.ripam .com
Mats Erlandsson, tel. 044-350202

Ripa modellflygfält:
Flyg och trivselkvällar onsdagar kl 
17-21 Prova spaka själv med dub-
belkommando varje onsdag t.o.m. 
den 12/9. 

Ripaläger 13-21/7
Öppet hus på modellflygfältet med 
olika tävlingar och ak viteter varje 
dag kl 10 - 20

Degeberga Idro shall 
Inomhusflyg med ultralä a elmo-
deller Onsdagar kl.19-20.30 med 
början den 3 oktober.
Varmt välkomna! 



31

 
 

I år är det tid att damma av 
Trolldalen som legat nere under 

några år. 
Lördagen den 30 juni kommer vi 
att få besök av Drifters orkester 

som spelar upp till dans med start 
klockan 21:00 – 01:00 och 
insläpp från klockan 20:00. 

 
Dansen kommer att vara öppen 

för alla, medlemmar som har 
medlemskort med sig går in gratis 
och för övriga gäller entré avgift 

på 160 kronor 

 
Varmt välkomna!   

SÖDRA GÄRDS 
SKYTTEFÖRENING
Bo Andersson,  
bomarianne@telia.com

Korthållssky e
Onsdagar kl. 18-20 på skjutbanan 
vid Herremöllan. Kör söderut från 
Degeberga, sväng vänster e er 
vägen ll reningsverket mi emot 
mjölkkannorna. Följ vägen lls det 
står skjutbana.

Lu gevärssky e 
Startar åter den 18/9. Tisdagar 
och Torsdagar kl. 18-20 Plats: Gula 
ladan på väg mot Ö.Sönnarslöv
Välkomna!

DEGEBERGA-WIDTSKÖFLE 
GOLFGLUBB
För info se www.dwgol lubb.se

Golfens dag 7/7 
Peter Jöhncke - the  Trickshot Mas-
ter - kommer med unik golfshow  
kl. 15.00

DEGEBERGA FRITIDSGÅRD 
- GP
A Great Place to be - Tingshuset
www.kfgf.eu 
Målgrupp = ungdomar 11-17 år.

Vi erbjuder ak viteter så som:
flipperspel, biljard, pingis, 

fotbollsspel, sällskapsspel, PS3, 
u lykter mm.  
Besök oss om du vill spela eller  
bara ta det lugnt.

Vi har kioskverksamhet i mindre 
skala. Gå in på vår hemsida för a  
se när vi startar ll hösten!

DEGEBERGA  
PENSIONÄRSFÖRENING SPF
www.spfpension.se/degeberga
gunborg-nilsson@telia.com
Medlemsavgi  2012  180:-kr 
Bankgiro nr 682-5020

Månadsmöten och reser mm
(då inget annat anges hålles ak vi-
teterna i Församlingshemmet)

Allsång vid havet 
den 18/6 kl. 17.00- Hjärtats Nyckel 
medverkar. Tipsrunda. Medtag kaf-
fekorg.

Trubadur Christer Lund
den 13/8 kl. 13.00- Pris 80 kr inkl. 
kaffe & kaka. 

Kris anstadskretsens höstupptakt

Tid & plats se annons i pressen.

Bussresa ll Änglagård & Går-
darna runt sjön 
20 - 21 aug 2012, en 2-dagarsresa 
med Olssons Buss. Pris 2195 SEK/
pers

Sång av Göingeflickornas Barbro 
med Lars
Måndagen den 10 sept. kl. 14.00.

Kyrksöndag – Hjärtats Nyckel
Söndagen den 20/9 i Hörröds kyrka

Föredrag om Transibiriska  
järnvägen m. Sten Ullerud
Måndagen den 8/10. Kl. 14

Ålagille 
Maglehems bygdegård den 17/10. 
kl. 13.00. Hjärtats Nyckel under-
håller. Allan S. spelar ll dansen. 
Anmälan senast den 10 okt. ll Gun 
N. 044/350103 eller Chris na L. 
044/351473.

Sköna Bönor
Mån. den 12 nov. kl. 14.00. 

Hös est
Maglehems Bygdegård onsdagen  
den 21 nov. kl.13.00. Anmäl ll Eva 
Å. eller Ester L. senast 14 nov. Curt 
Olssons orkester

Luciafest
13/12. Hjärtats nyckel sjunger. 
Landgång. Anmälan ll Gun N. eller 
Chris na L. senast 3/12

Övriga ak viteter

Fri dsak viteter
Stavgång: Anita Åstedt 044/351170 
och Irene Åberg 044/244752
Gymnas k: Rune Olsson 
044/350445
Boule: Ber l Olsson 044/350085
Bowling: Bo Andersson 044/350261
Bangolf: Kjell Nilsson 044/351341

Studiecirklar pågår och nya pla-
neras. Har du önskemål, kontakta 
Gunnel Bladh, tel. 044/350755 eller 
Karin Melander 0415-70314.

Hjärtats Nyckel
Vill Du deltaga i vår sånggrupp? 
Anmäl Dig ll Ann-Bri  Ohlsson 
044/350862.

Det händer på Hanöland
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Det händer på Hanöland
Väntjänsten
Vill Du deltaga i de a  
frivilligarbete ?
Kontakta Gerd Jansson  
tel. 044/353119.

Vår SPF-förening samarbetar med 
SV N.Ö. Skåne.
Föreningens ak viteter utannonse-
ras om fredagarna under rubriken: 
”Föreningsny ” i Kris anstads-
bladet
För övriga upplysningar kontakta:
Ordf.: Gert Sjöstedt  tel. 
044/351409
Epost: gertsjostedt@hotmail.com
V. ordf.: Lars Ma sson, tel. 
044/351699
e-post: lars.ma sson1@telia.com 
Sekr.: Chris na Lawesson, tel. 
044/351473. Epost: chris na.lawes-
son@telia.com
Kassör och medlemsansvarig: Gun-
borg Nilsson tel.044/350103 eller 
e-post: gunborg-nilsson@telia.com
A  vara pensionär är e  angenämt 
yrke. Enda nackdelen är den långa 
utbildnings den.

DEGEBERGA  
RÖDAKORSKRETS
Ordf. och Besöksansvarig Eva Möt-
tus Tel: 044-353109  
eva.mottus@gmail.com
Fester med underhållning för de 
äldre i Vi skövle, Degeberga och 
Huaröd.
Samarbete med kyrkliga  
syföreningarna. 
Degeberga Marknad 14-15 juli

Öppen Trädgård
Öppen trädgård när rosorna  
blommar hos Eva o Ivo Mö us i 
Vi skövle söndagen d 22 juli kl 
13.00-16.00. Kaffeservering.
Öppen trädgård i dahlia d hos Eva 
o Göran Dehlin i Skadde söndagen 
d 26 augus  kl 13.00-16.00. Kaffe-
servering.

LÖKARÖD
Lökaröds Byalag
Hemvändardag med Loppmarknad  
Lördagen den 7 juli, kl 12.00-15.30
Lökaröds gamla skola. Underhåll-
ning, Servering, Auk on. 

OLSERÖD
OLSERÖDS BYASTUGA 
Lars Bengtsson, tel. 070-669 16 20

Midsommarfirande 22/6
Tradi onellt midsommarfirande 
med spelmän, sång, dans och kaffe. 
Ta med blommor!

Torsdagsträffar 
Startar 28/6.  Intressanta program 
varje torsdag, servering, torsdag-
träffarna pågår t o m 2 augus .

GÄRDS HÄRADS 
HEMBYGDSFÖRENING
Folkestorps Brännerimuseum
Guidade visningar, pris 30 kr/pers:
4/7   kl. 14.00 & 16.00
11/7 kl. 14.00 & 16.00
18/7 kl. 14.00 & 16.00
15/7 kl. 14.00 & 16.00

MAGLEHEM 
www.maglehem.com

VI I MAGLEHEM 
www.viimaglehem.se

Fredagen 24/6 på e.m = 
Midsommarfest

Lördagen 7/7 = Knydegille i 
Bygdegården

En kväll Mi en på Juli = Allsång vid 
Havet

Fredagen 3/8 = Grillfest vid 
Holmaboden, 

Maglehemsfes valen
3-5/8

GÄRDS HÄRADS  
HEMBYGDSFÖRENING
Vakteboden på Köpinge Fälad 
26/ 7 kl. 19.00 ” På kvällskvisten” 
Underhållning. Medtag kaffekorg! 
E  samarr. med Villaföreningen och 
LRF i Gärds Köpinge.

LIONS CLUB SÖDRA GÄRDS 
Loppmarknad 29/7  

Maglehems bygdegård kl. 12-17

HUARÖD
Huaröds Byalag, Lars Tjärnvall,  
Tel. 0768-881442

Midsommarfirande 22/6 
kl. 13-15 (stången kläs vid 12- den)
Gräsplanen vänster om affären
Arr: Huaröds Byalag

Karnevalståg 30/ kl.14

Utgår från torget, går mot idro s-
platsen
Arr: Huaröds Idro sförening

Sommarfest 27/7
Idro sföreningens sommarfest på 
idro splatsen.
Arr: Huaröds Idro sförening

Huarödsdagen 25/8 kl.13
Balongsläpp, Triathlontävling för 
barn och vuxna, häst- och hundupp-
visning mm.
Arr: Föreningarna i Huaröd och af-
fären

VITTSKÖVLE 
www.vi skovleby.se

Midsommarfirande
22/6 kl. 13 vid sockenstugan. Medtag 

matsäck.

Vi skövle byamarknad 
2/9 kl. 13-16. Hantverk och lokala 
produkter

Höstmöte 9/11

Julstuga 2/12



33

EVERÖD 
Everödsbygdens församling
www.everodsbygdensforsamling.se

Midsommara on
Mellan kl. 14.00 – 16.00 blir det 
dans och lek kring midsommar- 
stången i prästgårdsparken i Everöd. 
Det bjuds på kaffe, kakor och glass. 
Välkomna!

Söndagsmässa 
Midsommardagen den 23 juni kl. 
10.00, R. Arvidsson

Frilu sgudstjänst på 
Maltesholm 
Söndagen den 24 juni kl. 14.00, 
Johannes döpares dag. Fiolspel av 
Evelina Olofsson 
R. Arvidsson

EVERÖDS IF 
www.laget.se/EVERODSIF_A/

Loppis – sommarens händelse i 
Everöd! 
19 augus  kl. 13.00 – 16.00 på 
Tallavallen. Fallskärmshoppning. 
Även försäljning av godis, korv mm.

Matcher på Tallavallen i Everöd:  
Seniorer Herrar

Everöds IF - Löberöds IF     
Onsdagen den 27 juni kl. 19.00.

Everöds IF - Venestads IF    
Fredagen den 17 augus  kl. 18.45.

Everöds IF - Hörby FF  
Lördagen den 1 september kl. 
14.00.

Everöds IF - Snogeröds IF 
Söndagen den 23 september kl. 
14.00.   

Everöds IF - Vi skövle IF 
Söndagen den 7 oktober kl. 15.00

PRO 
www.pro.se/PRO-struktur/Skane-
Malmo/samorg/Kris anstad/
Foreningar/Everod-O-Sonnarslov/    

Annonsera era 
arrangemang under  
denna rubrik!
Föreningar annonserar här 
gra s sina arrangemang i 
Degebergatrakten.

Mejla era program ll: 
byalaget@degeberga.nu

Eller lämna dem ll: 
Magnus Persson, Tingsv.82 297 31 
Degeberga, tel. 044-355080

 
 
Regelbunden fotvård förebygger fotproblem så som förhårdnader, hälsprickor och liktornar,       
som i längden kan orsaka problem. Boka en avkopplande fotvård samtidigt som Du får råd om 
hur just Du bör sköta dina fötter. 
 
Värk i axlar och nacke? Boka en välgörande rygg & nackmassage som låser upp blockeringar i 
musklerna. 

 
Medicinsk fotvård (även hembesök) 300 kr 
Rygg & nackmassage  300 kr 
Vaxning underben  225 kr                                                 

 
Välkommen hälsar Anna 

044-23 89 99 
Filadelfiavägen 20 i Everöd (gamla bankhuset) 

www.harmonifotvard.dinstudio.se 
 

Harmoni 
fotvård & massage 

 

 

Det händer på Hanöland



34

 



35

Torsdagar kl 19 00
12/7 Swing Trés Bien Extravaganza  entre 150kr  
En sv ngig hotkvartett fr n Malm trakten som tar avstamp i 30 och 40 talsswingen i sann 
Django Reinhardt anda  Missa inte Filip Runessons h rliga violinspel!

19/7 HPD (Hopplockade delar) entre 100kr  
Nu r det tredje g ngen som ”Kapellm stare” Pelle ”Trazan” Jonasson eget handplockade g ng g star oss  
Missa inte deras h rliga och medryckande bluessv ng  Spelgl dje p  h gsta niv !

26/7 Mattias Nilsson Trio  entre 100kr   
Mattias bakom sitt piano f r hj lp av ”komp”isarna Jonas Castell p  bas och Pelle ”Trazan” Jonasson p  
trummor  Underbar musik uppst r n r dessa tre skickliga musiker drabbar samman!

2/8 BergaBlues  entre 100kr  

 En trio best ende av Anders Åstrand p  bas  Mats Matsson gitarr och Lasse Berg p  s ng  trumma 
och munspel  De kommer att guida oss genom bluesens underbara v rld  och allt v vs in med sk n gammal 
Missisippiblues och eget skrivet material  H r kan allt h nda!

Blues och 
Jazz p  
Ekstr ms 
Terrass

Välkomna att njuta av härlig musik
 på vår terrass. 
Välj gärna något gott att äta och dricka
från vår kvällsmeny.

På vår hemsida kan du
läsa mer om vår meny och våra musiker. 
www.ekstromscafe.se

Boka gärna bord.
Tele. 044 350004
	 	 	 	 	 	
Tingsvägen 23

Degeberga
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