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Tidning för Södra Gärds bygden. Utgiven av Degeberga Byalag
Nr 74 · JUNI · 2014

DEGEBERGA

Skånes vackraste friluftsbad med tempererad
50-meters bassäng, 3-meters hopptorn och barnbassäng  

Byalaget önskar en skön sommar!
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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

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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www.degeberga.nu

ANSVARIG UTGIVARE
Degeberga Byalags styrelse

(För insänt material ansvaras ej)
Layout

Utgivning: 2 nr/år
Upplaga: 4 000 ex

Nästa nummer utkommer 
december 2014

Degeberga Byalag
c/o Tommy Lindblom
Saxamöllevägen 36
297 32 Degeberga

Styrelse
Tommy Lindblom, ordförande

0708-35 58 50
Olle Berg, vice ordförande

0702-31 17 98
Ronny Cederholm, kassör

0705-25 05 09
Margaretha Nilsson, sekreterare
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Maja Berg, suppleant
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Sven-Åke Ekblad, revisor

044-35 06 79
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Omslag 

Forsakarsbadet 
Foto: © Tommy Lindblom

På Byalagstämman 2013 
invaldes jag som sty-
relsemedlem och vice 
ordförande. På stämman 
i mars 2014 överlämnade 

Magnus Persson ordförandeklub-

styrelsen lycka till. 

Den nya styrelsen tackar Magnus 
och de avgående styrelsemedlem-

Solheim Göthner, Barbro Hernwall, 
Jenny Davidsson, Zuzanna Domsta 
och Ricard Lindblad för deras enga-

by.

yrkesverksam inom Sparbanken i 
Malmö, och engagerad inom fören-

-

Den nya styrelsens visioner för 

som händer i bygden. Vi använder 
främst Facebook och Byabladet för 

-
liga byar där Byabladet delas ut. 

-
nonser som Barbro Hernvall lagt 

tagits över av Maja Berg, Sven Pers-
-

-
ningen få en egen sida eller uppslag 

alla annonsörer som gör det möjligt 

-

vi kan beskåda Skånes vackraste 

har nyligen blivit renoverat.  

Maja Berg från Byalaget anordnade 
i år konstrundan i Degeberga Tings-
hus där 11 konstnärer hade sina 
utställningar. 

-
enligt i Degeberga backar.

Torbjörn Friede från Änglanejden 
höll välkomsttalet och vårtal hölls 

Eric Liedman. Degeberga drängar 
stod för vårsångerna och GOIF hade 
hand om korvgrillning och dragning 

I skrivande stund planerar Ängla-

jubileum med tidernas största 
tårtkalas den 22 maj. Den 30 maj 

-
bergadagen.

samt anordna en ”Smedjedag” i 
Hembygdsparken med bl.a. Sebas-

Tommy Lindblom
ny ordförande i Degeberga Byalag
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lysa upp Degeberga med marschal-
ler.

Vi vill även öka samarbetet mellan 
-

eningar och företagare i Degeberga 
med dess omnejd.

Byalaget sponsrar byns förenings-
verksamhet, skolan och olika pro-
jekt. 

-

mensam julmarknad. Vårt mål är 
-

av stjärnor eller änglar som lyser 
upp vintermörkret, och vi vill passa 

ställde upp redan i julas.

sponsrade Degeberga Nyårsfyr-

2015 men då kostnaderna ökar så 
behöver vi än mer sponsorer. Ni 

Hur kunde ni lämna denna vackra 

gånger. Ja, varför blev det så?

År 1958 var vi, min fästmö Ingrid 
Johansson och jag, färdiga med våra 
lärarexamina. Vi ville ut och se oss 
om i Sverige och hamnade båda i 
Västergötland i Kinna. Vår tanke då 

sedan flytta tillbaka till Skåne. Så 
blev det inte. Vi är fortfarande kvar 
i Västergötland – men alla somrar 

Borråkra. Ibland hyrde vi en stuga i 

vi oss i Huaröds kyrka.    

utsikten från Borråkra så otroligt fin 
såg jag inte förrän julen 1958, då 
jag kom hem för att fira jul. Varför 
hade jag varit så hemmablind?  
Kanske är det så för många. Vi ser 
inte värdet förrän vi mist det. Fler 

-

densamma. Varje vardagsmorgon 3 
-

året om i ur och skur. Då var det 

skönheten omkring sig, även om 

en råkall höstmorgon komma cyk-
lande fram ur Lillaforsskogen och se 
Degebergadalen dold i dimma och 
endast topparna av kastanjeträden 

-
roverket började. En ängslig liten 
pojke, som varje morgon skulle 
hinna med tåget kl 7. På hösten 
och vintern var det kolmörkt då jag 
cyklade hemifrån och lika mörkt då 
jag skulle hem från tåget. Det första 

-

Det kändes tryggt för mig. Åren där-

känns Borråkra och Degeberga fort-
farande som ”himma”. Sen slutet 

köpte det av min bror, som då drev 

min barndom. Minnen från fälten 
och ängarna trängde fram.

Varje gång vi är på väg in i Dege-

mig. För det första igenkännandet 

och känna igen personer från byn 

bli igenkänd. Inte bara av släkten 
utan även av personer jag känt sen 

-
mans med. Då särskilt mina gamla 

-
derbara spel på saxofon eller kla-

av ”Hjärtats nyckel” med bl.a. Inga 

återse Hjördis Johansson  
(Gärdenfors) i Forsakarsbassängen. 

-

-
der platsen familjen och mig på 

Hanöbukten, där Hanö fyr blinkar 
välkomnande. Det är detta och 
hemmet med arbete bland djuren 
och ute på fälten, som präglat mig. 
Föräldrarnas omtanke om oss i vår 
stora syskonskara, leken och inte 
minst fotbollen i DGoIF.

Minnen nedskrivna av  
John Erik Nilsson 

Degeberga i mitt hjärta

enligt nedan.

Byabladet så stöd vårt arbete med 

in 100 kr på bankgiro 5302-7140 - 
Degeberga Byalag så blir vi mycket 
glada!

Ha en skön sommar önskar Dege-
berga Byalag genom ordförande 
Tommy Lindblom.
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Vad vore en sommar i Degeberga 
utan Forsakarsbadet? Som en oas i 
naturen ligger kanske Sveriges vack-

Forsakarsbäcken. Badet är över 50 
år gammalt och innan dess fanns 

-
merna från 50-talet som byalaget 
säljer på DVD.

jag var liten, och på en liten week-
endsemester i Degeberga stugby. 

Degeberga har badet varit en själv-
klar återhämtningsplats, inte minst 
för våra barn. Här har de, doppat 
sig i den lilla plaskdammen, lärt sig 
simma i 50-meters bassängen och 
börjat hoppa & dyka från 3-meters 

som varje år samordnar simskola 
för barn som inte har lediga föräld-

i ur och skur under simskoleperio-
den.

varit en hjärtefråga för mig och sty-
relsen, och då talar jag nog också 

Sommar, sol och bad på Forsakar

där ungdomarna nämner badet 

byn.

-

satsat på badet som är totalrenove-
rat inför sommaren 2014. 

länge har nu blästrats, tätats, och 
-

anläggning har installerats och 
omklädningsrummen är nymålade 

utemiljön har snyggats upp. Enligt 

-

sprida bland vänner och bekanta 
-

gare är det också en värmepum-
panläggning som står för uppvärm-

bad dessutom.

I sommar har badet öppet från 14 

-

-

Forsakarsbadet under renovering 2014

Forsakarsbadet sommaren 2013

Matlagning på Scoutlägret Krut 2013

förlägga sin simundervisning där i 
början av läsåret.

Sommar innebär numera för mig 
även scoutläger. Då barnen är med 
i Everöds scoutkår så var jag med 

det stora scoutlägret Krut i Östra 

på scoutskjortan och åker med bar-
nen och övriga scouter från Everöd 

byalagets övriga engagemang i sam-
hällsfrågorna och önskar den nya 
styrelsen varmt Lycka Till.

Glad Sommar, önskar Magnus  
Persson, Degeberga
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DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION

UTFLYKTSMÅL
Se också kalendariet DET HÄNDER 

av följande webbadresser:
              

www.degeberga.nu

 

www.linderodsasensturism.com
 

www.anglanejden.se

Forsakar, Skånes vackraste 

på 10,6 m. Forsakarsfallen är en 

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

Vid dålig väderlek bör man undvika 
ravinen, länsstyrelsen varnar för 
risk med fallande träd.

Degeberga Backar 
Söndreklack

En vandring i ”Bröderna 
Lejonhjärtas Fotspår” (Delar av 

vandringsled startar vid parkeringen 

för ”Sockertoppen”. Härifrån 
har man en otrolig utsikt över 
Linderödsåsens fot. Så packa en 
picknickkorg och gör kossorna i 
naturen sällskap.

Sjön är naturskönt beläget i 
Degeberga (bakom skolan) med 
”Sockertoppen” i bakgrunden.

regnbågslax och laxöring. Fiskekort 
säljs i Stugbyn. Fågellivet i sjön är 

inte sötra de fåglar som har sina 
bon längs sjöns kanter. 
Inga badande hundar under den 
perioden. 

bänkar. Tråkigt nog förekommer det 
nedskräpning och skadegörelse. 
Så vill vi inte ha det! Byalaget 
uppmannar: Lämna platsen i 
samma skick som du vill se den när 
du återkommer.
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044-781 07 07. Vi ger e

kommande arrangemang. När 

Måndag - Söndag: 8-18
Bemanning (måndag-fredag) kl 9-17

(Obemannat, men ring gärna och 

Måndag-Fredag kl.8-17
Lördag-Söndag kl.8-16
e-post: info@anglanejden.se

FRITIDSAKTIVITETER
FORSAKARSBADET  
tel. 0731- 50 46 71

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

badanläggningen. Numera Skånes 
bästa!

Mån-Fre: 13-19, Lör-Sön: 11-19
 

kl. 11.00 – 14.00

 
Mån-Sön kl. 11-19
Mer info: 

 

DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION

Degeberga Hembygdspark
Hembygdsparken i Degeberga 
som ägs av Gärds Härads 
Hembygdsförening är platsen 
för många arrangemang i 
Degeberga, men också en plats 
för avkoppling och kulturhistoria. 

museer, t.ex. Ivar Johnsson-

ring 044 – 35 06 57,  
fax 044 - 35 50 76, E-post 
hembygdsforen.g@telia.com

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

Degeberga 

(OBS! Ej Turistbyrå)

drivs av Änglanejden och har 
gemensamma lokaler med 
Ekströms Café på Tingsvägen 23 i 

belägna med start i vår natursköna 
hembygdspark. 

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

TENNIS
Degeberga tennisklubb

Forsakarsbadet.

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

Mjelarasten.

Tennisbanan vid stugbyn
Tennisbanan vid stugbyn hyrs ut via 

Tel. 044-35 00 60

GOLF   

DEGEBERGA WIDTSKÖFLE 
GOLFKLUBB
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DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION

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

SAMHÄLLSSERVICE
Degeberga Vårdcentral
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 

känna dig välkommen!
Specialister i allmänmedicin 
(distriktsläkare)
Distriktssköterskor
Barnhälsovård 
Sjukgymnast

Kurator

Måndag-Fredag  kl. 8-17
När vi har stängt, kontakta: 
Sjukvårdsrådgivningen, tel. 1177 - 
öppet dygnet runt www.1177.se

vårdkontakterna. Under denna 

och omläggning av sår. Du når oss 
på samma telefonnummer som 
vanligt, 044-309 05 10.

Human
I Degeberga Vårdcentral.

Tel. 044-35 05 55

dag!

Måndag-Tisdag kl. 13-21
Onsdag-Fredag kl. 8-17
Semesterstängt veckorna 29, 30  
och 31

Kronans Apotek Degeberga 
Vårdcentral

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

Vardagar  09.00 – 17.00
Lunchstängt: 12.15 - 13.15 

Måndag - Onsdag, Fredag kl.9.00-
17.00
Lunchstängt: 12.15 - 13.15 
Torsdag kl. 09.00 - 12.00 

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

 – välj bibliotek
E-post: degeberga.biblioteket@

På biblioteket kan du hämta 

integrerat folk- och skolbibliotek 

Degebergaskolan. Här kan man 

musik och ljudböcker.

Service
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

Trevlig sommar! 
Degeberga bibliotek

starta 
. Se 

Be någon hämta närmaste 
hjärtstartare.

Vårdcentralen, se ovanstående 

Räddningstjänsten (via larm)
Forsalid – öppet dygnet runt. 

Sparbanken Skåne, 
Degeberga

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

rådgivning.

Återvinningscentralen i 
Degeberga 
Besöksadress: Torskullevägen (vid 
Degeberga bilskrot) 
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Telefon: 044-13 48 95 

Tisdag och Torsdag kl.15-19

återvinningscentralen?
På alla återvinningscentraler 
kan du slänga grovavfall och 
trädgårdsavfall. Det kan vara 
kasserade möbler, badkar och 
annat i hushållet som är för stort 

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

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. Mer 

hemsida.

SAMLINGSLOKALER

Tingshuset är en kommunal 
samlingslokal för föreningar och 

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

Föreningar: 200 kr
Privat: 350 kr

Föreningar: 200 kr
Privat: 350 kr

Föreningar: 350 kr
Privat: 650 kr

Konferensrum för ca. 18 personer
Halvdag 
Föreningar alla dagar: 100 kr
Privat mån-fre: 350 kr
Privat lör-sö: 150 kr

kontakta: Monique Eisner, tel. 044-
13 58 68, e-post monique.eisner@

Lökaröds gamla skola
Uthyrning av samlingslokal + kök i 
gamla skolan i Norra Lökaröd. Max 

 
 

tel. 044 -35 16 99.  
Lökaröds Byalag.

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

 
För bokning ring BiegerJohansson, 
tel. 044 -35 16 02  
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 

Lediga tomter på området 
Saxamöllan
Tomter nära skog och natur, med 

Kontakta Mark & 

tel. 044-35 51 08

Nya området vid 

skolan etc.
 

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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 Ulf Selin Bygg AB
Forsakarsvägen 762
297 94 DEGEBERGA
0733 466499

      

Oljebyte fr. 1500 kr.  
Försäljning av  

mopeder och fyrhjulingar.  
Vi gör även service på husbilar.

 

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.  
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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

Jonas Hellberg, 0734 - 43 60 36

Renovering
och

omklädsel
av möbler

297 31 DEGEBERGA
044-35 05 25

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

0708-35 07 62
Magnus Rönndahl

DEVI Skogsavverkningar AB

Jag klipper, badar, tovutreder och klipper
klor. Klipper även katter.
Alla dagar även helger.
På Munkahagevägen 10 här i Degeberga.

Välkommen att boka tid hos mig:
Monica Hagelin tel. 070 2588384
Mejl: alice.karlsson@bredband.net

0708-35 15 25
Utför även allt inom plåtslageri 

0739-07 67 52
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personalen på orten är känd 

kompetens och är ansvarstagan-
de. Genom vårt arbete vill vi ge 

för en god hälsa. Vårdcentralen 
har en bred verksamhet och er-
bjuder förutom läkarmottagning 

 

 

även undersköterskor som bl.a. 
tar prover på laboratoriet och 
medicinska sekreterare som 

-
lerna skrivs. En resp. två dagar 

sjukgymnast och möjlighet 
-

ningshall. Verksamhetsche-
fen Eva Rekman är apotekare 
och kan ge service i form av 
läkemedelsgenomgångar till de 
äldre patienterna.

Vårdcentralen Degeberga - 
Din vårdcentral mitt i byn

Degebergas och Brösarps vård-
centraler och har gemensam 
verksamhetschef. 

Under sommaren har vårdcen-
tralen öppet som vanligt under 

-
centralen Brösarp. Se även  
sida 8.

Läs mer om verksamheten på 
www.vardcentralendegeberga.
se.  

Bodil Fredriksson driver sedan 2014 
Ekströms Café & Bageri i egen regi. 
Hon är ägare, och var med och 
startade verksamheten 2006. På 

-
liga hantverket, de äkta råvarorna, 

-

innevånare och erbjuda skön av-

Bodil på Ekströms
koppling för dem som är på genom-
resa i byn. Här ska man njuta av 
goda kakor, surdegsbröd, god mat 
och emellanåt kulturevenemang. 

och Maja hälsar alla välkomna.
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djurdoktor som inte bara tar hand 
om det sjuka djuret utan också tar 

Degeberga för snart fyra år sedan 

labradorhane, älskar honom och vi 
känner stort förtroende. 

Sommaren är här och med den 

som virussjukdomen TBE och borre-

företrädesvis rådjur. Ett enda rådjur 
kan faktiskt bära med sig så många 
som 2 000 fästingar. Storleken på 
rådjursbeståndet och andra hjort-

-

Vi kan alltså vara säkra på det inte 

Ska och kan man vaccinera? Hur 
skyddar vi bäst våra fyrfota vän-

sjukdomar? Vad gör vi när djuret 

Byabladet frågar veterinär  
Per Schönbeck i Maglehem.

-
deras inte pga risk för blodbrist 

Generellt är risken med 
fästingsmedel otroligt mycket lägre 

-

-
-
-

-

men än så länge har vi inte sett 

skyddar man också sin hund.

En annan ”gynnare” i naturen, som 
många av oss är rädda för, är hugg-
ormen. Vi människor kan skydda 

-
lar, men hur skyddar vi djuret? Går 
det? Vad ska man tänkta på? Vad 

det?  Måste djuret under behand-
ling direkt?

hundar behöver det. 

lång resväg (inte här i Skåne, mer i 

-

omedelbart, han/hon bedömer om 

det räcker med vila och noggrann 
-

ning rekommenderas inläggning 
och vidare behandling.

 

den i bilen. Är hunden för stor att 
 

-

 

Slutligen, vad ska man tänka på när 

kvar någon gadd som kan ”pumpa 

en kylklamp inlindad i handduk, el-
-

-
ler på tungan. Om tungan svullnar 
kontakta veterinär, samma sak 

-

Maud Steen

Fråga veterinären
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Huset ligger i den vackra byn  
Olseröd, endast tre kilometer från 
havet. Tidigare var det lanthandel i 
byggnaden med anor från slutet av 

fungerar idag som sällskapsrum, 
-

nadskroppen som sträcker sig längs 

för anställda och hitresande samt 
utrymmen för lager m.m. Tre av 

de tre lanthandlarpar som bedrivit 
verksamhet här. Vi har genom  

lanthandlarna var verksamma här.

Vi blev förälskade i huset direkt, 

skick?” Till en början använde vi  
 

 
permanent i Olseröd sedan tre år. 

Nytt och fräscht Bed & Breakfast  
i gamla lanthandeln i Olserödl

Svante Karlsson på trappan var den förste 
lanthandlaren. Bilden troligen från 1918.

på läget, husets storlek och dess 
historia. Först hade vi dock lite  

 
Calvados istället. Renoveringen blev 

vi nu strax är i hamn. 

Vi har funnit den plats vi vill bo på 
resten av livet och vi vill genom vårt 

B&B skapa en plats där även  
andra  människor kan få njuta av 
den omgivande naturen och havet 
samt den lokala konst- och matkul-
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Öppettider:  
Tisd-Fred 9 - 17.30, Lörd 10 - 14

Lars-Inges 
Elservice

044-35 09 03
070-511 18 77

Tingsvägen 46, Degeberga

DEGEBERGA
Öppettider:
Mån-Fre 9-20 
Lördag: 10-18 
Söndag: 10-18 
tel.  
044-350021 
076-2218890

Kiosk, hyrfilm, bilverkstad, bilvård mm 
Handtvätt: 99:- 

Polering, vaxning, helrekonditionering 
Från 1199:- 

Emad med personal hälsar dig 
VARMT VÄLKOMMEN! 
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1000:-
/storsäck (ca 1 ton)

inkl. hemleverans!

FÖRSÄLJNING 
AV MATJORD, GRUS OCH 

STEN I STORSÄCK!

exkl. moms

Öppet alla dagar  
8.00-21.00

Degeberga 

Brinkamölle 
loppis - secondhand 

i samarbete med Bris 
Kaffeservering och galleri 

Öppet lö - sön  11-17 året om.

Här finns det ni behöver och inte  
behöver, så kom och fynda till en  

billig penning! 

Vi tar tacksamt emot allehanda saker, 
 så vill ni skänka för en god sak   

Ring  0721-91 97 35 eller  
kom när butiken är öppen. 

Vid behov kan vi hämta och även 
hjälpa till vid hemkörning.

Knallar och privatpersoner är välkomna 
att boka bord för försäljning av egna 

alster. Ring nr. som ovan.

Varmt välkomna !
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ATA Timber Widtsköfle AB 
Tel. växel 044-35 03 00 
 

Linus Andersson tel. 070-333 08 71 
Otto Brandting tel. 072-209 51 20 

 

mp@entreprenad.se - www.mpentreprenad.se

Vi firar 50 år 
i Degeberga!

Tack alla kunder för förtroendet.

Bil & Maskin Degeberga AB
Forsakarsvägen 24
Tel 044-350495
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För några månader sedan blev jag 

 
Degeberga Byalag. Ända sedan min 
första Byastämman för tre år sedan 

gräsrotsnivå kan göra sin stämma 

förtroendemän och -kvinnor, så jag 
tacka ja.   

Hade någon för sådär 5–6 år se-

dessutom trivas där, hade jag repli-
kerat: No way! Finns inte en chans! 
Visserligen hade vår vigselpräst 
varit kyrkoherde i Degeberga och 

och Hemslöjdsboden, det var allt. 
Under några år hyrde vi under vin-
terhalvåret en stuga nere på Jule-
bodastranden och varje fredagkväll 
i Malmö stoppade vi in hund, mat 

 
Maglehem över helgen. Väl framme 
tände vi en brasa, promenerade på 

-

stressen. – Då trodde jag 
-

na lämna stan och bo 
på landet och dessutom 
stortrivas. Men det är 
mycket man inte vet om 

Så småningom började 

vara här året runt, men 

på stranden under som-
marmånaderna också.

det var dags för en för-
ändring när det gällde 
boendet, men vi visste 

 

runt på Hemnet och plötsligt var 
alla tvivel som bortblåsta. 

På Kuskens väg i Degeberga fanns 

visste han inte, när han gjorde det. 

-
gare något par som förvaltade och 

få köpa det. Tack så mycket! Det 
var det bästa vi gjort i hela vårt liv. 
Vi ångrar det inte en sekund. När vi 

-
ningarna. Vi promenerade runt For-
sakar med bokarnas kopparfärgade 
blad glänsande i solskenet, den 
porlande bäcken i ravinen, fåglarna 

för det var på hösten i september 
som vi gjorde våra upptäcktsfärder 
i omgivningarna. Träden var delvis 
avlövade, vi kunde se Hanöbukten 

stupade rakt ner i ravinen. Det var 

-

Konsum och Mjelarasten, skola, 
bibliotek, vårdcentral, tandläkare, 
apotek, en 50-meters tempererad 
utomhusbassäng, två frisersalonger, 

mycket, mycket mer i Degeberga 
och i de kringliggande byarna. Dess-
utom är det i princip cykelavstånd 

varandra! Vad kan man mer begära.

-

Barbro Hernwall har ensam tagit 
hand om annonsförsäljningen, även 
hon slutar i styrelsen. Idag är det 
Maja Berg, Sven Persson, Seved 
Ingemansson som säljer annonser 

-

-
schen och jobbar idag som frilan-

-

Degeberga Byablad känns hedrande 
och jag hoppas ni är många som vill 
bidra med förslag, idéer och manus 

och talang där.

Maud Steen

Från stadsråtta till lantis! 
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-
plank och det gör vi gärna. Vi tar 
emot både ris och ros. I det här 
numret handlar det inte bara om 

utan lite allmänt om skötseln av  
vår by:

Det har kommit klagomål på 

Lökarödsvägen mot Olseröd är 
upptrampad av hästhovar och 

-

-
spåren  

Det förekommer tyvärr då och 
-

Forsakarsvägen ner mot Saxa-
möllan, och troligen även på 
andra ställen i samhället som 
vi inte har koll på. Hundar och 
andra djur skadar sina tassar. 

lidande för en hund. Och punka 
på cykel eller moped är inte 
heller så kul.  

det grisas ner kring grillplatsen 

som låter sina hundar bada i 
sjön, vilket stör fågellivet.

traktorer (ombyggda bilar för 
max 30 km/h) kör på skolans 

farligt för andra, och bidrar of-

med fordon på fel plats.

Till nästa år föreslår vi en  
gemensam städdag i byn, ca 20 
pers. Det görs på en förmiddag 
och sedan gemensam korv och 

RIS OCH ROS

-
för julen pryda byn med julstjärnor 

med Påskkärring. Till nästa år ser vi 

-
book  i gruppen ”Degeberga Bya-
lag” så blir du löpande uppdaterad 
om vad som händer och sker.

Styrelsen för Degeberga Byalag 
2014
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lansforsakringar.se

Kristianstad:
Hässleholm: 
Bromölla:

0451-489 00
0456-64 74 00

044-19 62 00

FÖR DIN TRYGGHET 

Din ekonomi och dina försäkringar.
Vi hjälper dig hela vägen.

Boka rådgivning

Per Knutsson
Bankrådgivare 
Lantbruk
044-19 62 24

Per Knutsson Fredrik Svensson
Gruppchef  
Lantbruksförsäkring
044-19 62 34

Fredrik Svensson Lars-Johan Joelsson 
Säljare 
Lantbruksförsäkring
044-19 62 46

Lars Johan Joelsson Agneta Eriksson
Innesäljare 
Lantbruksförsäkring
044-19 62 47

Agneta Eriksson

GARANTERAT SVENSKT KÖTT!

Öppettider:  
Torsdag - Fredag 13.30 - 17.30  

Lördagar stängt.  
För info: www.degeberga.nu 

044-35 05 93, dagtid 044-35 01 60

Gårdsbutikens öppettider:    
Torsdag & fredag 14-17 
lördag 10-15 
Vi levererar i hela Skåne 

Bondens egen marknad 
Kristianstad första 
lördagen i månaden 
www.bondensegen.com 

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

Telefon 044-238033 
Välkomna! 

ÖPPETTIDER: 11 - 21

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

Telefon: 044-35 00 48

Välkomna!
önskar

Marie och Mikaela
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Parkett, kakel, klinker, plast och linoleum.
Fullständig läggningsservice och golvslipning.

Uthyrning slipmaskin. Nu säljer vi även färg.

Du hittar oss i Killhult/Svensköp

tel: 0705- 570 140
www.mollersfynd.se

SELLGRENS
SKOGS-

TRANSPORTER AB
0733-94 06 00

 

CAFÉ TROLLDEGEN
HEMBYGDSPARKEN I DEGEBERGA

Öppettider:
juni, juli, augusti

fredag–söndag 10–17
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 var Katharina Leithä-
tyska 

 från Universitetet 

var med på alla tysk- och en del 
-

språkkunskaper. Det är värdefullt 

från en tysktalande person. Vi är 
inte dagligen ”omgivna” av tyska på 

vi lärare lär oss mera. Vi får  

Språket förändras. 
Degebergaskolan har tagit emot 
tyska lärarkandidater sedan 2006 

Tack 

 hade So-lärare 
-

FN-förening en heldag med 
rollspel i Församlingshemmet. Vi 

låna lokalen.

Glimtar från åk 6-9 under vt 2014
På FN-förbundets hemsida kan man 
läsa: 

”FN-rollspel är en pedagogisk me-
tod som kan göra komplexa globala 
frågor mer begripliga och intres-
santa för många elever.[…] 

rollen som ambassadörer för något 
av FN:s 193 medlemsländer. I för-

-

stor kunskap i många frågor. 

lära sig förstå andra länders poli-

förhandlingar. 
FN-rollspel innebär en övning i dip-

-
en.” 

 ska FN-föreningens FN-

och då blir det mer 
kring FN både på skolan under en 
temadag och i byn.

 var föräld-
po

och fältsekreterare 

Lundberg, vilka informerade om 
droger och om kränkningar på nä-
tet. Föräldrarna fick tips och råd 
om vad man ska vara uppmärksam 

www.droginfo.
com www.surfalugnt.se Kvällen 

med mentorerna.  
(Varje klass har en eller två men-
torer och varje elev har en men-
tor, dvs lärare som följer upp hur 
eleven klarar kunskapskraven, har 
utvecklingssamtal och kontakt med 
vårdnadshavare.)

Det var dags för  
lördagen den 26 april. Då kom mor, 
far, syster, bror, andra släktingar, 
vänner och nya elever för att få 
en inblick i skolarbetet under en 
halvdag. Det fanns också möjlighet 
till förtäring under rasten. Detta är 
årligt återkommande och många 

med det stora intresset!
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berga?

berga?

Gerdes 7B, Hanna Olsson 8B och 
Jacob Färdig 9B.

-
sakarsbadet är det bästa, i alla 
fall på sommaren.

när man vill.

Hanna och -
geberga är en lagom stor by. ”Det 

Emilia.

Den 13 maj deltog 45 elever från åk 
-

lingen i engelska, The Big Challenge 
med undertecknad som coordina-
tor. Första gången Sverige var med 
i tävlingen var 2013. Elever från åk 
7, 8 och 9 från Degebergaskolan var 
med och uppnådde bra resultat. I år 
sponsrar Degeberga Byalag skolans 
deltagande – det kostar 40 kr per 
elev.  
Tävlingen testar elevernas engelsk-
kunskaper vad gäller ordkunskap, 

kännedom om de engelskspråkiga 
länderna. Under läsåret kan elev-
erna träna on-line på sidan 
www.thebigchallengequiz.com/

 

sig och jämföra sina kunskaper 
-

nellt. Deltagandet är frivilligt. 

eller dylikt.

Med anledning av 
, blir det jubileums-

meny den 21 och 22 maj i matsalen 
med exempel på vad man åt för 400 
år sedan!

Emilia
öppet längre på kvällarna, t ex 

vara öppet längre på säsongen.

Hanna
främst på helgerna, vilket 
håller med om. Han vill också 
ha belysning på banvallen.

De fyra Degebergaborna trivs bra i 
sin by!

 är det avslut-
ning och sommarlovet kan börja. 
Badet öppnar!

och ty i åk 6-9 på Degebergaskolan 
och förstelärare

Det gick bra för Degebergaskolans 
elever. Bäst var Adam Eriksson 
8B som nådde 335 poäng av 350 
möjliga och blev nr 1 på skolan, nr 1 
i Skåne och nr 11 i Sverige på level 
4 = åk 8. GRATTIS, Adam! I Sverige 
deltog 106 skolor med totalt 6 839 
elever. Listan med de bästa resul-
taten publiceras i nästa nummer av 
Byabladet.
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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:-

4
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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

Gatukök öppet: 11.00 - 20.0020
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Degeberga 
www.degeberga.nu

www.anglanejden.se
044-781 07 07

Degeberga Byalag
www.byalaget.nu
Trollemöllavägen 102 
297 94 Degeberga
044-35 06 57

www.hembygd.se/gards-harads
Hembygdsparken, Degeberga
Trollemöllavägen 25, 
297 94 Degeberga 
Tel 044-35 06 57
E-post:  
hembygdsforen.g@telia.com 

20/6  

Hembygdsparken kl.10.00–13.15

Degeberga Spelmansstämma
13-15/6 se även  
www.spelodans.org

13/6 kl. 19.00 Folkmusikkonsert. i 
 

förstämma i Hembygdsparken
14/6 kl. 13.00 – 01.00 Entré 
14.00 Barn & ungdomsstämman 

 
Hembygdsparkens småstugor.
24.00 Näckspel i bäcken

lövade banor 

15/6 kl. 13.00-16.00 Entré

12/7 kl. 11.00 – 20.00 Förmarknad. 
13/7 kl. 10.00 – 17.00 Marknaddag. 
En av Skånes populäraste famil-
jemarknader. Bl.a. känd för sin 
hantverksgata. 

 

Lördagen 19 juli 2014  
kl 12.00-20.00
Söndagen 20 juli 2014  
kl 08.00-17.00.
En av landets största med över 1 
km marknadsstånd.   

Dragspelsutställning - servering – 
byggnader i parken öppna. Entré: 
100 kronor – Ungdomar under 18 

Vid regn genomförs delar av pro-
grammet inomhus.

Gärds Härads Hembygdsförening

Övriga evenemang 

vår hemsida 

www.hembygd.se/gards-harads

Välkomna önskar Gärds Härads 
Hembygdsförening

Degeberga Församling

13/6 Invigning Spelmansstämman
14/6 Tranströmmer i dikt och musik 
med Ingemar Berg och Gunnar 
Dahlborg, kl.18.00  
15/6 Maglehems kyrka – Slagverks-
konsert.

23/6  14.00 Degeberga
24/6 14.00 Degeberga
25/6 19.00 Degeberga
26/6 18.30 Huaröd

28/6 19.00 Maglehem
29/6 10.00 Hörröd 

Öppet tre dagar i veckan för ungdo-
mar i åk 5–9. 

eller har övriga frågor så ring Tanja 
0733-370816

Degeberga GOIF

tel. 044-350213 
vardagar kl. 9.00–12.00
Fotbollsträning för barn och ung-

mm.

15/6 13.00–16.00
6/7 13.00–16.00
27/7 13.00–16.00
17/8 13.00–16.00
14/9 13.00–16.00
12/10 13.00–15.00
9/11 13.00–15.00

Trolldalen är en lövad utedansbana 
-
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kl. 21.00 med insläpp kl. 20.00. 
Entré 160 kr!
OBS! Endast kontant betalning  
gäller.

 

Vi hälsar gamla som nya medlem-

-

Monica Hagelin 0702588384

och rörlighet har lika stort fokus.

Vid Degeberga Stugby 18/6–6/8 

 

Tisdagar och torsdagar kl. 18.00. 
 

Eller kolla in vår hemsida  

Välkommen!

 

 

hobby, eller bara komma in och se 

-

varje onsdag kl. 19.00– 20.30. 

i  
jordgubbar o trivsel på Ripa Modell-

dag kl. 9.00–21.00

SÖDRA GÄRDS  
SKYTTEFÖRENING
www.sodra-gards.com

-
område.

Undomsledare i Föreningen:
Borne 0708-890800
Magnus
Petra 0734-277162

onsdagar 18.00–20.00 vid 
skjutbanan vid Herremölla

kl. 18.00–20.00 Plats: Gula Ladan 
vid Ö. Sönnarslöv.
Välkomna!

 

Kansliet: 044-35 50 35

dwgk@telia.com

7 juni : Företagsgolf

tel. 0414-73125 

Norra Björstorp 121
273 55 Brösarp

kl.10.00–16.00
e-post: marainne@osterlensglas-

6–7/6  Gjutkurs
 

Mästarna bakom glaset, 2013 bjöd 
-

-
närer och vi gör fyra utställningar 

redan nu vernissagedagen den 20 
september! Fyra vernissager på 

underbar natur och massor med 
-

-

Lördagen den 28 juni spelar Elisa´s orkester upp till dans i 
Trolldalen klockan 21:00 – 01:00 med insläpp från 
klockan 20:00. Dansen kommer att vara öppen för alla. 
Medlemmar som har sitt stödmedlemskort med sig går in 
gratis. För övriga gäller 160 kr, barn upp till 16år går in gratis i 
målsmans sällskap. Dragningen på stödmedlemskorten 
kommer att vara ca kl 20:45.

GoIF tackar alla som ställt upp med sponsring av 
detta projekt som kommer att fortsätta även efter dansen. 

http://www.laget.se/DEGEBERGAGOIF/

Degeberga GoIF presenterar:
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DRAKAMÖLLAN
www.drakamollan.se

sammans med Huaröds Kammar
orkester
Midsommardagen, den 21 juni 
klockan 18.00 är det premiär på 
sommarens opera, Barberaren i Se-

22 juni, blir det ”Nordisk Stjärnglans 
på Drakamöllan” med Huaröds 
Kammarorkester, solister och mu-
siker från guidOpera och medlem-
mar ur Hässleholms Kyrkas Vocal 

vår hemsida.

20 juni kl.12–17  

21 juni kl. 18– 21.30 Premiär
22 juni kl. 14–17.30 Nordisk  
stjärnglans

lördag– söndag kl. 8.00– 16.00

alla dagar 8.00–18.00
Tingsvägen 23
297 31 Degeberga
Tel 044-350004
mobil 0708-846911
e-post:info@ekstromscafe.se

Degeberga Stugby
www.degebergastugby.se
Trollemöllavägen 52, Degeberga 
tel. 044-35 00 60
info@degebergastugby.se
14/6 Cairnterrierutställning
25–27/7 Gårdshundsutställning
8–10/8 Tollarps Brukshundsklubb

22–24/8 Dobbermanutställning

Lokala Röda Korset i Degeberga 
Besöksansvarig  

 
tel: 044-353109 

Vårt mål för verksamheten är  

för äldre”

söndag den 20 juli kl 14–17 

  
söndag den 10 aug kl 14–17 hos 
fam. Dehlin i Skadde 

www.spfpension.se/degeberga
Ordf. Gert Sjöstedt, tel. 044-351409
Kassör: Gunborg Nilsson,  
tel. 350103
e-post gunborg-nilsson@telia.com

(Då inget annat anges hålles 
månads-mötena i Församlingshem-
met )

Fri
 

044-351170 och  

 Rune Olsson  
044-350445

 
044-312147

Per-Åke Persson 
044-350812 
Sånggrupp
Vill du deltaga i sånggruppen  

Vill du deltaga i frivilligarbete, 
kontakta Gerd Jansson 
tel. 044-353119

 
i Stackedala. Se annons i dagspres-
sen. Möt upp mangrant!!

 fredag den 6 
juni. Se annons i dagspressen.

måndag den 
16 juni kl. 17.00. Hjärtats Nyckel 
medverkar. Tipsrunda. Medtag kaf-
fekorg.

Besök på Absolut Company, Åhus. 
Färd med egna bilar.

 
  

Tid och plats: Se annons i pressen.
Kyrksöndag 31/8kl.10.00 i Dege-
berga Kyrka med Hjärtats Nyckel. 

September
 

september.  

 
Stralsundsresan 
Måndag den 8 september kl.14.00 

 
Fröjds Modehus.
Oktober

 

Måndag den 13 oktoberkl.14.00. 

senast den 16 oktober. 044-351699 

November
Måndag den 10 novemberkl.14.00 

 
.

föreningen
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Övriga orter

Everöd
Everöds Byalag
www.everod.nu

 

i Prästgårdsparken den 20 juni. 

lördag den 28 juni blir det 
Berga Blues vid Scoutstugan. Berga-
bluesen arrangeras av föreringar i 
byn i samverkan.

Everöds Scoutkår
www.everodscoutkar.se
Scoutverksamhet för unga och 
gamla. Kontaktpersoner för resp. 
avdelning framgår av hemsidan.
Varmt välkomna!

Everöds IF

Tallavallen

www.pro.se/PRO-struktur/Skane-

Foreningar/Everod-O-Sonnarslov/
Everödsbygdens församling 

www.everodsbygdensforsamling.se

Huaröd
Huaröds Byalag

huarods-byalag/
Lars Tjärnvall 0768- 88 14 42

20/6  kl. 13–15

23/8 kl. 12.00–16.00

www.laget.se/huaröd

Olseröd
Olseröds Byastuga
Lars Bengtsson, tel. 070-669 16 20

Ta med blommor! 

Startar 26/6 kl. 19.00 
Intressanta program varje torsdag. 

Lökaröd

Lökaröds byalag
Hemvändardag med Loppmarknad 
Lördag den 5 juli, kl. 12.00–16.00
Lökaröds gamla skola. Underhåll-

www.maglehem.com

www.viimaglehem.se

20/6 Midsommarfest
26/7 Fiskets dag, Holmaboden
1/8 Grillfest vid Holmaboden

1/11 Österlen lyser 

www.maglekultur.se

-
-

hem.
Vernissage den 19 juni 2014 kl. 
15-18. Utställningen är öppen varje 
dag kl. 11–17.

Loppmarknaden i Maglehem som 

 
Maglehems frivilliga brandkår, äger 
rum den sista söndagen i juli varje 
år vid Maglehems bygdegård. Det 
här året är loppmarknaden den 27 
juli kl.13.00

 
 

Maglehem

 
 

 
Det bakas stenugnsbakat bröd i 
gammal bakugn. Försäljning av 
brödet, endast kontanter.

28/6,  kl.  19.00

aug.   Cykeltur
7/9  Gammeldags byamarknad

Annonsera era arrangemang  
 

DET HÄNDER MYCKET I  

sina arrangemang i Degeberga- 

info@anglanejden.se

Leg. Veterinär
Per Schønbeck

i Maglehem

Nu med röntgen
044-35 16 81

www.veterinar-schonbeck.se
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Ett steg i rätt riktning 
en trappa mot himlen i Degeberga 

i Änglanejden
Från grindarna vid badet har byggts 
en ny bro. Från bron och upp bak-
om badet har gjorts en ny trappa 

har totalrenoverats och tar man 

-

leden över ravinen kommer man 

en helt ny bro med däck och räcke 

bron ner mot Forsakar, söder om 
ravinen, passerar man den plats där 
en utsiktsplats ska byggas. Då får 

egen risk då många träd ”hänger i 

går där när det blåser eller stormar. 

Många trevliga vandringar önskar 
Seved och Byalaget.
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i juni öppnar vi B&B i gamla 
Lanthandeln i Olseröd 

Välkomna att titta  
in på vår hemsida 

olserodbb.se 

I gammal stil men med hög komfort 

P.A. Nilssons Mark- o fastighetstjänst 
Degeberga 

                Mobil:  0732 51 21 84 
                Mail:     oddy4@spray.se 
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Och Elsa och Niklas bodde i Magle-

om vi skulle samla våra vänner och 
ha fest på en kulle i fårhagen? Och 

De höll igång i tre dagar, på två  
scener med massor av musiker och 
alla var välkomna! Det var den allra 

nästa år gjorde de samma sak igen.

länkar på hemsidan för den som vill 
provlyssna!

 

pekpinnar och med ofantligt mycket 

Musik i fårhagen – Maglehemsfestivalen
(en sannsaga)

Blomdahl och Elsa Hernbrant, 
-

bete med Studiefrämjandet och 

och hjälpsamma människorna i byg-

som burit, spikat, kört, städat, lånat 

ut scenvagn och startat elverk.  
– Vi ses!

 
www.facebook.com/Maglehems-



35

FN-dagsfirande i Degeberga
-

en rad medarrangörer i Degeberga 
med omnejd.   

Den 24 oktober 1945 trädde FN:s 

FN:s födelsedag. Då stod 51 länder 

idag har FN 193 medlemsstater. 

den fast regler för staters beteende 

en traktat. Dels fastställer den FN:s 
ändamål och föreskriver hur organi-

Stadgans högstämda inledningsord 

-
led undan krigets gissel

de grundläggande mänsk-

enskilda människans vär-
dighet och värde, på lika 

kvinnor och för små och 

den blir inte starkare än medlems-

ska i första hand lösas med för-
handlingar och inte våld, mänskliga 

grupper hjälpas och satsningar gö-
-

gorna uppmärksammas alltmer. 

ca 120 FN-föreningar i den svenska 
FN-rörelsen, en ideell rörelse med 

om och opinionsbilda kring FN och 
FN-frågor. Upptagningsområdet är 
stort, sju kommuner i nordöstra 
Skåne och västra Blekinge. Fören-
ingen har ca 120 enskilda medlem-
mar men också dussintalet med-
lemsskolor, bl.a. Degebergaskolan. 

det alltså Degebergas tur. 

-
sta planeringsmöte i Degeberga, 

med företrädare för skola, byalag, 
-

Degebergaskolan, på kvällen fack-

sång och tal i Degeberga kyrka. 

Medarrangörer som är klara: Bya-
laget, Degeberga församling, De-
gebergaskolan, Gärds Härads Hem-
bygdsförening, Lions, Röda Korset, 
SPF och Föreningen Änglanejden 

Med hopp om god upp-
slutning den 24 oktober

 
Nyholm, vice ordf  
FN-föreningen

Maglehems Kulturförening anord-
nar 19–29 juni i Konsthallen 
Maglegårda, i Maglehem, en ret-

konstnärer som under längre eller 
 

Maglehem. 
Utgångspunkt för utställningen 
är de namnkunniga konstnärerna 

Konstnärsliv i Maglehem

i Gärds Härads Hembygdsfören-
ings årsbok 1990 Konstnärsliv i 

. 
Kulturföreningen gör dock en be-

konstnärer, bl.a. Nils-Göran Brun-

ner, Ivar Ekelund, Nils Larsson,  

och Gerhard Nordström. Se vidare 
www.maglekultur.se

Vernissage den 19 juni 2014  
kl. 15–18. Utställningen är öppen 
varje dag kl. 11–17.
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Folkpool Kristianstad
Nässelvägen 6, Kristianstad
Tel. 044-590 40 01

Öppettider
Vardagar 10-18
Lördagar 10-15

I vår nya 600 kvm stora butik på Nässelvägen 6 
i Kristianstad hittar du allt för ett lyckat pool- eller 
spaköp. Besök oss och låt oss hjälpa dig att 
fi nna just din semesterdröm. 

Välkomna önskar Reino med personal!

Beställ nya pool- 
och spakatalogen.
www.folkpool.se

SPAKATALOG 2014

94 sidor  
     spaglädje

32 SPAMODELLER

NORTHSTAR HOT TUBSSVERIGES MEST för vårt nordiska klimat

Ny serie prisvärda spa!sålda spabad

för dig som är eller funderar 

på att bli spaägare!

KATALOG 2014 

180 sidor  
     badglädje

6 POOLMODELLER

FOLKPOOL DURAPOOL

SVERIGES MEST
för vårt nordiska klimat

Vår mest flexibla nyhet!

älskade pool

för dig som är eller funderar 
på att bli poolägare!

Pool hemma?

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

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
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-
kors arbete och engagemang i vår 
lokala Rödakorskrets under 75 år. 

-
klipp från förr. Namn och foton på 
för mig kända och okända personer 
passerar förbi och jag känner både 
vördnad och tacksamhet över allt 

-
sen genom åren.

-
gagera människor i styrelsearbetet, 
även vår krets. Vid årets stämma 

och Rinkaby lokala kretsar ska gå 
-

bygdens Rödakorskrets. Den nya 
styrelsen består av två represen-
tanter från de ”gamla” kretsarna. 
Bengt-Åke Månsson, Vä, som även 

-

nya kretsen.

med stort engagemang, utveckla 
vår ”nya” förening. Lokala arbets-

– och vidareutveckla – de verksam-
-

gare kretsarna. Kupan blir navet för 
den nya kretsen. 

arbetet med sällskap och stöd både 
i hemmen och på Forsalid. ”Skapa 

 
vårens vernissage och det blir fort-

också med läxhjälp, flyktingfrågor, 
språkträning, besök på häktet och 
övrigt socialt arbete, som redan 
pågår runt om i kommunen. 

Här i Degeberga ser vi fram emot 

redovisningar, kan nu istället an-

lokala arbetet. Tack vare alla snälla 

-

Konsum den 9 maj, tombolan på 
Degeberga marknad och Öppna 
trädgårdar i juli/aug. Läs vad som är 

-

hemsida.

på den skattkista/resväska med allt 
som en ambulerande sjuksköterska 
kunde behöva när hon på 1930- 
och 40-talen besökte gamla och 

-

mångas förundran från en svunnen 

Vi som arbetar i det lokala Röda 

Kontakta oss gärna!

Cajsa Hjerpe, tel. 23 80 13 

Eva Dehlin, tel. 35 01 83  

Vi har en skattkista på vinden

  

 
 
 
 
 
 
 

 
                         0702-467046 

     www.smahjartan.dinstudio.se 

Torskullev.6, 

Degeberga

Tel:044-35 04 24

info@degebergaskrot.se

www.degebergaskrot.se
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Ett stort tack!
 

I nästan 20 år ha Maria Shim tagit 
 

I våras stängde hon sin klinik Marias 
Fotvård på Tingsvägen i Degeberga 

Maria har behandlat bl.a. spruckna 
hälar, nageltrång och liktår. Har 

hela människan. Vem kan vara glad 
när skon klämmer på en öm tå? När 
mina kunder lämnar min klinik ska 
de gå som på moln, har varit Marias 
paroll.

Idag vet inte Marias kunder var de 
kan få hjälp med sina fötter. Det 
finns fotvårdare i Everöd, Tollarp, 
Brösarp och Åhus, men kan man 

-
vet färdtjänst, vilket kan innebära 
krångel och väntan. 

-

något. Tyvärr, säger Maria, för jag 

gärna hade delat med mig av, men 
man måste ha en motpart om man 
ska kunna förhandla.

Tack, än en gång, säger Maria lite 

 
 

beslut som sörjdes av många trogna  
kunder och bybor. 

Äntligen får jag sova ut, säger 
Katta, när jag träffar henne över en 
soppskål i solen på min altan. Förra 
veckan mötte jag våren i Toscana, 
nu kommer jag hem och får möta 
den en gång till. Och i sommar ska 
jag ha tre, kanske fyra veckors 

10 år. 

Katta på 
Ekströms blir BagarBerta

är stolt över sin gedigna utbildning, 
hon är konditor, bagare, kock och 
produktutvecklare, hon har gesäll- 
och mästarbrev, diplom och betyg 

baka kakor som säljs i frasiga  
cellofanpåsar under det egna  
varumärket Bagar Bertas Bästa med 
en fräck 50-talslogga i turkos. 

kunder av vilka många blivit mina 

sugen på de goda kakorna så säljs 

MAUD STEEN

SKRIVER
REDIGERAR 
ÖVERSÄTTER

 Kuskens väg 8, 297 32 Degeberga,  0760 266 299 
 info@maudsteen.se, www.maudsteen.se

trycksaker och annonser
grafiskt program
företagsprofilering
bokdesign

Julebo Publishing 0708 827040
oss@julebo.com www.julebo.com
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När två
världar

förenas...

Sköter gräs-
mattan medan 

du golfar!

VITVAROR
BELYSNING

SMÅEL

ÖPPET: 

Månd-fred 10.00-17.30

Lörd 10.00-13.00 Örtagårdsvägen 1, 

Degeberga

Tel. 044-35 01 16

Örtagårdsvägen 1, Degeberga

Tel. 044-35 05 15

... i butiken

...hos kunden

bistro

Aspen 
Solvik

Barbeque
efter golfen!


