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Ny tandläkarklinik i Degeberga Vårdcentral 
 Kliniken som sätter patienten i centrum 
 Kliniken som ger 12 mån garanti på alla lagningar 
 Kliniken med laserteknik för behandling mot tandlossning och djupa 

fickor
 Kliniken som har kvällsöppet mån o tis. kl. 13-21 
 Kliniken som har Folktandvårdens prislista 
 Kliniken som tar akut tandvård samma dag utan extra akutkostnad  
 Kliniken som steg för steg ska bygga den modernaste kliniken i 

området.
Kliniken som hälsar unga som gamla Välkomna!

(Alla privata kliniker har samma regler för barn som Folktandvården) 
 Kliniken med hjärtat på rätta stället 

ÖPPET HELA SOMMAREN! 

Öppettider:
Måndag-Tisdag kl. 13-21 
Onsdag-Fredag kl. 8-17 

tel. 044 - 35 05 55 

    VARMT VÄLKOMNA!        
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ANSVARIG UTGIVARE
Degeberga Byalags Styrelse

(För insänt material ansvaras ej)

Layout

Utgivning: 2 nr/år

Upplaga: 4000 ex
Tryck: Åhus Tryckeri

Nästa nummer utkommer
December 2013

Degeberga Byalag
c/o M Persson
Tingsvägen 82

297 31 Degeberga
byalaget@degeberga.nu

Styrelse
Magnus Persson, Ordförande 

044-35 50 80
Tommy Lindblom, Vice Ordf.

Olle Berg, Kassör 
044-35 00 49

Magnus Andersson, Sekreterare 
044-21 46 09

Jenny Davidsson, Ledamot 
044-13 86 53

 
044-35 50 33

Barbro Hernvall, Ledamot 
044-35 16 28

Per Eriksson, Ledamot 
044-350174

Ricard Lindblad, Suppleant 
044-35 00 45

Margaretha Nilsson, Suppleant
Seved Ingemansson, Suppleant 

044-35 04 63
Maja Berg, Suppleant 

044-23 89 81
Bodil Solheim Göthner, Suppleant 

0709-36 00 51
Zuzanna Domsta, Suppleant 

073-735 86 69
Omslag: 

Degeberga centrum från ovan 
Foto: © Leif Gustavsson, LG Foto

Nu är det sommar och 
sol över vår underbara 
bygd, eller Änglanejd 
som vi numera kallar 
vår region som troligen 

ligger närmre himlen än Österlen. Vi 
hälsar också föreningen Änglanejden 
varmt Välkommen som en samman-
hållande länk mellan de olika byarna i 
området, och som dessutom har räd-
dat turistbyrån i Degeberga. Denna 
drivs nu som projektet: ”Upptäck 
Änglanejden”.

När sommaren så småningom över-
går i höst och vinter så kan vi se fram 
emot änglar och stjärnor som pla-

det gångna året har varit tandvård 
och Forsakarsfallet. Vi är nu glada 

-
ter (läs separat reportage). Det känns 

-

-

övre fallet vid badet som skall byggas 
i oktober. Sedan hoppas vi även på en 

-
bara nedre fallet uppifrån. Det blir 

Sommar och sol över Änglanejden - 
närmre himlen än Österlen

-

Redan nu har byalaget märkt upp 

-
-

trygghetsboende på delar av denna 

byn. Men man har också lyssnat på 
-

keringsplatser på marken. Det är bra 
för alla som pendlar med buss från 
Degeberga, och det är också bra för 
alla som vill stanna och bl.a. besöka 
våra underbara backar som också är 

årets Byalagsstämma. Magnus  
Ericsson engagerade sig i Degeberga 

-

lämna byn. Magnus har både varit 
kassör och revisor, men främst minns 
nog Byabladets läsare vår reporter 
Magnus Ericsson som gjort mängder 
med reportage den senaste 8 åren. 

Markkanen har också ägnat en stor 
 

Degeberga. Först som ordförande i 
Hembygdsföreningen och sedan som 
ledamot i Byalaget där han bl.a.  
kämpat för landsbygden och  
Forsakarsfallet i synnerhet. Nu har 

 för era 
insatser i Degeberga med omnejd!

10/8 kl. 16 då Byalaget ordnar en 

info på www.degeberga.nu när det 
närmar sig.

Sommar i hela Änglanejden!

Magnus Persson,  
ordf. Degeberga Byalag

Kommundirektör Jan Pålsson inviger den 
nyöppnade turistbyrån i Degeberga.
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DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION

UTFLYKTSMÅL
Se även alla arrangemang som 
annonseras under ”Det händer i 

av följande webbadresser:

www.degeberga.nu

 

www.linderodsasensturism.com
 

www.anglanejden.se

på 10,6 m. Forsakarsfallen är en 

Även den varmaste sommardag är 
det en sval och skön promenad med 

naturskyddsreservat. Undvik dock 

länsstyrelsen varnar för risk med 
fallande träd.

Degeberga Backar 

En vandring i Bröderna 
Lejonhjärtas Fotspår (Delar 

banken. Slutmålet för slingorna 
är Söndreklack, även kallad 
Sockertoppen. Härifrån har man en 
otrolig utsikt över Linderödsåsens 
fot. Så packa en picknickkorg och 
gör kossorna sällskap i naturen. 

Från Degeberga Backar och gamla 

denna sommar är märkt med 
snitsel. Till nästa år hoppas vi på 

Naturskönt beläget i Degeberga 
(bakom skolan) med Sockertoppen i 
bakgrunden.

bänkar.

och Laxöring.
Fiskekort säljes på Mjelarasten, 
macken, stugbyn och turistbyrån. 
När isen fryser på brukar Bålsjön bli 

mm.
Skadegörelse har förekommit vid sjöns 

de som gör sådana saker fördärvar för 
alla andra. Var rädd om det vi har och 

Hembygdsparken i Degeberga 
som ägs av Gärds Härads 
Hembygdsförening är platsen för 
många arrangemang i Degeberga 
men också en plats för avkoppling 

gamla byggnader bevarade och 

Johnsson museet, vagnsmuseum 
och lanthandelsmuseum. För 

 
fax 044 - 35 50 76, E-post 
hembygdsforen.g@telia.com
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DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION

Degeberga Domarring 
(Domarringsvägen vägen 
mot Ö.Sönnarslöv)

gravanläggning som kom i bruk 
under slutet av bronsåldern, 
men var vanligast under 

. Domarringen 
är en typ av stenkrets, där resta 

en cirkelform bildas (jämför 
). Namnet kan 

domare och i och med det udda 
antalet stenar kunde en dom aldrig 

dock inga tecken som tyder på en 

i regel en brandgrav

Inrymt i Ekströms Café och drivs av 
Upptäck Änglanejden,  
tel. 044-781 07 07

Måndag - Torsdag: 8-17
Fredag: 8-20
Lördag: 8-16
Söndag: 10-16

Ekströms Café.
Turistbyrån kan informera mer 
om ovanstående och alla andra 
sevärdheter i vår närhet. Den som 
får besök av släkt och vänner eller 

är på gång i trakten.
Fiskekort säljes för Bålsjön i 
Degeberga samt för Nedre Helgeåns 

Välkommen in på turistbyrån!

FRITIDSAKTIVITETER
FORSAKARSBADET  
tel. 0721- 95 71 73

Forsakarsgården. 50 meters 
tempererad bassäng, plaskbassäng, 
3 meters hopptorn

Mån-Fre: 13-19, Lör-Sön: 11-19

13/7-18/8
Alla dagar kl. 11-19
Mer info:  

TENNIS
Degeberga tennisklubb

Forsakarsbadet.

Johan Nilsson (ordf.):  
0709 - 44 44 03
Mikael Jönsson (kassör):  
0708 - 89 63 29

Tennisbanan vid stugbyn hyrs ut via 

Tel. 044-35 00 60

GOLF   

 
DEGEBERGA WIDTSKÖFLE 
GOLFKLUBB
Tel. 044-35 50 35 

 
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

belägna med start i vår natursköna 
hembygdspark. 

vagnsmuseet.
Blå markering = 2 km elljusspår
Gul markering = 5 km
Elljusspåren är under vinterhalvåret 

ljust.
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SAMHÄLLSSERVICE

Tel. 044-309 05 10
www.skane.se/
vardcentralendegeberga
Vi är en lagom stor vårdcentral med 
familjekänsla, ansvarstagande och 
kompentent personal. Vi vill genom 
vårt arbete ge befolkningen god 

Specialister i allmänmedicin 
(distriktsläkare)
Distriktssköterskor
Barnhälsovård 
Sjukgymnast
Arbetsterapeut
Kurator

Öppet Måndag-Fredag  kl. 8-17

Fredag kl. 08,00 - 17.00
Torsdag kl. 08.00 - 12.00 
Under denna period är det endast 

När vi har stängt, kontakta: 
Sjukvårdsrådgivningen, tel. 1177 - 
öppet dygnet runt www.1177.se 

Human
I Degeberga Vårdcentral

Tel. 044-35 05 55
Tar emot Akut tandvärk samma 
dag!

Måndag-Tisdag kl. 13-21
Onsdag-Fredag kl. 8-17

I Degeberga Vårdcentral
www.kronansdroghandel.se
Tel. 0771-612 612

Lunchstängt: 12.15 - 13.15 

Fredag kl. 09,00 - 17.00
Lunchstängt: 12.15 - 13.15 
Torsdag kl. 09.00 - 12.00 

Degeberga bibliotek
vid skolan i Degeberga,  
Tel. 044-13 45 53

E-post: degeberga.biblioteket@

På biblioteket kan du hämta 

integrerat folk- och skolbibliotek 

Degebergaskolan. Här kan man 

musik och ljudböcker.

 
Internetdator, dator för 
ordbehandling och Genline för 

Måndagar 10-13, 14-19
Onsdagar 10-13, 14-18
Torsdagar 14-17

Måndagar 14-18
Onsdagar 10-13, 14-18
Torsdagar 14-17
Stängt vecka 30
VÄLKOMNA!

Trevlig sommar!
Jessika & Jessika,  
Degeberga bibliotek

Om ni råkar ut för någon som akut 
starta 
. Se 

Be någon hämta närmaste 
hjärtstartare.

Vårdcentralen, se ovanstående 

Räddningstjänsten (via larm)

Måndag: 10-13
Torsdag 10-18
Fredagar 10-13

Degeberga 
Besöksadress: Torskullevägen (vid 
Degeberga bilskrot) 

 
Telefon: 044-13 48 95  

  
Tisdag och Torsdag kl. 15-19 
Vad kan jag lämna på 
återvinningscentralen?
På alla återvinningscentraler 
kan du slänga grovavfall och 

DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION
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trädgårdsavfall. Det kan vara 
kasserade möbler, badkar och annat 

slängas i det vanliga sopkärlet. På 
återvinningscentralerna kan du 
också lämna elavfall som lampor, 
elektronik och vitvaror. Kemikalier 
och annat farligt avfall kan du 
lämna på återvinningscentralerna i 
Snårarp, Tollarp och Åhus.

När du har byggt och renoverat
Avfall från bygg-, renoverings- 
och rivningsarbeten räknas inte 
som grovavfall från hushåll. 
Det kan ändå lämnas på 
återvinningscentralen, men det 

lämna om det är mer än en halv 
kubikmeter. OBS: Betalning endast 
med kort, ej kontanter.

Asbest

asbest på återvinningscentralen. 
Större mängder lämnas mot 

Hässleholms 
Kretsloppscenter i Vankiva utanför 

hantera.

Småföretagare
För småföretagare som vill lämna 
avfall på återvinningscentralerna 

Kontakta Renhållningens kundtjänst 
om du är intresserad. Är du 
däremot företagare och vill lämna 
avfall på en återvinningscentral 

hemsida.

SAMLINGSLOKALER

Tingshuset är en kommunal 
samlingslokal för föreningar och 
privatpersoner. Uthyrning av och 

allmän skötsel av lokaler hanteras 
av Föräldraföreningen Trollbarn. I 

studiecirklar, danskurser, fester 
mm. Litet pentry med servis för 

Följande prislista gäller fr.o.m. 
2013:

Föreningar: 200 kr
Privat: 350 kr

Föreningar: 200 kr
Privat: 350 kr

Föreningar: 350 kr
Privat: 650 kr

Konferensrum för ca. 18 personer
½-dag 
Föreningar alla dagar: 100 kr
Privat mån-fre: 350 kr
Privat lör-sö: 150 kr
Hur bokning skall ske fr.o.m. den 
1/7-2013 är inte klart då Byabladet 
går i tryck.

www.degeberga.nu så fort det är 
klart.

Telefon: 044-13 60 19  
Mobil: 0733-13 60 19  

Uthyrning av samlingslokal + kök i 
gamla skolan i  
Norra Lökaröd. Max 50 personer, 

 

044 -35 16 99.  
Lökaröds Byalag.

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

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

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

Tomter  i 
Degeberga

Saxamöllan
Tomter nära skog och natur, med 

 etc.
Kontakta Mark & 
Exploateringskontoret i , 
tel. 044-35 51 08

 
Degeberga Backar och
skolan etc.
Kontakta MP Entreprenad AB,  
tel. 070-835 08 04

naturnära områden lämpliga för 

Byalag: 

DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION

Lägenheter
uthyres

Centralt i Degeberga
Olika storlekar och 

hyresnivåer
Jan Karlsson

044-350723, 0456-15115
0709-300304
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Sommaren 1991 turistade min 
fru och jag i Skåne. Vi kom med 
vår bil nedför Linderödsåsen 

såg en skylt om en utsiktsplats. 

fann storslagna vyer över 

kor gick och betade fridfullt och 
vackert.

Degeberga. Vi åt en lunch på S:a 

bodde i Östergötland och hade 

när vi pensionerade oss skulle vi 

närmare våra två barn som 

följt bostadsmarknaden i Skåne 
via Hemnet. Vi åkte många resor 
mellan Östergötland och Skåne 

åkte vi hem mycket besvikna över 

hus i Degeberga på Sandliljevägen. 

I december år 2000 skrev vi 

den 26:e samma månad. De elva 

Bröderna Nord tog fram olika 

Att flytta till Degeberga

Vi blev något överraskade när 

uppfarten. Där låg snö och det var 
minus 5 grader! Vi som trodde 

värmen! Några veckor senare kom 
Byalagets dåvarande ordförande, 
Gorm Wigfors, och hälsade oss 

Byalaget! Kanske senare sade vi, 

först!

Redan vår första vecka i 

Degeberga Charkuterier och 
har sedan dess varit kunder 
hos dem. Deras kallrökta korv, 
prinskorv m.m. är bara några av 

vårt matbord.

grannar.

Gorm Wigfors kom senare 

bli kassör i Byalaget. Det ville 
jag gärna! Styrelsearbetet var 

känna Degeberga och dess 
människor. Jag var Byalagets 
kassör i några år. Byalagets unika 

per år. Tidningens existens var 

något och ingen ville redigera 

gavs ut två gånger om året. Linda 

fram t.o.m. förförra numret.

fram t.o.m. förra året. Jag blev 
revisor även för föreningen 

kontakter med läkare, sköterskor 
och sjukgymnaster på Degeberga 

betyg!

bana som inte bara utmanat 
mig och mina vänner utan även 
introducerat mina två barnbarn in 
i golfens värld.

Under åren har vi många gånger 

”En lycklig slump”! Aldrig för en 

Hur kan vi då lämna en sådan 

man chansar inte. Istället är man 

minimal tomt. Dessutom ville vi 

sin familj bor i Ljunghusen. 

Det är därför med saknad Mary 
och jag lämnat Degeberga och 
numera bor i Södra Sandby. Vi vill 
tacka Degebergaborna för tolv 

Magnus Ericsson 
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Degeberga är en naturskön och triv-
sam by och den sydligaste av Kris-

cirka 1400 invånare. 

-
tral, apotek, grundskola årskurs 
0-9, bibliotek och matserveringar 
(bland andra Ekströms Café, Forsa-
karsgården, gatukök och pizzeria). 
På Forsalid finns ett aktivt vård- och 
omsorgsboende och Tingshuset 
vid Tingstorget rymmer bland 
annat fritidsgård för ungdomar och 
mötesplats för äldre.

Degeberga ligger vid väg 19, avstån-

90 km från Malmö. Degeberga kan 
ses som en naturlig utgångspunkt i 
Skåne med bra boenden bland  
annat i Degeberga Stugby och på 
Forsakarsgården. 

Välkommen till Degeberga!

-
pererad 50 meters simbassäng och 
ur Linderödsåsens våtmarker rinner 
där Forsakarsbäcken och bildar i en 
ravin Skånes vackraste och populä-

-
der det en trolsk och magisk stäm-
ning året runt och Forsakarsbäcken 
slingrar sig sedan genom Degeberga 

populärt och välbesökt naturreser-
vat med promenadslingor och infor-

Den gamla järnvägen har omvand-
-

nad- och cykelväg på 1750 meter 
genom Degeberga. Kommer du 
norrifrån kan du njuta av det orörda 
och hänförande landskap som De-
geberga backar utgör på vänster 
sida och du passerar Degebergas 
”höjdpunkt” Söndreklack, som i 
folkmun kallas Sockertoppen. Se-
dan ser du Degebergaskolan och 

Hembygdsparken i Degeberga är en 
-

vande utbud av olika arrangemang 

-
mans med gamla kulturbyggnader 

-

Spela golf kan du göra på Degeber-

en kuperad hedbana med skotsk-
inspirerad karaktär. 

Det är en naturskön och omväx-
lande kulturbygd och i närheten av 
Degeberga 

-
nehof.

Varmt välkommen!

 
Degeberga Byalag

Flygfoto Bålsjön-backarna-skolan-Degeberga

Flygfoto Degeberga kyrka
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Under sommaren 2013 kommer det att vara tre danser i Trolldalen. 
Först ut den 29 juni är Dates orkester. Alla som kan uppvisa 
stödmedlemskort går in gratis för övriga gäller entré på 160 kr. 
Insläpp från klockan 20:00. Andra dansen blir till Solo den 20 juli 
entré för alla på 100 kr och insläpp från klockan 20:00. Den tredje 
och sista är den 3 augusti, Kräftskiva med Håsebandet entré för alla 
på 100 kr och insläpp från klockan 19:00. På samtliga tre danser går 
barn upp till 16år in gratis i målsmans sällskap.

Degeberga GoIF har som målsättning att kunna presentera ett nytt 
Trolldalen till sommaren 2014, ny dansbana och scen. Vi hoppas på 
hjälp med sponsring till detta stora projekt som vi kallar 
”Trolldalens vänner” Vi hoppas på en blandning av privat personer / 
familjer och företag. Sponsring kan göras under hela året  på bank 
giro 5752-3433. För mer info gå in på:  http://www.laget.se/DEGEBERGA_GOIF/

Vi ses i Trolldalen i sommar!

Underhållsfria 
kvalitetsfönster!

Varför nöja dig med något annat?

 Rolso Impex AB · 044-590 40 01 
Långebrogatan 16, Kristianstad 

www.rolsoimpex.se

Högkvalitativa och underhållsfria 
fönster, dörrar & glaspartier i alla 
storlekar och former.

Vi utför även monteringar, mätningen 
bjuder vi på! Dessutom skräddarsyr 
vi glaspartier till uterum!

BESÖK VÅR
UTSTÄLLNING!

Långebrogatan 16
KRISTIANSTAD

UtnyttjaROT-avdraget NUoch  spara 50%på arbetskostnaden - Vem vet hur längedet fi nns kvar!
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Fastnat i hängmattan? Ingen fara! 
Du når oss hela sommaren.
Gör dina bankärenden dygnet runt via din 
mobil, dator, iPad och telefon.

SKOTTLANDSGOLF 
I SKÅNE

NYBÖRJARGOLF 2013

Efter att Ni har fått Grönt kort erbjuder vi:
Medlemskap på vår 9 håls Pay and Playbana 
under 2013 för 995:-
Priset inkluderar även med Era barn/barnbarn upp till 15 år.

Medlemskap på stora banan under 2013 för 1.995:-
-  Fadderskap och kontaktpersoner som efter kursen hjälper 
   till med att lära känna klubben och utöva Er golf.
 - Fritt spel på Skepparslövs GK under 2013.

Medlemsskap 
18-hålsbana 

1.995:-

DWGK utbildningspaket omfattar 6 lektioner för både 
nya golfare och för dig som vill återuppta golfen. 
Utbildning sker i grupp.

Kontakta vårt kansli på telefon 044-355035 eller maila dwgk@telia.com

- Teoretisk och praktisk utbildning  
- Lån av utrustning och fri tillgång till rangebollar under kurstiden.
- Fritt golfspel på vår 9-hålsbana Pay and Play bana under kurstiden.
- Fri tillgång till vårt unika träningsområde.
- Kurstid från 3 till 6 veckor beroende på grupp.
Pris på utbildningspaketet 995:-

Utbildnings-
paket 
995:-

Erbjudandet gäller Dig som vill ta upp golfen på nytt eller som vill 
börja spela golf och inte haft aktivt golf:id under 2011 och 2012. 

Medlemsskap 
lilla banan

995:-
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       Harmoni fotvård & massage i Everöd 
Välkommen att boka tid för en lindrande och förebyggande medicinsk fotvård eller 
en välgörande rygg & nackmassage. 

                                      Öppettider: 

Måndag  14.00 – 20.00 

Tisdag – Fredag 09.00 – 16.00 

                         Tel: 044-238999             www.harmonifotvard.se 

Öppet alla dagar 8.00-20.00Degeberga 

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
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Per Erik Jönsson, Kyllingarödsvägen 101,
297 94 Degeberga

Telefon 044 - 35 00 25 
Mobil 0708 - 35 25 30

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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Tandklinik Dental Human  
på plats i Degeberga

När Folktandvården och Region 

i Degeberga så protesterade vi i 

bevakning av media. När kliniken 

-

-

i Gringelstad norr om Everöd, och 
han brinner för landsbygden i vår 
region.

-
lingar. 

 Man erbjuder alla pa-

(profylax) med ultraljudsbehandling 

-
givning om hur regelbunden ren-

erbjuds profylax var 6:e månad.

Alla barn som blir 
undersökta får även en bedömning 
om behov av tandreglering. Sedan 
kommer tandreglerare Canaki från 

sker i juni månad. 

-
handling som inte alla tandvårdskli-

normalt inom en vecka. 

Akut tandvård görs 
-

kostnad.

nu erbjuder undersökningar från 

besök på vårdcentralen. I dagslä-
get (29/5) är det ca.500 vuxna och 

alla barn och ungdomar så är alla 
undersökningar och behandlingar 
GRATIS på samma sätt som det var 
tidigare i samma lokal. Alltså, värna 
om din hembygd och lista dig och 

-
vårdsklinik på hemmaplan. Både 
Sophia, Albulena och Mimmi som 

jobba hela sommaren. Alla är Varmt 
Välkomna!

Magnus Persson, Degeberga Byalag
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En ungdoms längtan efter sommar

och Sockertoppen är en perfekt 
pulkabacke. På våren slår de vackra 
boklöven ut och halva Degeberga 
är ljusgrönt. Det är då som man ska 
vara ute och promenera i Forsakar, 

-
maren öppnar Forsakarsbadet och 
det brukar krylla av folk. Många 
invånare, men dessutom en hel del 

och avnjuta sommaren med en iskall 
glass. Till och med på hösten är De-

ut på de stora, mörka träden som 
snart är alldeles kala och ser något 
förtrollande vackert i dem också. Jag 

 
här. 
Och nu är det snart sommar. Som 
jag har längtat, som vi alla har läng-

sanden mot tårna. Det är något spe-
ciellt med sommaren i Degeberga. 
Många av dagarna spenderas på 
Forsakarsbadet. Det är väldigt roligt, 
för det finns alltid någon där som 
man känner. Många brukar försöka 
bli kompis med badvakten. Det är 
egentligen bara 

mina vänner handla både godis och 

glass i den lilla kiosken. Familjen 

man en stjärna i kanten.  

orkar bada. Vi brukar ha med oss 
-

Är jag på stranden med 
familjen brukar jag och mina bröder 
jämt spela något, fotboll eller 
beachvolley eller något liknande. 
Jag förlorar alltid, för de är äldre och 
bättre på det mesta men det gör 
ingenting. Jag är glad bara jag får 
vara med.  
Jag och mina vänner har minst en 

stranden. Vi brukar grilla på kvällen. 

lägger vi oss i våra sovsäckar och 

är bland det bästa jag vet. Speciellt 
så: omgiven av underbara vänner, 
alla så egna och olika. Precis som 
stjärnorna själva. 

kommer ihåg från förra året, allt det 

redan innan sommaren har börjat 

går när man har roligt! Sommaren 
för mig är som en enda stor klump 
med lyckliga dagar i följd. Det är 
som om man dansar över sidorna i 

hårda skolbänken. Den obekväma 
landningen är man aldrig beredd på. 
Förväntansfull 

Gatukök öppet: 11.00 - 20.0020
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ÖPPETTIDER: 11 - 21

GARANTERAT SVENSKT KÖTT!

Öppettider:  
Torsdag - Fredag 13.30 - 17.30  

Lördagar stängt.  
För info: www.degeberga.nu 
044-35 05 93 eller 044-35 04 71

ÖPPETTIDER:
FREDAG 14-18 
LÖRDAG 10-15

Livsmedel, Post, ATG, Svenska Spel 
Apoteks- och Systembolagsombud 

Telefon 044-238033 
Välkomna! 

Lars-Inges 
Elservice

044-35 09 03
070-511 18 77

Tingsvägen 46, Degeberga

Renovering
och

omklädsel
av möbler

297 31 DEGEBERGA
044-35 05 25

Du hittar oss i Killhult/Svensköp

tel: 0705- 570 140
www.mollersfynd.se
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www.ata.nuATA Timber Widtsköfle AB
Tel. 044 35 03 00

Oljebyte fr. 1500 kr.  
Försäljning av  

mopeder och fyrhjulingar.  
Vi gör även service på husbilar.

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

Välkommen att besöka vår
utställning i butiken mitt i byn

Tel 044-35 01 16
Vi utför reparationer och  

installationer. Nu ny utökad  
utställning i butiken.

Välkomna!

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

info@degebergaskrot.se
www.degebergaskrot.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 Bruno
 0736-004962 0708-494962
 christian.hakansson@telia.com bruno.hakansson@telia.com

Degedalsvägen 1, 29731 Degeberga Tel. 044-350440 Fax. 044-350700

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



18

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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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!

GUNNARS GRANAR
Norrlia
297 95 DEGEBERGA

info@gunnarsgranar.se
www.gunnarsgranar.se

 Ulf Selin Bygg AB
Forsakarsvägen 762
297 94 DEGEBERGA
0733 466499
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1000:-
/storsäck (ca 1 ton)

inkl. hemleverans!

FÖRSÄLJNING 
AV MATJORD, GRUS OCH 

STEN I STORSÄCK!

exkl. moms

Öppettider:  
24/6 - 30/8

Tisd-Fred 9 - 17.30, Lörd 10 - 14
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Det händer i Änglanejden
DEGEBERGA
www.degeberga.nu

GÄRDS HÄRADS  
HEMBYGDSFÖRENING
www.hembygd.se/gards-harads
Hembygdsparken, Degeberga
Trollemöllavägen 25,  
297 94 Degeberga  

 

Kansliet öppet Mån-Fre 9-12
E-post:hembygdsforen.g@telia.com 

DEGEBERGA  
SPELMANSSTÄMMA 
14-16/6 se även  
www.spelodans.org

14/6 kl. 19.00 Folkmusikkonsert i 
-

ma i Hembygdsparken

14.00 Barn & ungdomsstämman 
-

kens småstugor.
15.30 Barnföreställning
17.00 Danskurs
18.00  Konsert med Ulrika Bodén, 
Niklas Rosvall och Daniel Ek
24.00 Näckspel i bäcken
18-24 Allspel, buskspel. Dans på 
lövade banor 

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

MIDSOMMARFIRANDE   

Kl. 10.00 Midsommarstången kläs.
Kl. 11.45 Midsommarstången reses, 

-
lekar.
Roultåget kör turer i parken

DANS I DALEN PÅ  
LÖVAD BANA
30/6 kl.14 i Hembygdsparken. Café 
Trolldegen håller öppet.

TIPSPROMENAD I  
PARKEN
7/7 kl.11 i Hembygdsparken. Café 
Trolldegen håller öppet.

DEGEBERGA MARKNAD 

 
Marknadsdag.
En av Skånes populäraste familje-
marknader. Bl.a. känd för sin hant-
verksgata. 

MARKNAD

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

DANS I DALEN PÅ  
LÖVAD BANA
25/7 kl.14 i Hembygdsparken. Café 
Trolldegen håller öppet.

TIPSPROMENAD I  
PARKEN
4/8 kl.11 i Hembygdsparken. Café 
Trolldegen håller öppet.

BÄLGTRÄFFEN 
4/8 kl. 13.00 Entré
Dragspelsstämma åter i Degeberga. 
Café Trolldegen håller öppet.

FIXARDAG I PARKEN
-

na! Vi bjuder på något ätbart.

MC VETERANERNA
VETERANMARKNAD
Den 7/9 Kl. 8.00 på stora  
marknadsfältet.

din gamla bil eller motorcykel mm. 

särskild parkering.

DEGEBERGA GOIF
www.laget.se/degeberga_goif
Tel. 044-35 02 13, vardagar 9-12

LOPPMARKNAD
Inomhus och utomhus vid Dege-
berga IP nära hembygdsparken.
Söndag 16 juni, 13-16
Söndag 7 juli, 13-16
Söndag 28 juli,  13-16
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Söndag 29 september, 13-15:30
Söndag 27 oktober, 13-15:30

Söndag 17 november, 13-15:30
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 

 
Alf Ekström 0733-12 20 53 eller 
Rune Håkansson: 0704-55 50 54 

DANS I TROLLDALEN

20/7 - Solo kl. 21-01 entré 100 kr
3/8 - Håsebandet kl. 19-01 entré 

DEGEBERGA BYALAG
byalaget@degeberga.nu

L
 

 
Alla är Varmt Välkomna!

KÖRSÅNG
Tingshuset 20/9 kl. 18
Fika, varmt Välkomna!

Tel. 044-12 90 75

SOMMARJYMPA 
 

18/6-6/8 kl. 18.30
GRATIS, Kom och var med!

Höstsäsongen startar i september i 

GYMNASTIKFÖRENINGEN 
NYTTA OCH NÖJE

för tjejer.

3/9 kl.19.00-19.45 i Degeberga 

Önskas ytterligare inf. ring
Elisabeth H. Arlefalk
044 - 35 10 37 eller

044 - 35 07 78

RIPA MODELLFLYGKLUBB 
ALLTID PÅ VÄG UPPÅT 

Mats Erlandsson, tel. 044-350202

Flyg och trivselkvällar onsdagar kl 
17-21. Prova spaka själv med dub-
belkommando. 

Öppet hus på modellflygfältet med 
olika tävlingar och aktiviteter varje 
dag kl 10 - 20.

-
deller. Onsdagar kl. 19-20.30 med 
början i oktober.

SÖDRA GÄRDS  
SKYTTEFÖRENING
Bo Andersson, 
bomarianne@telia.com

Onsdagar kl. 18-20 på skjutbanan 
vid Herremöllan. Kör söderut från 

står skjutbana.
 

Torsdagar kl. 18-20. Plats: Gula  
ladan på väg mot Ö.Sönnarslöv.
Välkomna!

GOLFKLUBB
För info se 

DEGEBERGA  

A Great Place to be - Tingshuset
www.kfgf.eu/degeberga
Målgrupp = ungdomar åk 5-18 år.

Plats Forsakarsbadet kl. 16.30-
21.30.

-
teter så som: Flipperspel, biljard, 
pingis, fotbollsspel, sällskapsspel, 

vill spela eller bara ta det lugnt.
Vi har kioskverksamhet i mindre 
skala.
Vi startar igen vecka 34.

Det händer i Änglanejden
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Det händer i Änglanejden
MUSIKCAFÉ PÅ  
EKSTRÖMS
Lördagar kl. 10-11.30 entré
6/12 S´il vous play
13/7 Pices of Silver

27/7 HPD (hopplockade delar)

DRAKAMÖLLAN
www.drakamollan.se

och på Midsommardagen ”Kärleks-
drycken”. Den tredje festdagen ar-
rangeras en stor jubileumskonsert 
där några av Skandinaviens främsta 
operasångare bjuder på höjdpunk-
ter. Speciellt inbjudna gäster i år är 

-
vine och Hässleholms Kyrkas Vocal 
Ensemble. Föreställningarna sker 
utomhus i den vackra naturen som 
omger Drakamöllan.

DEGEBERGA  
PENSIONÄRSFÖRENING 
SPF
www.spfpension.se/degeberga
gertsjostedt@hotmail.com

Bankgiro nr 682-5020

-
teterna i Församlingshemmet)

 
den 17/6 kl. 17.00- Hjärtats Nyckel 
medverkar. Tipsrunda. Medtag kaf-
fekorg.

Rörum, den 12/8 kl. 14.00- Avresa 
kl. 13 i egna bilar

Tid & plats se annons i pressen.
 

22-25 aug 2013, en 4-dagarsresa 

Kjellqvist 044-35 07 82 senast den 
8/8.

Söndagen den 8/9 kl.14 i  
Maglehems kyrka

 
hemmet.

TV-producent. Den 14/10 kl. 14 i 
församlingshemmet.

Maglehems bygdegård den 
30/10 kl. 17.00. Hjärtats Nyckel 
underhåller. -

Eva Åkesson 044-35 30 60

Mån. den 11 nov. kl. 14.00 i  
församlingshemmet. 

Stavgång: Anita Åstedt  
044/35 11 70 och Irene Åberg 
044/24 47 52

 
044-35 10 84

Bowling: Bo Andersson  
044/35 02 61
Bangolf: Kjell Nilsson 044/32 01 86
Seniorgym: Anita Nilsson,  
044-35 06 32 Sune Kjellkvist  
044-35 07 82

pågår och nya pla-
neras. Har du önskemål, kontakta 
Sven Åke Fritz  070-575 15 54, Karin 
Melander 0415-703 14.

044/35 08 62.

 

044/35 31 19.

Vår  samarbetar med 
SV N.Ö. Skåne.

-
ras om fredagarna under rubriken: 
”  
bladet
För övriga upplysningar kontakta:
Ordf.: Gert Sjöstedt   
tel. 044/35 14 09
Epost: gertsjostedt@hotmail.com

är ett angenämt 
yrke. Enda nackdelen är den långa 

DEGEBERGA  
RÖDAKORSKRETS
Ordf. och Besöksansvarig Eva Möt-
tus Tel: 044-35 31 09  

Ring Eva om du vill bli besökare el-
ler om du känner någon i din närhet 

behöver oss!

SOMMARKYRKA  
DEGEBERGA
24/6, kl 14 Sång och dikter med 
Hjärtats Nyckel.

26/6, kl 19 Sång och musik med 
Emil Sigfridsson och  
Jesper Gustavsson.

-
samlingshemmet alla tre dagarna. 

”Sommardukar”.

EVERÖD
EVERÖDS IF
www.laget.se/EVERODSIF_A/

LOPPMARKNAD

Tallavallen. Fallskärmshoppning. 
Även försäljning av godis, korv mm. 
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PRO
www.pro.se/PRO-struktur/Skane-

 
Foreningar/Everod-O-Sonnarslov/

HUARÖD
HUARÖDS BYALAG
Lars Tjärnvall, 
Tel. 0768-88 14 42

MIDSOMMARFIRANDE 

Arr: Huaröds Byalag

HUARÖDSDAGEN 
24/8 kl.12-16

Anmälan och mer 
info: Johan Jönsson  
tel. 0702-19 08 09
Arr: Föreningarna i Huaröd och  

HUARÖDS IF
www.laget.se/huarod

LOPPMARKNAD

SOMMARKYRKA HUARÖD
27/6, kl 18.30 Konsert med Ricka-
rums manskör. Andakt Diana Win-

och korvgrillning vid församlings-
hemmet.

HÖRRÖD
SOMMARKYRKA HÖRRÖD
30/6, kl. 10.00 Vikingagudstjänst, 
musik Miriam Andersén. Mat och 

 
kläder.

LÖKARÖD
LÖKARÖDS BYALAG

Lördagen den 6 juli, kl 12.00-15.30
Lökaröds gamla skola.  

MAGLEHEM
www.maglehem.com

VI I MAGLEHEM
www.viimaglehem.se
21/6 Midsommarfest
6/7 Knydegille i Bygdegården,  
Anmälan
18/7 Allsång vid Havet,  
Holmaboden
27/7 Fiskets dag, Holmaboden
2/8 = Grillfest vid Holmaboden.  
Anmälan

KULTUR I MAGLEHEM
www.maglekultur.se

 

Utställningen öppnar den 20/6 kl. 
15 på Maglegårda konsthall.
Se separat reportage

LIONS CLUB SÖDRA 
GÄRDS  

Maglehems bygdegård kl. 12-17

2-4/8

GÄRDS HÄRADS  
HEMBYGDSFÖRENING

Det bakas stenugnsbakat bröd i 
gammal bagarugn. Som sedan säljs 

kvarnens nya ägare har Hembygds-

bröd i den gamla stenugnen. Ugnen 
tänds upp kl 09.00 och kl 13.00 

-
ning. Det grova surdegsbrödet 

klart ca 15.00.
Café Blåherremölla har öppet så 

den vackra omgivningen medan 
brödet bakas.

SOMMARKYRKA  
MAGLEHEM
29/6, kl 19.00 Konsert med Ber-

-

Mississippi-bluesen. Lasse Berg: 
sång, trumma, munspel mm. Mats 
Matsson: gitarr.  Anders Åstrand: 
kontrabas.

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

MIDSOMMARFIRANDE 

Ta med blommor!

TORSDAGSTRÄFFAR 
Startar 27/6 kl. 19 med Nils Tryding 

hans konst. 
Intressanta program varje torsdag. 

 

GÄRDS HÄRADS  
HEMBYGDSFÖRENING

Guidade visningar, pris 30 kr/pers:
3/7 kl. 14.00 & 16.00
10/7 kl. 14.00 & 16.00
17/7 kl. 14.00 & 16.00
24/7 kl. 14.00 & 16.00

Det händer i Änglanejden
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31/7 kl. 14.00 & 16.00
7/8 kl. 14.00 & 16.00
14/8 kl. 14.00 & 16.00
21/8 kl. 14.00 & 16.00

VITTSKÖVLE

MIDSOMMARFIRANDE
21/6 kl. 13 vid sockenstugan. Medtag 
matsäck.

VITTSKÖVLE  
BYAMARKNAD 
1/9 kl. 13-16. Hantverk och lokala pro-
dukter

Det händer i Änglanejden
SOMMARKYRKA  
VITTSKÖVLE
28/6, kl. 19 Evert Taube-sånger med 
Arne Castell och Börje Färm.

sina arrangemang i vår region ”Äng-

byalaget@degeberga.nu

 
Magnus Persson, Tingsv.82 297 31 
Degeberga, tel. 044-35 50 80

Nu har sommaren äntligen kommit 
och förhoppningsvis varmt väder 
med den. KFGF har nu stängt ner de 

-

-
-

sig. För Degebergas del innebär det 

Forsakarsbadet från ca 16.30-21.30. 
Alla i åldern 10-18 år är välkomna 

-
höver inte betala något inträde på 
badet när vi är där. 

hemsida www.kfgf.eu och klick på 

Vad händer på GP,  
fritidsgården i Degeberga? 

Degeberga. Då välkomnar vi alla nya 
och gamla medlemmar från årskurs 

-
samhet och terminens öppethål-
lande så besök oss på www.kfgf.eu/
degeberga. 

Det är kyrkovalsår i Svenska kyrkan. 
-

gebergas församlingar går samman 
den 1 januari 2014, har en gemen-
sam valnämnd bildats, som jobbar 

Valnämnden har beslutat om föl-

dels på själva valdagen.

Degeberga:  
 

 

7/9 kl 10:00-13:00
9/9 - 11/9 kl 09:00-12:00

  
 

 
2/9 - 6/9 kl 10:00-12:00
5/9 även kl 17:00-20:00
9/9 - 11/9 kl 10:00-12:00

Degeberga församlingshem &  
Everöds prästgård 
11:00 - 15:00 & 18:00 - 20:00

Huaröds församlingshem  
11:00 - 14:00

Brandkårsstugan Maglehem  
11:00 - 14:00

11:00 - 14:00

senast valdagen och är folkbokförda 
i Sverige får rösta. Röstkorten kom-

Degeberga-Everöds församling
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Söndagen den 5/5 var en lycklig 
dag för Tjuren Finn och hans ca. 30 
kor och kalvar. Då kom han för 3:e 

vårt underbara naturskyddsområde 
Degeberga Backar. Resten av året 

Johan Joelsson i Brödåkra utanför 
Ignaberga nära Hässleholm. De är 
stambokförda avelsdjur som alla är 
registrerade med unika nummer. 
Rasen kallas för Brödåkra Charolais 

Besök hos djuren i backarna är inga 
problem enl. Lars-Johan så länge 
man visar djuren respekt och inte 
provocerar dem.  

. Så varmt Väl-

eller bara ta en promenad och gör 
korna och Finn sällskap i Degeberga 
Backar i sommar.

Magnus Persson, Degeberga Byalag

”Jätten” Finn tillbaka i Degeberga Backar

Om ni behöver
trygghet så vänd

er till...

Vi är en mindre Begravningsbyrå som
står våra kunder nära, både under och

efter vårt åtagande.

Ni kan kontakta oss dygnet runt vid behov av hjälp.

Michael, Marie och Laila

Michael Marie Laila

Vi finns här för dig.
Livsarkivet     Bouppteckning     Gravstenar     Begravning

Din lokala kontakt i 
Degeberga och Tollarp.

Stefan Zentio Lisbeth Göransson

Idrottsvägen 3, Tollarp, 044-310150
www.tollarpsbegravningsbyra.se
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Kulturföreningen Maglehem fort-

Moskvas Museum för Modern 
Konst (MMOMA) och bjuder under 
rubriken ”11 ryska konstnärer i Ma-

-
seiutställning med originalverk. 

juni Maglehem och ställer ut verk 

och verksam i trakten. De skånska 
konstnärerna upplåter sina ateljéer 

sin konst, möta inbjudna journalis-
ter och kulturverksamma personer 

via samtal och workshops spegla 
dagens ryska konst- och kulturliv.

Rysk kultur i Maglehem
Utställningen öppnas den 20 juni kl 
15.00 med en samlingsutställning 

-
gare kulturrådet vid svenska ambas-

och i närvaro av MMOMA:s vd 
Vasily Tsereteli och utställningschef 
Alexey Novoselov.

-
ställningen 
på jorden som 2008 visades på 
Aoseum i Åhus. I publiken fanns 

utställning med konstnärerna från 
Maglehem visades på Moskvas 
Museum för Modern Konst, med de 
svenska konstnärerna närvarande. 

Utställningen, som visades i tre 
veckor, blev en publik och medial 
framgång. (TV-inslaget från den 
rikstäckande, ryska kanalen kan ses 
på www.maglekultur.se).

 

 

Håkan Berg 

Curt Hillfon 

Anna Rochegova-Cederholm 

Malin Schönbeck 

Annika Fajersson 

Christer Wedman /  
Erica Wedman 

Gunilla Widholm 

Irene Trotzig 

Åke Carlström 

Pia Carlström 

 

Svyatoslav Ponomarev 

Asya Kusnezova-Ruf 

Ivan Korshunov 

Marina Fomenko 

Maria Ionova-Gribina 

Natalia Sitnikova 

Anna Birshtein 

Irena Makoveeva 

Maria Suvorova 

Alexei Vasiliev 

Daria Surovtseva



29

Den 9:e maj kom det ca: 30 
öste  
Lillehems utegrisar för att få 
information om produktion av utegri-
sar och om konceptet med försäljning 
och marknadsföring av produkterna. 
Konceptet har nu  
spridit sig även utanför våra  

även verksam-
het i liten skala på landsbygden kan 
vidareutvecklas. Lillehems utegrisar 
är dessutom de enda som har blan-
dat in vildsvin i generna på sina grisar 

 

grisar året om.

Lillehems utegrisar sprider sig

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

0708-35 07 62
Magnus Rönndahl

DEVI Skogsavverkningar AB

SELLGRENS

SKOGS-

TRANSPORTER AB

0733-94 06 00

 

Alléns gårdsbutik  
Den gröna butiken  
med obesprutade  
Grönsaker & Bär 

 
Ni hittar oss mittemot 

Vittskövle slott i  
gamla slottsträdgården  

bakom muren 

VÄLKOMMEN 
Katarina 

Tel. 0708-56 19 79 

Butiken är öppen 
1 okt—31 april  

Enligt överenskommelse.  Ring! 
 

1 maj—31 sept 
Måndagar 10-13 
Fredagar        15-17 
Lördagar      (10-13) 

(Lör med reservation. för ändringar Ring!) 
 

Övriga dagar öppet enl.  
överenskommelse.  

 

Leg. Veterinär
Per Schønbeck

i Maglehem

Nu med röntgen
044-35 16 81

www.veterinar-schonbeck.se
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Musikern och körsångsledaren, 
Bibi Samuelsson från kören Novah 

-
berga. Planerad start fredagen den 
20 september i Degeberga Tingshu-
set kl. 18. 

Alla är Välkomna, unga som gamla, 

du är med fredagen den 20 sep-
-

sången i Tingshuset. 
Zuzanna Domsta,  
Degeberga Byalag

även 
-

individen och på hela gruppen. 

som har spånat bevis för körsång-

starkare immunförsvar, kroppens 
återuppbyggnad, ökad energi, lägre 
stressnivå eller stark social gemen-

-
ling. Kroppens syreupptagning ökar, 
musklerna stärks.

-

Halten av oxytocin, ”lugn och 
ro” hormonet, höjs och nivån av 

 sjunker. 
 

dopaminer (lustkänslor) frigörs. 
-

-
-

Körsång är bra för hälsan!
ronsnivån tydligt hos både män och 
kvinnor, vilket påskyndar kroppens 
återuppbyggnad. Sången påverkar 
människan ända in i cellernas liv.

som har lägre nivåer av oxytocin. 

där sång används som friskvård i 

sjunga regelbundet. I den proces-

läkedom.

Gemensamt musicerande är inte 

-
ling hos ungdomar, barn och även 
spädbarn.

Människans hörsel är nämligen väl 

spädbarn dansar själv när det hör 
musik. Människan har alltså med-

-

-
litet är avgörande för kommunika-

och musikalisk förmåga främjas 
av en vacker musik eftersom det 
är estetiska kvaliteter som tjänar 
till att befästa erfarenheter och 
utveckla medvetande.

Musikalisk förmåga är avgörande 
fö -
övningar kan i stor grad underlätta 
språkundervisning, särskilt för de 
barn som har språksvårigh
sjunga i kör kan vara både undervis-
ning, medicin, kulturupplevelse och 
mycket annat. Hur det känns kan 

strupen darrar och membranen i 

känsla av resonans.

Zuzanna Domsta,  
Degeberga Byalag 
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Värmen och glädjen under sångkon-
serten i slutet på april var påtaglig, 
både ibland alla 80 sångarna, mu-
sikerna och den stora publiken. Det 
var tredje gången som Röda Korset 

denna sångfest med lokala körer 

En stor kör av glada barn från sko-
lan sjöng om kompisvänskap och 
från kyrkan kom en liten charmig 
grupp som med rörelser och sång 

stolthet när manskören Degeberga 
Drängar tog ton i Arne Castell´s 

 
”I min lilla värld av blommor”.  Alla 

stämde i med ”Man ska leva för 

”Körslaget i Röda Korsets anda”  
fyllde Degeberga kyrka

varandra” och om hur annorlunda 

en sång. 

Åke Arenhill kåserade kring bla 

hans musik spelas dygnet runt 

man är osäker på denna höjd, kan 
man gå in på Ikea och kolla en viss 
byrå, som har samma längd som 
Schubert.

vänskap mellan en get och en gam-
mal blind häst och som avslutning 

med i  ”Oh, store Gud”, vilket säkert 
alla gjorde.

denna härliga sångstund med ”Nu 
går sista visan” och ordföranden 

alla som förgyllt denna underbara 

Styrelsen för Degebergabygdens 
Rödakorskrets vill genom Byabladet 
tacka alla för den generösa kol-
lekten, 3558 kronor, som kommer 

arbetet.

Kyrkans barnkör

Degeberga Drängar

Forsakören
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Jan Danielson kallade sig ekosof. På 
-

-

Vi minns Jan Danielson

den kunskap han ägde visa hur för-
underligt klokt - men också sårbart 

-

grupper inför allt levande idag och 

-
rens rikedom. 

-
den i Segesholms gamla skola fanns 
en liten skylt med texten ”Ekoso-
fens verkstad”. Genom sina böcker 

-

med andra människor, förde han ut 

år sedan, den 17 juni 2003.

Magleladan är den lilla förskolan på landet med det stora engagemanget. 

Låter det intressant? Vi har platser kvar till hösten! 
Hör av er så bokar vi in så att ni får komma ut och besöka vår vackra förskola. 

Birgitta Wennersten (Förskolechef) 044-35 10 15  

birgitta.wennersten@utb.kristianstad.se  www.magleladan.se  
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På Föräldrakooperativ Mag-
leladan erbjuds en unik miljö. 
Förskolan ligger vackert beläget 
i utkanten av Maglehem. I väst 
betar korna och mot öst skym-
tar havet. I mars 1992 öppnades 
Magleladans föräldrakooperativ. 
Nu dryga 20 år senare drivs 
verksamheten fortfarande av 
engagerade föräldrar från bygden 
och en fantastisk personal. Led-

-

 
säger Jenny Hellberg, förälder och 
styrelseledamot.

-
leladan. Det handlar bland annat 
om styrelsearbete och vaktmäs-

Magleladan - den lilla förskolan på  
landet med det stora engagemanget.

tarsysslor. Under våren och hösten 

se över husen och trädgården. En 
-

-
grillning. Tre veckor om året har 
varje familj jourvecka - då matar 
man djuren under helgen och sopar 
rent på gården. Utöver det ställs 
inga krav på föräldrarna utan man 
engagerar sig så mycket man vill 
och tycker är roligt. För visst är det 

-
dag. 

utvecklande miljö där de blir sedda 

.

På Magleladan har man en egen 
kokerska som lagar all mat och ba-

god mat. Dessutom är det trevligt. 

och laga mat. Man strävar också 

möjligt använda ekologiska och när-
producerade råvaror. 

-
nens lärande på Magleladan. Den 
största delen av dagen spenderar 

har en stor trädgård som lekplats 

även en utesnickarverkstad och 
en separat småbarnsgård som ger 
trygghet och överblick. Förskolans 
egna djur: grisar, kaniner, höns, 

pedagogiska arbete, där ansvar, re-
spekt för det levande, kunskap om 
kretslopp, närheten, den dagliga 
omsorgen och omhändertagandet 

veckan har barnen utedag, då åker 
de större barnen ut i närmiljön med 

-
ler stranden och de mindre barnen 
promenerar. 
ute där barnen vilar middag, berät-
tar Jenny.

 så det är 
bara att höra av sig så berättar vi 
mer och visar upp verksamheten 
om så önskas säger Jenny. Magle-
ladan följer kommunens regler och 
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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  gäster, vi kan även a maten om ni så 
önskar

Vi samarbetar med Skepparslövs Golfkrog, Ekströms Café, Café Trolldegen

Om ni har jobbare som behöver övernattning.

Vi har bra priser på långtidsboende främst under lågsäsong.

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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