DEGEBERGA

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

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 !
x 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.
x Vi ordnar även träningsläger i fotboll, golf, simning, orientering m.m.
x Om ni skall ha konferens
x 2PQLEHK|YHUIHVWORNDOPHGSODWVI|UJlVWHUYLNDQlYHQÀ[DPDWHQRPQLVn
önskar
x Vi samarbetar med Skepparslövs Golfkrog, Ekströms Café, Café Trolldegen
x Om ni har jobbare som behöver övernattning.
Vi har bra priser på långtidsboende främst under lågsäsong.
x 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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å Byalagstämman 2013
invaldes jag som styrelsemedlem och vice
ordförande. På stämman
i mars 2014 överlämnade
Magnus Persson ordförandeklubďĂŶƟůůŵŝŐŽĐŚƂŶƐŬĂĚĞĚĞŶŶǇĂ
styrelsen lycka till.
Den nya styrelsen tackar Magnus
och de avgående styrelsemedlemŵĂƌŶĂ,ĞŶƌŝŬDĂƩƐƐŽŶ͕ŽĚŝů
Solheim Göthner, Barbro Hernwall,
Jenny Davidsson, Zuzanna Domsta
och Ricard Lindblad för deras engaŐĞŵĂŶŐĨƂƌĂƩƂŬĂƚƌĞǀŶĂĚĞŶŝǀĊƌ
by.
:ĂŐŬŽŵŵĞƌŝĨƌĊŶ>ƵŶĚĚćƌũĂŐďŽƩ
ƐƚƂƌƌĞĚĞůĞŶĂǀŵŝƩůŝǀ͘:ĂŐŚĂƌǀĂƌŝƚ
yrkesverksam inom Sparbanken i
Malmö, och engagerad inom förenŝŶŐƐůŝǀĞƚ͘ ƌϮϬϬϲŇǇƩĂĚĞũĂŐŽĐŚ
ŵŝŶĨƌƵƟůůĞŐĞďĞƌŐĂƚĂĐŬǀĂƌĞĚĞŶ
ĨĂŶƚĂƐƟƐŬĂŶĂƚƵƌĞŶ͕ŽĐŚdƌŽůůĞŵƂůůĂ
ŵĞĚ^ǀĞƌŝŐĞƐĮŶĂƐƚĞƌĞŐŶďĊŐƐĮƐŬĞǀĂƩĞŶ͘ƩďŽĞŶĚĞƐŽŵƉĂƐƐĂƌ
ƉĞƌĨĞŬƚĚĊũĂŐćƌŝŶƚƌĞƐƐĞƌĂĚĂǀĂƩ
ĮƐŬĂ͕ƐƉĞůĂŐŽůĨŽĐŚƉƌŽŵĞŶĞƌĂŽĐŚ
ĐǇŬůĂŝǀĊƌĮŶĂŶĂƚƵƌ͘

Den nya styrelsens visioner för
ĞŐĞďĞƌŐĂǇĂůĂŐćƌĂƚƚĨŽƌƚƐćƩĂ
ĨƂƌŵĞĚůĂŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŵǀĂĚ
som händer i bygden. Vi använder
främst Facebook och Byabladet för
ĂƩĨĊƵƚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ͕ŽĐŚǀŝƐćƩĞƌ
ŽĐŬƐĊƵƉƉĂĸƐĐŚĞƌƂǀĞƌǀĊƌĂŽůŝŬĂ
ĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌŝĞŐĞďĞƌŐĂŽĐŚŝƐĂŵƚliga byar där Byabladet delas ut.
ĞƚĨĂŶƚĂƐƟƐŬĂĂƌďĞƚĞƚŵĞĚĂŶnonser som Barbro Hernvall lagt
ŶĞƌĨƂƌǇĂďůĂĚĞƚŝŇĞƌĂĊƌŚĂƌŶƵ
tagits över av Maja Berg, Sven PersƐŽŶŽĐŚ^ĞǀĞĚ/ŶŐĞŵĂŶƐƐŽŶ͘ŶƐǀĂƌĞƚĨƂƌĂƩŚĊůůĂŝŚŽƉďǇĂďůĂĚĞƚ
ŚĂƌDĂŐŶƵƐůćŵŶĂƚƂǀĞƌƟůůDĂƵĚ
^ƚĞĞŶ͘^ŬŽůĂŶŬŽŵŵĞƌŝĨŽƌƚƐćƩningen få en egen sida eller uppslag
ĚćƌůćƌĂƌĞŽĐŚĞůĞǀĞƌŬĂŶŬŽŵŵĂƟůů
ƚĂůƐ͘sŝǀŝůůŽĐŬƐĊƉĂƐƐĂƉĊĂƩƚĂĐŬĂ
alla annonsörer som gör det möjligt
ĂƩƟĚŶŝŶŐĞŶŬĂŶŬŽŵŵĂƵƚ͘

sŝĨŽƌƚƐćƩĞƌǀĊƌƚĂƌďĞƚĞƟůůƐĂŵŵĂŶƐŵĞĚŬŽŵŵƵŶĞŶĨƂƌĂƩĨĊ
ďćƩƌĞǀĂŶĚƌŝŶŐƐůĞĚĞƌƟůůǀĊƌƐƚŽƌĂ
ƚƵƌŝƐƚĂƩƌĂŬƟŽŶ&ŽƌƐĂŬĂƌ͕ƐĂŵƚ
ƵƚďǇŐŐŶĂĚĞŶĂǀƉůĂƪŽƌŵĞŶĚćƌ
vi kan beskåda Skånes vackraste
ǀĂƩĞŶĨĂůů͘^ŬĊŶĞƐŬĂŶƐŬĞǀĂĐŬƌĂƐƚĞ
ĨƌŝůƵŌƐďĂĚůŝŐŐĞƌũƵŽĐŬƐĊŚćƌŽĐŚ
har nyligen blivit renoverat.
^ĞƐĞƉĂƌĂƚĂƌƟŬĞů͘
Maja Berg från Byalaget anordnade
i år konstrundan i Degeberga Tingshus där 11 konstnärer hade sina
utställningar.
sĂůďŽƌŐƐĮƌĂŶĚĞƚƐŬĞĚĚĞƚƌĂĚŝƟŽŶƐenligt i Degeberga backar.
Torbjörn Friede från Änglanejden
höll välkomsttalet och vårtal hölls
ĂǀĨƂƌĨĂƩĂƌĞŶŽĐŚƉƌŽĨĞƐƐŽƌŶĂƌůͲ
Eric Liedman. Degeberga drängar
stod för vårsångerna och GOIF hade
hand om korvgrillning och dragning
ŝƐŝƩŵĞĚůĞŵƐůŽƩĞƌŝ͘
I skrivande stund planerar ÄnglaŶĞũĚĞŶƟůůƐĂŵŵĂŶƐŵĞĚĂůůĂĂŶĚƌĂ
ĨƂƌĞŶŝŶŐĂƌ<ƌŝƐƟĂŶƐƚĂĚƐϰϬϬͲĊƌƐ
jubileum med tidernas största
tårtkalas den 22 maj. Den 30 maj
ƉůĂŶĞƌĂƐĞƩŶǇƩĞǀĞŶĞŵĂŶŐ͕ĞŐĞbergadagen.
ǇĂůĂŐĞƚĂƌďĞƚĂƌĨƂƌĂƩƟůůŚƂƐƚĞŶ
ĨĊŝŐĊŶŐĞŶǀĂůĚĞďĂƩŝdŝŶŐƐŚƵƐĞƚ
samt anordna en ”Smedjedag” i
Hembygdsparken med bl.a. SebasƟĂŶ&ƌĞĚƌŝŬƐƐŽŶ͘
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hŶĚĞƌůůŚĞůŐŽŶĂŚĞůŐĞŶƉůĂŶĞƌĂƌǀŝ
ĂƩƟůůƐĂŵŵĂŶƐŵĞĚ ŶŐůĂŶĞũĚĞŶ
lysa upp Degeberga med marschaller.
Vi vill även öka samarbetet mellan
ŶŐůĂŶĞũĚĞŶ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĞƌ͕ĨƂƌeningar och företagare i Degeberga
med dess omnejd.
Byalaget sponsrar byns föreningsverksamhet, skolan och olika projekt.
ǇĂůĂŐĞƚĂƌďĞƚĂƌŝĊƌƟůůƐĂŵŵĂŶƐ
ŵĞĚ>ŝŽŶƐĨƂƌĂƩĂƌƌĂŶŐĞƌĂĞŶŐĞ-

mensam julmarknad. Vårt mål är
ŽĐŬƐĊĂƩǀŝƐŬĂůůĨĊŇĞƌŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĞƌŽĐŚĨƂƌĞƚĂŐĂƌĞĂƩƉƌǇĚĂƐŝŶĂ
ĨĂƐĂĚĞƌŵĞĚũƵůĚĞŬŽƌĂƟŽŶĞƌŝĨŽƌŵ
av stjärnor eller änglar som lyser
upp vintermörkret, och vi vill passa
ƉĊĂƩƚĂĐŬĂĂůůĂĨƂƌĞƚĂŐĂƌĞƐŽŵ
ställde upp redan i julas.
sŝǀŝůůƉĂƐƐĂƉĊĂƩƚĂĐŬĂĂůůĂƐŽŵ
sponsrade Degeberga NyårsfyrǀĞƌŬĞƌŝϮϬϭϯͲϮϬϭϰ͘sĊƌƚŵĊůćƌĂƩ
ŐĞŶŽŵĨƂƌĂĞƩŶǇƩĨǇƌǀĞƌŬĞƌŝϮϬϭϰͲ
2015 men då kostnaderna ökar så
behöver vi än mer sponsorer. Ni
ƐŽŵǀŝůůƐƉŽŶƐƌĂƌĞĚĂŶŶƵŬĂŶƐćƩĂ

ŝŶǀĂůĨƌŝƩďĞůŽƉƉƉĊǀĊƌƚďĂŶŬŐŝƌŽ
enligt nedan.
:ĂŐŚŽƉƉĂƐĂƩǀŝƚƌćīĂƐƉĊŶĊŐƌĂĂǀ
ǀĊƌĂĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌƵŶĚĞƌĊƌĞƚ͘
KŵĚƵƵƉƉƐŬĂƩĂƌǀĊƌƚĂƌďĞƚĞŽĐŚ
Byabladet så stöd vårt arbete med
ĞƩŵĞĚůĞŵƐŬĂƉϮϬϭϰ͘KŵĚƵƐćƩĞƌ
in 100 kr på bankgiro 5302-7140 Degeberga Byalag så blir vi mycket
glada!
Ha en skön sommar önskar Degeberga Byalag genom ordförande
Tommy Lindblom.

Degeberga i mitt hjärta
Hur kunde ni lämna denna vackra
ďǇŐĚ͍ĞŶĨƌĊŐĂŶŚĂƌǀŝĨĊƩŵĊŶŐĂ
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
ǀĂƌĂƩƐƚĂŶŶĂĚćƌŶĊŐƌĂĊƌĨƂƌĂƚƚ
sedan flytta tillbaka till Skåne. Så
blev det inte. Vi är fortfarande kvar
i Västergötland – men alla somrar
ŚĂƌǀŝƟůůďƌŝŶŐĂƚŝ^ŬĊŶĞĂŶƟŶŐĞŶŝ
/ŶŐƌŝĚƐŚĞŵŝ,ƵĂƌƂĚĞůůĞƌŝŵŝƩŝ
Borråkra. Ibland hyrde vi en stuga i
ŚĞŵƚƌĂŬƚĞŶ͘^ŽŵŵĂƌĞŶϭϵϱϵŐŝŌĞ
vi oss i Huaröds kyrka.
ƩǀĊƌŚĞŵďǇŐĚćƌƐĊǀĂĐŬĞƌŽĐŚ
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
ĨƂƌŬůĂƌŝŶŐĂƌĮŶŶƐ͘hŶĚĞƌŵŝŶĂƐĞǆ
ĊƌŝĞŐĞďĞƌŐĂĨŽůŬƐŬŽůĂŽĐŚƐĞŶĞƩ
ĂŶƚĂůĊƌƉĊ,ƂŐƌĞůůŵćŶŶĂ>ćƌŽǀĞƌŬĞƚŝ<ƌŝƐƟĂŶƐƚĂĚǀĂƌŵŝŶƐŬŽůǀćŐ
densamma. Varje vardagsmorgon 3
ŬŵŶĞƌĨƂƌďĂĐŬĂƌŶĂƟůůƐŬŽůĂŶĞůůĞƌƟůůũćƌŶǀćŐƐƐƚĂƟŽŶĞŶʹƐĞŶƉĊ
ĞŌĞƌŵŝĚĚĂŐĞŶĞůůĞƌŬǀćůůĞŶƵƉƉĨƂƌ
ďĂĐŬĂƌŶĂŽĐŚŚĞŵƟůůŽƌƌĊŬƌĂ
året om i ur och skur. Då var det
ŝŶƚĞƐĊůćƩĨƂƌĞŶůŝƚĞŶƉŽũŬĞĂƩƐĞ
4

skönheten omkring sig, även om
ĞŶĚĞůƐƚĂƌŬĂŵŝŶŶĞŶĮŶŶƐŬǀĂƌ͘Ʃ
en råkall höstmorgon komma cyklande fram ur Lillaforsskogen och se
Degebergadalen dold i dimma och
endast topparna av kastanjeträden
ƉĊsĊŶŐĞŶƐƟĐŬĂƵƉƉƐŽŵƐŵĊƂĂƌ͕
ćƌĞƩŽƵƚƉůĊŶůŝŐƚŵŝŶŶĞĨƌĊŶĚĞŶ
ƟĚĞŶ͘
:ĂŐǀĂƌϭϯĊƌĚĊƌĞƐĂŶĚĞƚƟůůůćroverket 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
ĊƌĞƚŵƂƩĞŵŝŶƐƚŽƌĂƐǇƐƚĞƌŵŝŐǀĂƌũĞŬǀćůůǀŝĚƐƚĂƟŽŶĞŶŝĞŐĞďĞƌŐĂ͘
Det kändes tryggt för mig. Åren därƉĊǀĂƌĚĞƚŇĞƌĨƌĊŶ<ǇůůŝŶŐĂƌƂĚƐŽŵ
ƌĞƐƚĞ͘ĊŚĂĚĞǀŝĂůůƟĚƐćůůƐŬĂƉ͘
EƵϱϲĊƌĞŌĞƌŇǇƩĞŶƟůů<ŝŶŶĂ
känns Borråkra och Degeberga fortfarande som ”himma”. Sen slutet
ĂǀϭϵϳϬͲƚĂůĞƚćŐĞƌǀŝĞƩůŝƚĞƚŚƵƐ
ŶćƌĂŵŝƩŐĂŵůĂŚĞŵ͘ĞŶĚĂŐĞŶǀŝ
köpte det av min bror, som då drev
ŚĞŵŵĂŐĊƌĚĞŶ͕ŬćŶĚĞƐĚĞƚƐŽŵĂƩ
ĊƚĞƌǀćŶĚĂŚĞŵƟůůĂůůƚƐŽŵƟůůŚƂƌƚ
min barndom. Minnen från fälten
och ängarna trängde fram.
Varje gång vi är på väg in i DegeďĞƌŐĂćƌĚĞƚĂůůƟĚƚƌĞƐĂŬĞƌƐŽŵƐůĊƌ
mig. För det första igenkännandet

ĂǀŚĞŵďǇŐĚĞŶ͕ĨƂƌĚĞƚĂŶĚƌĂĂƩƐĞ
och känna igen personer från byn
ŽĐŚĨƂƌĚĞƚƚƌĞĚũĞŽĐŚǀŝŬƟŐĂƐƚĞ͖ĂƩ
bli igenkänd. Inte bara av släkten
utan även av personer jag känt sen
ŐĂŵŵĂůƚŽĐŚŚĂƌŵŝŶŶĞŶƟůůƐĂŵmans med. Då särskilt mina gamla
ƐŬŽůŬĂŵƌĂƚĞƌ͘ƌŶĞĂƐƚĞůů͕ǀćŶŶĞŶ
ŽĐŚďćŶŬŬĂŵƌĂƚĞŶ͘ƩƐĞŚŽŶŽŵ
ůĞĚĂůůƂŬƂƌĞŶĞůůĞƌŚƂƌĂŚĂŶƐƵŶderbara spel på saxofon eller klaƌŝŶĞƩ͕ĞůůĞƌĂƩůǇƐƐŶĂƟůůƐŬƂŶƐĊŶŐ
av ”Hjärtats nyckel” med bl.a. Inga
WƌĂŵďĞƌŐ;ŶĚĞƌƐƐŽŶͿĞůůĞƌĂƩ
återse Hjördis Johansson
(Gärdenfors) i Forsakarsbassängen.
sŝĚƐĊĚĂŶĂŵƂƚĞŶŬƌǇƉĞƌƟĚĞŶƟůůďĂŬĂƟůůďĂƌŶͲŽĐŚƵŶŐĚŽŵƐĊƌĞŶ͘
sćůĨƌĂŵŬŽŵŵĞŶƟůůŽƌƌĊŬƌĂďũƵder platsen familjen och mig på
ĚĞŶĨĂŶƚĂƐƟƐŬƚǀĂĐŬƌĂǀǇŶƵƚƂǀĞƌ
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

Sommar, sol och bad på Forsakar
ŵĂŶŝŶƚĞŵŝŶƐƚŝĂƌƟŬĞůŶĨƌĊŶƐŬŽůĂŶ
där ungdomarna nämner badet
ƐŽŵĞŶĂǀĚĞǀŝŬƟŐĂƐƚĞĚĞůĂƌŶĂĂǀ
byn.

Forsakarsbadet sommaren 2013

Vad vore en sommar i Degeberga
utan Forsakarsbadet? Som en oas i
naturen ligger kanske Sveriges vackƌĂƐƚďĞůćŐŶĂĨƌŝůƵŌƐďĂĚ͕ŝĂŶƐůƵƚŶŝŶŐ
Ɵůů&ŽƌƐĂŬĂƌƐƌĂǀŝŶĞŶĂůůĚĞůĞƐŝŶƟůů
Forsakarsbäcken. Badet är över 50
år gammalt och innan dess fanns
ĞƩŵŝŶĚƌĞďĂĚƉĊƐĂŵŵĂƉůĂƚƐ͕
ǀŝůŬĞƚŵĂŶŬĂŶďĞƐŬĊĚĂŝƐŽĐŬĞŶĮůmerna från 50-talet som byalaget
säljer på DVD.
DŝƩĨƂƌƐƚĂŵŝŶŶĞĨƌĊŶďĂĚĞƚćƌĚĊ
jag var liten, och på en liten weekendsemester i Degeberga stugby.
ĞƚćƌďĂƌĂƉŽƐŝƟǀĂŵŝŶŶĞŶĨƌĊŶĞŶ
ŐůĂĚƉĊŐƐŽŵćůƐŬĂƌĂƩďĂĚĂ͘^ĞĚĂŶ
ũĂŐŽĐŚ^ŽĮĂ;ŵŝŶĨƌƵͿŇǇƩĂĚĞƟůů
Degeberga har badet varit en självklar 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
ŚŽƉƉƚŽƌŶĞƚ͘:ĂŐǀŝůůƉĂƐƐĂƉĊĂƩ
ƚĂĐŬĂ&ƌŝƟĚƐƉĊĞŐĞďĞƌŐĂƐŬŽůĂ
som varje år samordnar simskola
för barn som inte har lediga föräldƌĂƌ͕ŽĐŚǀĂŶĚƌĂƌƟůůďĂĚĞƚǀĂƌũĞĚĂŐ
i ur och skur under simskoleperioden.

ůůĂďǇŝŶǀĊŶĂƌĞ͕ƐŽŵŵĂƌŐćƐƚĞƌŽĐŚ
ƚƵƌŝƐƚĞƌćƌŶƵǀćůĚŝŐƚŐůĂĚĂĂƩŬŽŵŵƵŶĞŶǀĂůƚĂƩůǇƐƐŶĂƉĊŽƐƐŽĐŚ
satsat på badet som är totalrenoverat inför sommaren 2014.
ĂƐƐćŶŐďŽƩĞŶƐŽŵǀĂƌŝƚƐůŝƚĞŶ
länge har nu blästrats, tätats, och
ĨĊƩŶǇǇƚďĞůćŐŐŶŝŶŐ͘EǇƌĞŶŝŶŐƐanläggning har installerats och
omklädningsrummen är nymålade
ŽĐŚŚĂƌĨĊƩŶǇĂďćŶŬĂƌŵŵ͘ ǀĞŶ
utemiljön har snyggats upp. Enligt
^ƚĂīĂŶ:ŽŚĂŶƐƐŽŶ͕ϰdĞŬŶŝŬƐĊǀĂƌ
ďĂĚĞƚŝďĞŚŽǀĂƩĞŶƚŽƚĂůƌĞŶŽǀĞƌŝŶŐƐŽŵŬŽƐƚĂƚĞƩĂŶƚĂůŬƌŽŶŽƌƐĊ
ŶƵŐćůůĞƌĚĞƚĂƩĂŶǀćŶĚĂĚĞƚ͕ŽĐŚ
sprida bland vänner och bekanta
ŚƵƌĮŶƚĚĞƚŚĂƌďůŝǀŝƚ͘^ĞĚĂŶƟĚŝgare är det också en värmepumpanläggning som står för uppvärmŶŝŶŐĞŶ͕ƐĊĚĞƚćƌĞƩŵŝůũƂǀćŶůŝŐƚ
bad dessutom.
I sommar har badet öppet från 14
ũƵŶŝĨƌĂŵƟůůĚĞŶϭϳĂƵŐƵƐƟ͕Ŷćƌ
ƐŬŽůĂŶďƂƌũĂƌ͘ƩĚĞƚƐƚćŶŐĞƌĚĊ
ďƌƵŬĂƌŚćŶŐĂŝŚŽƉŵĞĚĂƩďĂĚǀĂŬƚĞƌŶĂŽŌĂƐƚćƌƐŬŽůƵŶŐĚŽŵƐŽŵ
ƐŬĂůůƟůůďĂŬĂƟůůŽůŝŬĂƵƚďŝůĚŶŝŶŐĂƌ͘
DĞŶŝĞŶĨƌĂŵƟĚŚŽƉƉĂƐďǇĂůĂŐĞƚ
ĂƩďĂĚĞƚŬĂŶǀĂƌĂƂƉƉĞƚćŶŶƵůćŶŐƌĞƐĊĂƩƐŬŽůĂŶƚ͘Ğǆ͘ƐŬƵůůĞŬƵŶŶĂ

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
ƐŽŵĞǆƚƌĂůĞĚĂƌĞƌĞĚĂŶŝĮŽůǀŝĚ
det stora scoutlägret Krut i Östra
'ƂŝŶŐĞ͘EƵďůŝƌĚĞƚĊƚĞƌĚĂŐƐĂƩƚĂ
på scoutskjortan och åker med barnen och övriga scouter från Everöd
Ɵůů^ƂǀĚĞŽĐŚůćŐƌĞƚsŝůĚĂ͘/ƂǀƌŝŐƚ
ůƵƚĂƌũĂŐŵŝŐƟůůďĂŬĂŽĐŚŶũƵƚĞƌĂǀ
byalagets övriga engagemang i samhällsfrågorna och önskar den nya
styrelsen varmt Lycka Till.
Glad Sommar, önskar Magnus
Persson, Degeberga

hŶĚĞƌŵŝŶƟĚŝďǇĂůĂŐĞƚŚĂƌďĂĚĞƚ
varit en hjärtefråga för mig och styrelsen, och då talar jag nog också
ĨƂƌĞŶƐƚƂƌƌĞĚĞůĂǀďǇŶ͘ĞƩĂƐĞƌ

Forsakarsbadet under renovering 2014

Matlagning på Scoutlägret Krut 2013
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DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION
UTFLYKTSMÅL
Se också kalendariet DET HÄNDER
Dz<d/ E'>E:EŝŶŶĞŝ
ƟĚŶŝŶŐĞŶ͘
&ůĞƌƟƉƐĮŶŶĞƌĚƵŽĐŬƐĊƉĊŶĊŐŽŶ
av följande webbadresser:

www.degeberga.nu

&ŽƌƐĂŬĂƌćƌĞƩĂǀ^ŬĊŶĞƐŚƂŐƐƚĂ
ǀĂƩĞŶĨĂůůŵĞĚĞŶƚŽƚĂůĨĂůůŚƂũĚ
på 10,6 m. Forsakarsfallen är en
ĚĞůĂǀ<ƌŝƐƟĂŶƐƚĂĚƐǀĂƩĞŶƌŝŬĞŽĐŚ
ĮŶŶƐŝŵŽĚĞůůĨŽƌŵƉĊEĂƚƵƌƵŵŝ
<ƌŝƐƟĂŶƐƚĂĚ͘ŶǀĂŶĚƌŝŶŐŝĚĞŶϳϬϬ
ŵůĊŶŐĂƌĂǀŝŶĞŶĨƌĂŵƟůůŶĞĚƌĞ
ĨĂůůĞƚćƌĞƩƉŽƉƵůćƌƚďĞƐƂŬƐŵĊů͘
Även den varmaste sommardag är
det en sval och skön promenad och
ŵĂŶďůŝƌƌŝŬŚĂůƟŐƚďĞůƂŶĂĚĂǀĞŶ
ĨĂŶƚĂƐƟƐŬƵƉƉůĞǀĞůƐĞ͊KŵƌĊĚĞƚćƌ
ŶƵŵĞƌĂĞƩŶĂƚƵƌƐŬǇĚĚƐƌĞƐĞƌǀĂƚ͘
Vid dålig väderlek bör man undvika
ravinen, länsstyrelsen varnar för
risk med fallande träd.

&ƌŝƟĚƐĮƐŬĞŝĊůƐũƂŶ

Degeberga Backar
Söndreklack

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

www.linderodsasensturism.com

www.anglanejden.se

Forsakar, Skånes vackraste
ǀĂƩĞŶĨĂůů͊

En vandring i ”Bröderna
Lejonhjärtas Fotspår” (Delar av
ĮůŵĞŶƐƉĞůĂĚĞƐŝŶŚćƌͿćƌĞŶ
ĨĂŶƚĂƐƟƐŬŶĂƚƵƌƵƉƉůĞǀĞůƐĞ͘Ŷ
vandringsled startar vid parkeringen
ŵŝƩĞŵŽƚďĂŶŬĞŶŽĐŚƐƚƌćĐŬĞƌƐŝŐ
ƵƉƉƟůů^ƂŶĚƌĞŬůĂĐŬ͕ćǀĞŶŬĂůůĂĚ
för ”Sockertoppen”. Härifrån
har man en otrolig utsikt över
Linderödsåsens fot. Så packa en
picknickkorg och gör kossorna i
naturen sällskap.
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Sjön är naturskönt beläget i
Degeberga (bakom skolan) med
”Sockertoppen” i bakgrunden.
,ćƌĮŶŶƐŵƂũůŝŐŚĞƚĂƩĨĊŶŐŬĂƌƉ͕
regnbågslax och laxöring. Fiskekort
säljs i Stugbyn. Fågellivet i sjön är

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.
,ćƌĮŶŶƐŵĊŶŐĂŐĂŵůĂďĞǀĂƌĂĚĞ
ďǇŐŐŶĂĚĞƌŚŝƞůǇƩĂĚĞĨƌĊŶŽůŝŬĂ
ƉůĂƚƐĞƌŝ^ŬĊŶĞ͘ĞƚĮŶŶƐŇĞƌ
museer, t.ex. Ivar JohnssonŵƵƐĞĞƚ͕ĞƩǀĂŐŶƐŵƵƐĞƵŵŽĐŚĞƩ
ůĂŶƚŚĂŶĚĞůƐŵƵƐĞƵŵ͘&ƂƌƂƉƉĞƫĚĞƌ
ring 044 – 35 06 57,
fax 044 - 35 50 76, E-post
hembygdsforen.g@telia.com

Degeberga Domarring
(Domarringsvägen vägen mot
Ö.Sönnarslöv)
ŽŵĂƌƌŝŶŐćƌĞŶĨŽƌŶƟĚĂ
gravanläggning som kom i bruk
under slutet av bronsåldern,
men var vanligast under
ĨŽůŬǀĂŶĚƌŝŶŐƐƟĚĞŶ. Domarringen
är en typ av stenkrets, där resta
ƐƚĞŶĂƌćƌŐůĞƐƚƉůĂĐĞƌĂĚĞƐĊĂƩ
en cirkelform bildas (jämför
ƐŬĞƉƉƐƐćƩŶŝŶŐ). Namnet kan
ŚćƌůĞĚĂƐƟůůĞŶŵĞĚĞůƟĚĂ
ƵƉƉĨĂƩŶŝŶŐĂƩĚŽŵĂƌƌŝŶŐĂƌǀĂƌ
ƟŶŐƐƉůĂƚƐĞƌ͘WĊǀĂƌũĞƐƚĞŶƐĂƩĞŶ
domare och i och med det udda
antalet stenar kunde en dom aldrig
ďůŝ͟ŽĂǀŐũŽƌĚ͘͟&ƌĊŶũćƌŶĊůĚĞƌŶĮŶŶƐ
dock inga tecken som tyder på en
ƐĊĚĂŶĨƵŶŬƟŽŶ͘ŽŵĂƌƌŝŶŐĞŶǀĂƌ
i regel en brandgrav͕ŽŌĂƌĞůĂƟǀƚ
ĨǇŶĚĨĂƫŐ͘^ĞŬƵŶĚćƌŐƌĂǀĂƌŬĂŶŚĂ
ƟůůŬŽŵŵŝƚŝĞŌĞƌŚĂŶĚ͘

Degeberga
dƵƌŝƐƟŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
(OBS! Ej Turistbyrå)
ĞŐĞďĞƌŐĂdƵƌŝƐƟŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
drivs av Änglanejden och har
gemensamma lokaler med
Ekströms Café på Tingsvägen 23 i
ĞŐĞďĞƌŐĂ͘sŝĚĨƌĊŐŽƌćƌŶŝĂůůƟĚ
ǀćůŬŽŵŶĂĂƩŬŽŶƚĂŬƚĂŽƐƐƉĊ

044-781 07 07. Vi ger eƌƟƉƐŽĐŚ
ƌĊĚŽĐŚďĞƌćƩĂƌŐćƌŶĂŵĞƌŽŵ
kommande arrangemang. När
ƚƵƌŝƐƚďǇƌĊŶćƌŽďĞŵĂŶŶĂĚĮŶŶƐ
ĚĞƚĂůůƟĚŵƂũůŝŐŚĞƚĂƩŚćŵƚĂ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽĐŚƚƌǇĐŬƐĂŬĞƌƵŶĚĞƌ
ǀĊƌĂƂƉƉĞƫĚĞƌ͘
PƉƉĞƫĚĞƌϭͬϲͲϯϭͬϴ
Måndag - Söndag: 8-18
Bemanning (måndag-fredag) kl 9-17
PƉƉĞƫĚĞƌϭͬϵͲϯϭͬϭϮ͗
(Obemannat, men ring gärna och
ďŽŬĂƟĚĞůůĞƌƐƚćůůĨƌĊŐŽƌͿ
Måndag-Fredag kl.8-17
Lördag-Söndag kl.8-16
e-post: info@anglanejden.se

ĞŐĞďĞƌŐĂŵŽƟŽŶƐƐůŝŶŐŽƌ
ĞŐĞďĞƌŐĂŵŽƟŽŶƐƐůŝŶŐŽƌĮŶŶƐ
belägna med start i vår natursköna
hembygdspark.
^ƚĂƌƚƉůĂƚƐćƌǀŝĚŐĂǀĞůŶƟůů
vagnsmuseet.
Blå markering = 2 km elljusspår
Gul markering = 5 km
Elljusspåren är under vinterhalvåret
ƚćŶĚĂĨƌĊŶŵƂƌŬƌĞƚƐŝŶďƌŽƩƟůů
Ϯϰ͘ϬϬŽĐŚĨƌĊŶϲ͘ϬϬƟůůƐĚĞƚďůŝƌ
ůũƵƐƚ͘DŽƟŽŶƐƐůŝŶŐŽƌŶĂćŐƐĂǀ
ŬŽŵŵƵŶĞŶ͕ŽĐŚƐŬƂƚƐƉĊĞƩŵǇĐŬĞƚ
ďƌĂƐćƩĂǀĞŐĞďĞƌŐĂƐƚƵŐďǇ͘

TENNIS
Degeberga tennisklubb
sćůŬŽŵŶĂƟůůǀĊƌĂŶůćŐŐŶŝŶŐǀŝĚ
Forsakarsbadet.
&ƌĊŐŽƌŽĐŚƟĚƐďŽŬŶŝŶŐ͖
Johan Nilsson (ordf.):
0709 - 44 44 03
Mikael Jönsson (kassör):
0708 - 89 63 29

FRITIDSAKTIVITETER
FORSAKARSBADET
tel. 0731- 50 46 71
sĂĐŬĞƌƚďĞůćŐĞƚĨƌŝůƵŌƐďĂĚǀŝĚ
Forsakarsgården. 50 meters
tempererad bassäng, plaskbassäng,
3 meters hopptorn. Se även
ĂƌƟŬĞůŽŵĚĞƚƌĞŶŽǀĞƌĂĚĞ
badanläggningen. Numera Skånes
bästa!
PƉƉŶĂƌĨƂƌƐćƐŽŶŐĞŶĚĞŶϭϰ:ƵŶŝ
PƉƉĞƫĚĞƌ͗ϭϰͬϲʹϭϯͬϳ
Mån-Fre: 13-19, Lör-Sön: 11-19
ΎDŝĚƐŽŵŵĂƌĂŌŽŶćƌĚĞƚƂƉƉĞƚ
kl. 11.00 – 14.00
PƉƉĞƫĚĞƌϭϰͬϳͲϭϳͬϴ
Mån-Sön kl. 11-19
Mer info: ǁǁǁ͘ŬƌŝƐƟĂŶƐƚĂĚ͘ƐĞͬƐǀͬ͘͘͘
&ƌŝƟĚͬͬ͘͘͘&ŽƌƐĂŬĂƌƐďĂĚĞƚͬ

ĞƚŬŽƐƚĂƌϱϬŬƌͬƟŵĂƩĂŶǀćŶĚĂ
ďĂŶĂŶŽĐŚĚĞƚĮŶŶƐůŝƐƚĂŵĞĚ
ƂƉƉĞƫĚĞƌŽĐŚŶǇĐŬĞůƉĊ
Mjelarasten.
sćůŵƂƩƉĊƚĞŶŶŝƐďĂŶĂŶ͊

Tennisbanan vid stugbyn
Tennisbanan vid stugbyn hyrs ut via
ƌĞĐĞƉƟŽŶĞŶƉĊƐƚƵŐďǇŶ͘ĞƚŬŽƐƚĂƌ
ϲϬŬƌͬƟŵ
Tel. 044-35 00 60

GOLF

DEGEBERGA WIDTSKÖFLE
GOLFKLUBB
&ŽƌƚƐćƩŶŝŶŐŶćƐƚĂƐŝĚĂ͊
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DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION
Tel. 044-35 50 35
ǁǁǁ͘ĚǁŐŽůŅůƵďď͘ƐĞ
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
ŐŽĚǀĊƌĚŽĐŚĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĨƂƌĞŶ
ŐŽĚŚćůƐĂ͘sŝŐƂƌĂůůƚĨƂƌĂƩĚƵƐŬĂ
känna dig välkommen!
x Specialister i allmänmedicin
(distriktsläkare)
x Distriktssköterskor
x Barnhälsovård
x Sjukgymnast
x ƌďĞƚƐƚĞƌĂƉĞƵƚ
x Kurator
PƉƉĞƫĚĞƌ͗
Måndag-Fredag kl. 8-17
När vi har stängt, kontakta:
Sjukvårdsrådgivningen, tel. 1177 öppet dygnet runt www.1177.se
hŶĚĞƌǀĞĐŬŽƌŶĂϮϳͲϯϬ;ϯϬũƵŶŝͲϮϳ
ũƵůŝͿŇǇƩĂƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƟůůĨćůůŝŐƚ
ƟůůsĊƌĚĐĞŶƚƌĂůĞŶƌƂƐĂƌƉ
ĞůĂƌĂǀǀĊƌƉĞƐŽŶĂůĮŶŶƐƉĊƉůĂƚƐ
ŝƌƂƐĂƌƉĨƂƌĂƩŐĞŬŽŶƟŶƵŝƚĞƚŝ
vårdkontakterna. Under denna
ƉĞƌŝŽĚćƌĚĞƚĞŶĚĂƐƚĂŬƵƫĚĞƌ
och omläggning av sår. Du når oss
på samma telefonnummer som
vanligt, 044-309 05 10.
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dĂŶĚůćŬĂƌŬůŝŶŝŬĞŶƚĂů
Human
I Degeberga Vårdcentral.

<ŽŵƉůĞƩƚĂŶĚŬůŝŶŝŬƂƉƉĞŶĨƂƌĂůůĂ
Tel. 044-35 05 55
dĂƌĞŵŽƚŬƵƚƚĂŶĚǀćƌŬƐĂŵŵĂ
dag!
PƉƉĞƫĚĞƌ͗
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
PƉƉĞƫĚĞƌ͗
Vardagar 09.00 – 17.00
Lunchstängt: 12.15 - 13.15
ϮϭͬϲDŝĚƐŽŵŵĂƌĂŌŽŶƐƚćŶŐƚ
ϮϰͬϲͲϭϲͬϴ^ŽŵŵĂƌƟĚĞƌ
Måndag - Onsdag, Fredag kl.9.0017.00
Lunchstängt: 12.15 - 13.15
Torsdag kl. 09.00 - 12.00

Degeberga bibliotek
vid skolan i Degeberga,
Tel. 044-13 45 53
ǁǁǁ͘ŬƌŝƐƟĂŶƐƚĂĚ͘ƐĞ – välj bibliotek
E-post: degeberga.biblioteket@
ŬƌŝƐƟĂŶƐƚĂĚ͘ƐĞ
På biblioteket kan du hämta
ǇĂďůĂĚƟůůŶĊŐŽŶƐŽŵŝŶƚĞĨĊƩ
ƟĚŶŝŶŐĞŶŝƐŝŶůĊĚĂ͘
ĞŐĞďĞƌŐƐďŝďůŝŽƚĞŬćƌĞƩ
integrerat folk- och skolbibliotek
ƐŽŵůŝŐŐĞƌŝĂŶƐůƵƚŶŝŶŐƟůů
Degebergaskolan. Här kan man
ĨƂƌƵƚŽŵďƂĐŬĞƌćǀĞŶůĊŶĂĮůŵĞƌ͕
musik och ljudböcker.
Service
Internetdator, dator för
ordbehandling och Genline för

ƐůćŬƞŽƌƐŬŶŝŶŐŬĂŶďŽŬĂƐ͘
KƌĚŝŶĂƌŝĞƂƉƉĞƫĚĞƌ͗
Måndagar 10-13, 14-19
Onsdagar 10-13, 14-18
Torsdagar 14-17
^ŽŵŵĂƌƟĚĞƌϭϳͬϲͲϭϴͬϴ
Måndagar 14-18
Onsdagar 10-13, 14-18
Torsdagar 14-17
^ƚćŶŐƚǀĞĐŬĂϯϬ
s ><KDE͊
Trevlig sommar!
Degeberga bibliotek

,ũćƌƚƐƚĂƌƚĂƌĞ

KŵŶŝƚƌćīĂƌƉĊŶĊŐŽŶƐŽŵĂŬƵƚ
ĚƌĂďďĂƚƐĂǀŚũćƌƚƐƟůůĞƐƚĊŶĚ͕starta
ŐĞŶĂƐƚ,ũćƌƚΘ>ƵŶŐƌćĚĚŶŝŶŐ. Se
ƟůůƐĊĂƩĂŵďƵůĂŶƐďůŝƌůĂƌŵĂĚ͘
Be någon hämta närmaste
hjärtstartare.
/ĞŐĞďĞƌŐĂĮŶŶƐŚũćƌƚƐƚĂƌƚĂƌĞ͗
x Vårdcentralen, se ovanstående
ƂƉƉĞƫĚĞƌ
x Räddningstjänsten (via larm)
x Forsalid – öppet dygnet runt.
,ćƌĮŶŶƐƵƚďŝůĚĂĚƉĞƌƐŽŶĂů

Sparbanken Skåne,
Degeberga
PƉƉĞƫĚĞƌ͗
Måndag: 10-13
Torsdag 10-18
Fredagar 10-13
PǀƌŝŐĂǀĂƌĚĂŐĂƌĨƂƌƟĚƐďŽŬĂĚ
rådgivning.

Återvinningscentralen i
Degeberga
Besöksadress: Torskullevägen (vid
Degeberga bilskrot)

DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION
ǁǁǁ͘ƌĞŶŚĂůůŶŝŶŐĞŶͲŬƌŝƐƟĂŶƐƚĂĚ͘ƐĞ
Telefon: 044-13 48 95
PƉƉĞƫĚĞƌ͗
Tisdag och Torsdag kl.15-19
sĂĚŬĂŶũĂŐůćŵŶĂƉĊ
återvinningscentralen?
På alla återvinningscentraler
kan du slänga grovavfall och
trädgårdsavfall. Det kan vara
kasserade möbler, badkar och
annat i hushållet som är för stort
ĂƩƐůćŶŐĂƐŝĚĞƚǀĂŶůŝŐĂƐŽƉŬćƌůĞƚ͘
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
ǀĨĂůůĨƌĊŶďǇŐŐͲ͕ƌĞŶŽǀĞƌŝŶŐƐͲ
och rivningsarbeten räknas inte
som grovavfall från hushåll.
Det kan ändå lämnas på
återvinningscentralen, men det
ŬŽƐƚĂƌϭϬϬŬƌƉĞƌŬƵďŝŬŵĞƚĞƌĂƩ
lämna om det är mer än en halv
kubikmeter. OBS: Betalning endast
med kort, ej kontanter.
Asbest
ƵŬĂŶŐƌĂƟƐůćŵŶĂĨǇƌĂƉůĂƩŽƌ
asbest på återvinningscentralen.
Större mängder lämnas mot
ĞŶĂǀŐŝŌƉĊHässleholms
Kretsloppscenter i Vankiva utanför
,ćƐƐůĞŚŽůŵ͘dćŶŬƉĊĂƩĚĞƚĮŶŶƐ
ƐćƌƐŬŝůĚĂĨƂƌĞƚĂŐƐŽŵŬĂŶŚũćůƉĂƟůů
ŽŵĚƵŚĂƌƐƚŽƌĂŵćŶŐĚĞƌĂƐďĞƐƚĂƩ
hantera.
Småföretagare
För småföretagare som vill lämna
avfall på återvinningscentralerna
ĞƌďũƵĚĞƌǀŝĞƩƐŵĊĨƂƌĞƚĂŐĂƌŬŽƌƚ͘
Kontakta Renhållningens kundtjänst
om du är intresserad. Mer
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƉĊƌĞŶŚĊůůŶŝŶŐĞŶƐ
hemsida.

SAMLINGSLOKALER
ĞŐĞďĞƌŐĂdŝŶŐƐŚƵƐĞƚ
Tingshuset är en kommunal
samlingslokal för föreningar och
ƉƌŝǀĂƚƉĞƌƐŽŶĞƌ͘ĞƚĮŶŶƐůŽŬĂ/ĞƌĨƂƌ
möten, studiecirklar, danskurser,
fester mm. Litet pentry med servis
ĨƂƌϱϬƉĞƌƐŽŶĞƌĮŶŶƐŝdŝŶŐƐƐĂůĞŶ͘

dŝŶŐƐƐĂůĞŶ;ϭϬϰŵϮͿ
&ƂƌŵŝĚĚĂŐĂƌĂůůĂĚĂŐĂƌ͗
Föreningar: 200 kr
Privat: 350 kr
ŌĞƌŵŝĚĚĂŐĂƌ^ƂŶĚĂŐͲdŽƌƐĚĂŐ
Föreningar: 200 kr
Privat: 350 kr
ŌĞƌŵŝĚĚĂŐĂƌ&ƌĞĚĂŐĂƌΘ>ƂƌĚĂŐĂƌ
Föreningar: 350 kr
Privat: 650 kr
^ƚǇƌĞůƐĞƌƵŵŵĞƚ;ϰϬŵϮͿ
Konferensrum för ca. 18 personer
Halvdag
Föreningar alla dagar: 100 kr
Privat mån-fre: 350 kr
Privat lör-sö: 150 kr
&ƂƌďĞŬƌćŌĞůƐĞĂǀƉƌŝƐĞƌƐĂŵƚŵĞƌ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŬŽŶƚĂŬƚĂ͗
&ƂƌďŽŬŶŝŶŐŽĐŚŵĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
kontakta: Monique Eisner, tel. 04413 58 68, e-post monique.eisner@
ŬƌŝƐƟĂŶƐƚĂĚ͘ƐĞ

Lökaröds gamla skola
Uthyrning av samlingslokal + kök i
gamla skolan i Norra Lökaröd. Max
ϱϬƉĞƌƐŽŶĞƌ͕ƉŽƌƐůŝŶƟůůϱϬƉĞƌƐŽŶĞƌ͘
&ƂƌďŽŬŶŝŶŐƌŝŶŐ>ĂƌƐDĂƩƐƐŽŶ͕
tel. 044 -35 16 99.
Lökaröds Byalag.

Olseröds Byastuga
Uthyrning av samlingslokal + kök i
Olseröd. Max 100 personer, porslin
ƟůůĐĂ͘ϴϬƉĞƌƐŽŶĞƌ͘
För bokning ring BiegerJohansson,
tel. 044 -35 16 02
Föreningen Olseröds Byastuga

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

Lediga tomter på området
Saxamöllan
Tomter nära skog och natur, med
ĐǇŬĞůǀćŐƟůůƐŬŽůĂĞƚĐ͘
Kontakta Mark &
ǆƉůŽĂƚĞƌŝŶŐƐŬŽŶƚŽƌĞƚŝ<ƌŝƐƟĂŶƐƚĂĚ͕
tel. 044-35 51 08

Nya området vid
>ŝůůĂĨŽƌƐǀćŐĞŶ
dŽŵƚĞƌŵĞĚĨĂŶƚĂƐƟƐŬƵƚƐŝŬƚƂǀĞƌ
ĞŐĞďĞƌŐĂĂĐŬĂƌŽĐŚĐǇŬĞůǀćŐƟůů
skolan etc.
<ŽŶƚĂŬƚĂDWŶƚƌĞƉƌĞŶĂĚ͕
tel. 070-835 08 04

sŝƩƐŬƂǀůĞ
/sŝƩƐŬƂǀůĞĮŶŶƐĚĞƚŵĊŶŐĂ
naturnära områden lämpliga för
ďĞďǇŐŐĞůƐĞ͘<ŽŶƚĂŬƚĂtŝĚƚƐŬƂŇĞ
Byalag: ĂůĚĞƌŵĂŶΛǀŝƩƐŬŽǀůĞďǇ͘ƐĞ

Lägenheter
uthyres
Centralt i Degeberga
Olika storlekar och
hyresnivåer

Jan Karlsson
044-350723,
0456-15115,
0709-300304
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UlfSelinByggAB
Forsakarsvägen762
29794DEGEBERGA
0733Ͳ466499

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
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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.

Oljebyte fr. 1500 kr.
Försäljning av
mopeder och fyrhjulingar.
Vi gör även service på husbilar.

Ved

Brasved & pannved
Säljes av bra kvalité
Transport ordnas
Tel 044-35 07 62
0708-35 07 62

0708-35 15 25

Magnus Rönndahl
DEVI Skogsavverkningar AB

Utför även allt inom plåtslageri

0739-07 67 52
WćůƐǀĊƌĚĨƂƌŚƵŶĚĂƌ




Jagklipper,badar,tovutrederochklipper
klor.Klipperävenkatter.
Alladagarävenhelger.
PåMunkahagevägen10häriDegeberga.

Välkommenattbokatidhosmig:
MonicaHagelintel.070Ͳ2588384
Mejl:alice.karlsson@bredband.net


Renovering
och
omklädsel
av möbler

297 31 DEGEBERGA
044-35 05 25

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

Bruno
0708-494962
bruno.hakansson@telia.com

Jonas Hellberg, 0734 - 43 60 36

Degedalsvägen 1, 29731 Degeberga Tel. 044-350440 Fax. 044-350700
E-post: lillaforssnickeriet@telia.com Hemsida: http://www.lillafors.com
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Bodil på Ekströms
Bodil Fredriksson driver sedan 2014
Ekströms Café & Bageri i egen regi.
Hon är ägare, och var med och
startade verksamheten 2006. På
ŬƐƚƌƂŵƐƚĂƌŵĂŶƟůůǀĂƌĂĚĞƚŶĂƚƵƌliga hantverket, de äkta råvarorna,
ďĂŬĂƌŚĞůƐƚĞŬŽůŽŐŝƐŬƚŽĐŚƵƚĂŶƟůůƐĂƚƐĞƌ͘ŽĚŝůƐǀŝƐŝŽŶćƌĂƩŬƐƚƌƂŵƐ
ƐŬĂǀĂƌĂƚƌćīƉƵŶŬƚĨƂƌďǇŐĚĞŶƐ
innevånare och erbjuda skön av-

koppling för dem som är på genomresa i byn. Här ska man njuta av
goda kakor, surdegsbröd, god mat
och emellanåt kulturevenemang.
ŽĚŝůƟůůƐĂŵŵĂŶƐŵĞĚƐŝŶƉĞƌƐŽŶĂů
<ƌŝƐƟŶĂ͕^ŽĮĞ͕ĂƌŽůŝŶĞ͕ůŝĂƐ͕KůŝǀĞƌ
och Maja hälsar alla välkomna.

Vårdcentralen Degeberga Din vårdcentral mitt i byn
ƩŚĂŶćƌĂƟůůǀĊƌĚĞŶŽĐŚĂƩ
personalen på orten är känd
ćƌǀŝŬƟŐĂǀćƌĚĞŶ͘ĞƚćƌŽĐŬƐĊ
ǀŝŬƟŐƚĂƩǀĊƌƉĞƌƐŽŶĂůŚĂƌŚƂŐ
kompetens och är ansvarstagande. Genom vårt arbete vill vi ge
ŐŽĚǀĊƌĚŽĐŚďƌĂĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌ
för en god hälsa. Vårdcentralen
har en bred verksamhet och erbjuder förutom läkarmottagning
ŵĞĚĂůůŵćŶƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĞƌĞƩŇĞƌƚĂů
ƐũƵŬƐŬƂƚĞƌƐŬĞŵŽƩĂŐŶŝŶŐĂƌ͗
ŝƐƚƌŝŬƚƐŬƂƚĞƌƐŬĂ͕ƐƚŵĂͲ<K>͕
ŝĂďĞƚĞƐ͕DŝŶŶĞƐŵŽƩĂŐŶŝŶŐ͕
/ŶŬŽŶƟŶĞŶƐŵŽƩĂŐŶŝŶŐŽĐŚ
ĂƌŶŚćůƐŽǀĊƌĚ͘WĊĞŶŚĞƚĞŶĮŶŶƐ
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även undersköterskor som bl.a.
tar prover på laboratoriet och
medicinska sekreterare som
ƉĂƟĞŶƚĞŶŵƂƚĞƌŝƌĞĐĞƉƚŝŽŶĞŶ
ŽĐŚƐŽŵƐĞƌƟůůĂƩũŽƵƌŶĂlerna skrivs. En resp. två dagar
ŝǀĞĐŬĂŶĮŶŶƐĂƌďĞƚƐƚĞƌĂƉĞƵƚ
ŽĐŚŬƵƌĂƚŽƌƉĊƉůĂƚƐ͘ĞƚĮŶŶƐ
ćǀĞŶƟůůŐĊŶŐƟůůĞŶŵĞƌŝƚĞƌĂĚ
sjukgymnast och möjlighet
ĂƩƚƌćŶĂŝĞŶǀćůƵƚƌƵƐƚĂĚƚƌćningshall. Verksamhetschefen Eva Rekman är apotekare
och kan ge service i form av
läkemedelsgenomgångar till de
äldre patienterna.

^ĞĚĂŶĊƌƐƐŬŝŌĞƚƐĂŵĂƌďĞƚĂƌ
Degebergas och Brösarps vårdcentraler och har gemensam
verksamhetschef.
Under sommaren har vårdcentralen öppet som vanligt under
ũƵŶŝŽĐŚĂƵŐƵƐƟ͘/ũƵůŝ;ǀĞĐŬĂϮϳ
ƟůůŽĐŚŵĞĚǀĞĐŬĂϯϬͿŇǇƩĂƌ
ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƟůůĨćůůŝŐƚƟůůsĊƌĚcentralen Brösarp. Se även
sida 8.
Läs mer om verksamheten på
www.vardcentralendegeberga.
se.

Fråga veterinären
ůůĂƐŽŵŚĂƌƐŵĊĚũƵƌ͕ŚƵŶĚĞůůĞƌ
ŬĂƩ͕ǀĞƚŚƵƌǀŝŬƟŐƚĚĞƚćƌĂƩŚĂ
ŶćƌĂƟůůŽĐŚŐŽĚŬŽŶƚĂŬƚŵĞĚƐŝŶ
ǀĞƚĞƌŝŶćƌ͘ĞƚćƌƚƌǇŐŐƚĂƩŚĂĞŶ
djurdoktor som inte bara tar hand
om det sjuka djuret utan också tar
ƐŝŐƟĚĂƩůǇƐƐŶĂƉĊŵĂƩĞƐĞůůĞƌ
ŚƵƐƐĞƐŽƌŽ͘^ĞĚĂŶǀŝŇǇƩĂĚĞƟůů
Degeberga för snart fyra år sedan
ŚĂƌǀŝǀćŶƚŽƐƐƟůůǀĞƚĞƌŝŶćƌWĞƌ
^ĐŚƂŶďĞĐŬŝDĂŐůĞŚĞŵ͘dŽƩĞ͕ǀĊƌ
labradorhane, älskar honom och vi
känner stort förtroende.
Sommaren är här och med den
ŬŽŵŵĞƌĨćƐƟŶŐĂƌ͕ŽĐŚƐũƵŬĚŽŵĂƌ
som virussjukdomen TBE och borreůŝĂ͘&ćƐƟŶŐĂƌćƌƉĂƌĂƐŝƚĞƌƐŽŵůĞǀĞƌ
ƉĊĂƩƐƵŐĂďůŽĚĨƌĊŶƐ͘Ŭ͘ǀćƌĚĚũƵƌ͕
företrädesvis rådjur. Ett enda rådjur
kan faktiskt bära med sig så många
som 2 000 fästingar. Storleken på
rådjursbeståndet och andra hjortĚũƵƌćƌĞŶĂǀĚĞǀŝŬƟŐĂƐƚĞĨĂŬƚŽƌĞƌŶĂƐŽŵƌĞŐůĞƌĂƌĂŶƚĂůĞƚĨćƐƟŶŐĂƌ͘
Vi kan alltså vara säkra på det inte
ćƌĨĊĨćƐƟŶŐĂƌƐŽŵĮŶŶƐŚćƌ͘
&ƌĊŐĂ͗
KŵŵĂŶǀŝůůƐŬǇĚĚĂƐŝƩĚũƵƌ͕ŚƵƌ
ĞīĞŬƟǀƚćƌĚĞƚĚĊŵĞĚƚ͘Ğǆ͘ǀŝƚůƂŬ͍
Ska och kan man vaccinera? Hur
skyddar vi bäst våra fyrfota vänŶĞƌĨƌĊŶĨćƐƟŶŐĂƌŽĐŚĨćƐƟŶŐďƵƌŶĂ
sjukdomar? Vad gör vi när djuret
ďůŝǀŝƚŐĞƟŶŐƐƚƵŶŐĞƚĞůůĞƌŽƌŵďŝƚĞƚ͘
Byabladet frågar veterinär
Per Schönbeck i Maglehem.
^ǀĂƌ͗
DĂŶďƂƌƐŬǇĚĚĂƐŝƩĚũƵƌ͘dĞƐƚĂĚĞ
ŐŝŌĨƌŝĂŵĞĚůĞŶ͘sŝƚůƂŬƌĞŬŽŵŵĞŶderas inte pga risk för blodbrist
ĂůƚĞƌŶĂƟǀƚďůŽĚĨƂƌŐŝŌŶŝŶŐ͘ĞƚĮŶŶƐ
ŵĊŶŐĂŵĞĚĞůŵŽƚĨćƐƟŶŐĂƌ͕ŶƵ
ƐĞŶĂƐƚĞƩƐŽŵŚĞƚĞƌƌĂǀĞĐƚŽʹĞŶ

ƚĂďůĞƩƐŬĂƐŬǇĚĚĂŝϯŵĊŶĂĚĞƌŵŽƚ
ůŽƉƉŽƌŽĐŚĨćƐƟŶŐĂƌ͘
Generellt är risken med
fästingsmedel otroligt mycket lägre
ćŶĚĞďŝǀĞƌŬŶŝŶŐĂƌƐŽŵĞŶŝŶĨĞŬƟŽŶ
ŐĞƌ͘^ũćůǀŬůĂƌƚćƌĚĞƚďćƐƚŵĞĚŐŝŌĨƌŝĂŵĞĚĞů͕ŵĞŶũĂŐƚǇĐŬĞƌŝŶƚĞŵĂŶ
ƐŬĂŽƌŽĂƐŝŐĨƂƌĂƩĂŶǀćŶĚĂŐŝŌ͘
KďƐ͊ũƵƌĞƚǀĂĐĐŝŶĞƌĂƐŵŽƚďŽƌƌĞůŝĂ͕ŝŶƚĞŵŽƚĨćƐƟŶŐĂƌ͊ŶĚƌĂĨćƐƟŶŐďƵƌŶĂƐũƵŬĚŽŵĂƌ͕ƐŽŵĂŶĂƉůĂƐŵĂŬĂŶĚũƵƌĞƚćŶĚĊĨĊ͘sĂĐĐŝŶĂƟŽŶ
ćƌĂůůƚƐĊŝŶƚĞĨćƐƟŶŐĨƂƌĞďǇŐŐĂŶĚĞ͘
ŽƌƌĞůŝĂǀĂĐĐŝŶĞƚŐĞƌůŝƚĞŇĞƌďŝǀĞƌŬŶŝŶŐĂƌćŶǀĂŶůŝŐƚǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶ͕
men än så länge har vi inte sett
ĂůůǀĂƌůŝŐĂďŝǀĞƌŬŶŝŶŐĂƌ͘sĂĐĐŝŶĂƟŽŶ
ćƌĞƩďƌĂƐƵƉƉůĞŵĞŶƚʹĞƩĞǆƚƌĂ
ĮůƚĞƌŝƐŬǇĚĚĞƚ͘hŶĚǀŝŬĞƌŵĂŶĂƩ
ŐĊĚćƌĚĞƚĮŶŶƐŐŽƩŽŵĨćƐƟŶŐĂƌ
skyddar man också sin hund.
&ƌĊŐĂ͗
En annan ”gynnare” i naturen, som
många av oss är rädda för, är huggormen. Vi människor kan skydda
ŽƐƐŐĞŶŽŵĂƩĂŶǀćŶĚĂŐƵŵŵŝƐƚƂǀlar, men hur skyddar vi djuret? Går
det? Vad ska man tänkta på? Vad
ĨĊƌŵŝŐƐŽŵĚũƵƌćŐĂƌĞĂƩŵŝƐƐƚćŶŬĂ
ĞƩŚƵŐŐŽƌŵƐďĞƩ͍,ƵƌĨĂƌůŝŐƚćƌ
det? Måste djuret under behandling direkt?
^ǀĂƌ͗
>ćŶŐĞĂŶǀćŶĚĞƐŬŽƌƟƐŽŶ͕ŵĞŶŶǇĂ
ƐƚƵĚŝĞƌǀŝƐĂƌĂƩĞŶĚĂƐƚĞƩĨĊƚĂů
hundar behöver det.
sŝĚĂŬƵƚĂƐŝƚƵĂƟŽŶĞƌŶćƌŵĂŶŚĂƌ
lång resväg (inte här i Skåne, mer i
łćůůĞŶͿŬĂŶŬŽƌƟƐŽŶĞǀ͘ĂŶǀćŶĚĂƐ͘
KďƐ͊<ŽƌƟƐŽŶĞƌƐćƩĞƌŝŶƚĞǀĞƚĞƌŝŶćƌďĞĚƂŵŶŝŶŐ͊hƉƉƐƂŬǀĞƚĞƌŝŶćƌ
omedelbart, han/hon bedömer om

det räcker med vila och noggrann
ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶ͘sŝĚƚĞĐŬĞŶƉĊĨƂƌŐŝŌning rekommenderas inläggning
och vidare behandling.
ůŝƌŚƵŶĚĞŶŽƌŵďŝƚĞŶʹďĞǀĂƌĂ
ůƵŐŶĞƚ͘hƉƉƐƂŬǀĞƚĞƌŝŶćƌ͗ĞŶŚƵŶĚ
ƐŽŵŬĂŶďćƌĂƐ͕ůǇŌĚĞŶŽĐŚůćŐŐ
den i bilen. Är hunden för stor att
ďćƌĂƐŐĊůĊŶŐƐĂŵƚŵĞĚĚĞŶƟůů
ďŝůĞŶʹƐƉƌŝŶŐŝŶƚĞĨƂƌĚĊƐƉƌŝĚƐŐŝĨƚĞƚƐŶĂďďĂƌĞŝŬƌŽƉƉĞŶ͘ƩŽƌŵďĞƩ
ďĞŚƂǀĞƌŝŶƚĞǀĂƌĂŐŝŌŝŐƚ͕ĚĞƚŬĂŶ
ǀĂƌĂĞƩƚŽƌƌďĞƩ͕ĚĊŽƌŵĞŶŝŶƚĞ
ƵƚƐƂŶĚƌĂƌŶĊŐŽƚŐŝŌ͘
&ƌĊŐĂ͗
Slutligen, vad ska man tänka på när
ĚũƵƌĞƚďůŝǀŝƚŐĞƟŶŐƐƚƵŶŐĞƚ͍
^ǀĂƌ͗
sŝĚŐĞƟŶŐƐƟĐŬćƌĚĞƚŽŌĂƐƚŝŶŐĂ
ƉƌŽďůĞŵ͘'ĞƟŶŐĞŶůćŵŶĂƌŝŶƚĞ
kvar någon gadd som kan ”pumpa
ŐŝŌĞ͟ĞŌĞƌƐũćůǀĂƐƟĐŬĞƚ͕ŵĞŶĚĞŶ
ŬĂŶƐƟĐŬĂŇĞƌĂŐĊŶŐĞƌŽŵĚĞŶďůŝƌ
ƉƌŽǀŽĐĞƌĂĚ͘ŶƐŝŬƚĞƚŽĐŚŶŽƐĞŶćƌ
ƂŵŵĂƐƚćůůĞŶƉĊĚũƵƌĞƚ͘>ŝŶĚƌĂŵĞĚ
en kylklamp inlindad i handduk, elůĞƌŽŵŵƂũůŝŐƚůćŐŐĞŶĨƵŬƚĂĚƐŽĐŬĞƌďŝƚƉĊƐƟĐŬĞƚĞůůĞƌƐǀĂŐďůĂŶĚŶŝŶŐ
ĂǀďŝŬĂƌďŽŶĂƚͬǀĂƩĞŶĨƂƌĂƩĚƌĂƵƚ
ŐŝŌĞƚ͘
ƩĞŶĚĂƐƟĐŬćƌŝŶŐĞƚĂƩďƌǇƐŝŐ
Žŵ͕ŽŵĚĞƚŝŶƚĞƐŝƩĞƌŝŵƵŶŶĞŶĞůler på tungan. Om tungan svullnar
kontakta veterinär, samma sak
ŐćůůĞƌŽŵĚũƵƌĞƚǀŝƐĂƌƚĞĐŬĞŶƉĊĞŶ
ĂůůĞƌŐŝƐŬƌĞĂŬƟŽŶŵĞĚƚƌƂƩŚĞƚͬ
ŵĂƩŚĞƚ͕ƐǀĊƌŝŐŚĞƚĂƩĂŶĚĂƐ͕ŬƌĂĨƟŐƐǀƵůůŶĂĚǀŝĚƐƟĐŬĞŶ͘ĞƚŬĂŶũƵ
ŚćŶĚĂĞŌĞƌĞƩƐƟĐŬŵĞĚ͕ŵĞŶƐĞƐ
ƐŽŵŶćŵŶƚŝŶƚĞƐĊŽŌĂ͘
Maud Steen
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Nytt och fräscht Bed & Breakfast
i gamla lanthandeln i Olserödl

ĞŶƌĞŶŽǀĞƌĂĚĞůĂŶƚŚĂŶĚĞůŶƐŽŵŝĚĂŐŝŶƌǇŵŵĞƌĞƩŵŽĚĞƌŶƚΘ͘

Huset ligger i den vackra byn
Olseröd, endast tre kilometer från
havet. Tidigare var det lanthandel i
byggnaden med anor från slutet av
ϭϴϬϬͲƚĂůĞƚ͘ĞŶŐĂŵůĂĂīćƌƐůŽŬĂůĞŶ
fungerar idag som sällskapsrum,
ĨƌƵŬŽƐƚƌƵŵŽĐŚƌĞĐĞƉƟŽŶ͘/ďǇŐŐnadskroppen som sträcker sig längs
ǀćŐĞŶŵŽƚŚĂǀĞƚĨĂŶŶƐƟĚŝŐĂƌĞƌƵŵ
för anställda och hitresande samt
utrymmen för lager m.m. Tre av
Θ͗ƐĨǇƌĂƌƵŵŚĂƌŶĂŵŶŐŝǀŝƚƐĞŌĞƌ
de tre lanthandlarpar som bedrivit
verksamhet här. Vi har genom
ƌƵŵŵĞŶƐŝŶƌĞĚŶŝŶŐƐƐƟůĨƂƌƐƂŬƚ
ƐƉĞŐůĂĚĞŶƟĚƐĞƉŽŬĚĊĚĞŽůŝŬĂ
lanthandlarna var verksamma här.

på läget, husets storlek och dess
historia. Först hade vi dock lite
ǀŝůĚĂƚĂŶŬĂƌƉĊĂƩƟůůǀĞƌŬĂ
Calvados istället. Renoveringen blev
ŐĂŶƐŬĂŽŵĨĂƩĂŶĚĞ͕ĚĞƚćƌƐŬƂŶƚĂƩ
vi nu strax är i hamn.
Vi har funnit den plats vi vill bo på
resten av livet och vi vill genom vårt

Vi blev förälskade i huset direkt,
ŽĐŚŬƂƉƚĞĚĞƚϮϬϬϵƟůůĂůůĂďĞŬĂŶƚĂƐ
ĨƂƌƐŬƌćĐŬĞůƐĞ͘͟sĂĚƐŬƵůůĞǀŝŵĞĚĞƩ
ƐĊƐƚŽƌƚŚƵƐƟůůʹŽĐŚŝĚĞƩĂĚĊůŝŐĂ
skick?” Till en början använde vi
ŚƵƐĞƚƐŽŵĨƌŝƟĚƐŚƵƐ͕ŵĞŶŵĞĚ
ĂǀƐŝŬƚĂƩŇǇƩĂĚŝƚƉĊŚĞůƟĚŶćƌ
ŵƂũůŝŐŚĞƚĞŶŐĂǀƐ͘dŝůůĨćůůĞƚƟůůĚĞƩĂ
ŬŽŵƟĚŝŐĂƌĞćŶǀćŶƚĂƚ͘sŝďŽƌ
permanent i Olseröd sedan tre år.
ĞƚŬćŶĚĞƐŶĂƚƵƌůŝŐƚĂƩƵƚǀĞĐŬůĂ
ĨĂƐƟŐŚĞƚĞŶƟůůĞƩΘ͕ŵĞĚƚĂŶŬĞ
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ĞŶƉŝƩŽƌĞƐŬĂŐĊƌĚĞŶćƌŚĂŶĚŝŬĂƉƉĂŶƉĂƐƐĂĚ͘

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

B&B skapa en plats där även
andra människor kan få njuta av
den omgivande naturen och havet
samt den lokala konst- och matkulƚƵƌĞŶ͘ŶƉůĂƚƐĂƩĊƚĞƌǀćŶĚĂƟůů͊
DĂƌŐĂƌĞƚĂŽĐŚĂƌůͲƌŝĐ,ĂŐĞŶƚŽŌ

Lars-Inges
Elservice
Tingsvägen 46, Degeberga

044-35 09 03
070-511 18 77

DEGEBERGA

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

Öppettider:
Tisd-Fred 9 - 17.30, Lörd 10 - 14

Kiosk, hyrfilm, bilverkstad, bilvård mm
Handtvätt: 99:Polering, vaxning, helrekonditionering
Från 1199:Emad med personal hälsar dig
VARMT VÄLKOMMEN!
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FÖRSÄLJNING
AV MATJORD, GRUS OCH
STEN I STORSÄCK!

Brinkamölle
loppis - secondhand
i samarbete med Bris
Kaffeservering och galleri
Öppet lö - sön 11-17 året om.

1000:-

exkl. moms

/storsäck (ca 1 ton)
inkl. hemleverans!

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 !

Degeberga
Öppet alla dagar
8.00-21.00
16

ATA Timber Widtsköfle AB
Tel. växel 044-35 03 00
¤Úǣ
Linus Andersson tel. 070-333 08 71
Otto Brandting tel. 072-209 51 20

ǁǁǁ͘ĂƚĂ͘ŶƵ






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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Från stadsråtta till lantis!
ƟůůďĂŬĂƟůůƐƚĂŶŽĐŚ
stressen. – Då trodde jag
ĂůĚƌŝŐĂƩũĂŐƐŬƵůůĞŬƵŶna lämna stan och bo
på landet och dessutom
stortrivas. Men det är
mycket man inte vet om
ĨƌĂŵƟĚĞŶ͘
Så småningom började
ĚĞƚŬćŶŶĂƐůŽĐŬĂŶĚĞĂƩ
vara här året runt, men
ĚĞƚďůĞǀĨƂƌĚǇƌƚĂƩŚǇƌĂ
på stranden under sommarmånaderna också.

För några månader sedan blev jag
ƟůůĨƌĊŐĂĚŽŵũĂŐǀĂƌŝŶƚƌĞƐƐĞƌĂĚĂǀ
ĂƩǀĂƌĂŵĞĚŝƐƚǇƌĞůƐĞŶŝ
Degeberga Byalag. Ända sedan min
första Byastämman för tre år sedan
ĨƂƌƐƚŽĚũĂŐĂƩŝĞƩǇĂůĂŐŚĂƌŵĂŶ
ŵƂũůŝŐŚĞƚĂƩƉĊǀĞƌŬĂ͕ĂƩŵĂŶƉĊ
gräsrotsnivå kan göra sin stämma
ŚƂƌĚŽĐŚĂƩŵĂŶǀŝĂǇĂůĂŐĞƚŬĂŶ
ŬŽŵŵĂƟůůƚĂůƐŵĞĚǀĊƌĂĨŽůŬǀĂůĚĂ
förtroendemän och -kvinnor, så jag
tacka ja.
Hade någon för sådär 5–6 år seĚĂŶƐĂŐƚĂƩǀŝ͕ŵŝŶŵĂŶKůŽĨŽĐŚ
ũĂŐ͕ƐŬƵůůĞŇǇƩĂƟůůĞŐĞďĞƌŐĂŽĐŚ
dessutom trivas där, hade jag replikerat: No way! Finns inte en chans!
Visserligen hade vår vigselpräst
varit kyrkoherde i Degeberga och
ďŽƩŚćƌ͕ŵĞŶŚŝƚĊŬƚĞŵĂŶďĂƌĂ
ĨƂƌĂƩŚĂŶĚůĂ͘,ćƌĨĂŶŶƐ<ŽŶƐƵŵ
och Hemslöjdsboden, det var allt.
Under några år hyrde vi under vinterhalvåret en stuga nere på Julebodastranden och varje fredagkväll
i Malmö stoppade vi in hund, mat
ŽĐŚǀŝŶŝďŝůĞŶŽĐŚŬƂƌĚĞƟůů
Maglehem över helgen. Väl framme
tände vi en brasa, promenerade på
ƐƚƌĂŶĚĞŶ͕ĊƚŽĐŚĚƌĂĐŬŐŽƩ͕ůćƐƚĞ
ŽĐŚůĂĚĚĂĚĞďĂƩĞƌŝĞƌŶĂ͘WĊƐƂŶĚĂŐƐĞŌĞƌŵŝĚĚĂŐĞŶĊŬƚĞǀŝƵƚǀŝůĂĚĞ
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ŌĞƌĞŶƟĚŬćŶĚĞǀŝĂƩ
det var dags för en förändring när det gällde
boendet, men vi visste
ŝŶƚĞƌŝŬƟŐƚǀĂĚǀŝǀŝůůĞ͘ƩůćŵŶĂ
DĂůŵƂĨƂƌůĂŶĚƐďǇŐĚĞŶǀĂƌĞƩ
ũćƩĞƐƚŽƌƚƐƚĞŐ͘DĞŶǀŝďƂƌũĂĚĞŬŽůůĂ
runt på Hemnet och plötsligt var
alla tvivel som bortblåsta.
På Kuskens väg i Degeberga fanns
ĞƩŚƵƐƐŽŵĂƌŬŝƚĞŬƚĞŶ^ǀĞŶͲ ŬĞ
ŶĚĞƌƐƐŽŶŚĂĚĞƌŝƚĂƚĊƚŽƐƐ͕ĨĂƐƚĚĞƚ
visste han inte, när han gjorde det.
ĞƚǀĂƌĞƩĂŶŶĂƚƉĂƌƐŽŵďǇŐŐĚĞ
ĚĞƚϭϵϳϴŽĐŚƐĞĚĂŶǀĂƌĚĞƚǇƩĞƌůŝgare något par som förvaltade och
ƌĞŶŽǀĞƌĂĚĞĚĞƚĨƂƌĂƩϮϬϭϬůĊƚĂŽƐƐ
få köpa det. Tack så mycket! Det
var det bästa vi gjort i hela vårt liv.
Vi ångrar det inte en sekund. När vi
ǀćůƐĞƩŚƵƐĞƚ͕ƐƚćŵĚĞǀŝĂǀŽŵŐŝǀningarna. Vi promenerade runt Forsakar med bokarnas kopparfärgade
blad glänsande i solskenet, den
porlande bäcken i ravinen, fåglarna
ƐŽŵŬǀŝƩƌĂĚĞ͕ŵĞŶďĂƌĂůŝƚĞŐƌĂŶŶ͕
för det var på hösten i september
som vi gjorde våra upptäcktsfärder
i omgivningarna. Träden var delvis
avlövade, vi kunde se Hanöbukten
ŝłćƌƌĂŶŽĐŚĚĞďƌĂŶƚĂƐŝĚŽƌŶĂƐŽŵ
stupade rakt ner i ravinen. Det var
ĞŶŵćŬƟŐƵƉƉůĞǀĞůƐĞ͘
sŝĚĊƌƐƐŬŝŌĞƚϮϬϭϬͬϭϭǀĂƌŚƵƐĞƚ
ǀĊƌƚ͘ĞŶϰĨĞďƌƵĂƌŝŐŝĐŬŇǇƩůĂƐƐĞƚĨƌĊŶDĂůŵƂƟůůĞŐĞďĞƌŐĂ͕ŽĐŚ

ĚĊŚĂĚĞǀŝŬŽůůĂƚƵƉƉĂƩŝǀĊƌŶǇĂ
ďǇĨĂŶŶƐĨƂƌƵƚŽŵƚǀĊŵĂƚĂīćƌĞƌ͕
Konsum och Mjelarasten, skola,
bibliotek, vårdcentral, tandläkare,
apotek, en 50-meters tempererad
utomhusbassäng, två frisersalonger,
ƉŝǌǌĞƌŝŽƌ͕ĐĂĨĠ͕ĞƚĐ͘ŶŶŽŶƐĞƌŶĂŝ
ĚĞŶŚćƌƟĚŶŝŶŐĞŶǀŝƐĂƌĂƩĚĞƚĮŶŶƐ
mycket, mycket mer i Degeberga
och i de kringliggande byarna. Dessutom är det i princip cykelavstånd
ƟůůǀĞƌƂĚŽĐŚŇǇŐƉůĂƚƐĞŶŵĞĚƚƌĞ
ĂǀŐĊŶŐĂƌƉĞƌĚĂŐƟůů^ƚŽĐŬŚŽůŵ͘
KĐŚŝĞŐĞďĞƌŐĂ,:Z>>ƉĊ
varandra! Vad kan man mer begära.
DŝŶƵƉƉŐŝŌŝƐƚǇƌĞůƐĞŶćƌďů͘Ă͘ĂƩ
ƚĂŚĂŶĚŽŵǇĂďůĂĚĞƚĞŌĞƌDĂŐŶƵƐWĞƌƐƐŽŶƐŽŵƐŬƂƩĞƟĚŶŝŶŐĞŶ
ƐĂŵƟĚŝŐƚƐŽŵŚĂŶǀĂƌŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞ͘
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
ŽĐŚKůůĞĞƌŐƐŽŵƐƚćŵŵĞƌĂǀĂƩ
ƵƉƉŐŝŌĞƌŶĂƵŶĚĞƌĞŐĞďĞƌŐĂůůŵćŶ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶćƌŬŽƌƌĞŬƚĂ͘
:ĂŐŚĂƌĞƩĨƂƌŇƵƚĞƚŝĨƂƌůĂŐƐďƌĂŶschen och jobbar idag som frilanƐĂŶĚĞƂǀĞƌƐćƩĂƌĞŽĐŚďŽŬƉƌŽĚƵĐĞŶƚ͘hƉƉŐŝŌĞŶƐŽŵƌĞĚĂŬƚƂƌĨƂƌ
Degeberga Byablad känns hedrande
och jag hoppas ni är många som vill
bidra med förslag, idéer och manus
ƟůůŬŽŵŵĂŶĚĞŶƵŵŵĞƌ͘
sŝƐƐƚĞŶŝŽŵĂƩŵćŶŶŝƐŬŽƌƐŽŵ
ŬŶǇƚĞƌĂŶĞŵŽƟŽŶĞůůƚƟůůĞŶƉůĂƚƐ͕
ŽĐŬƐĊŬŽŵŵĞƌĂƩŝŶǀĞƐƚĞƌĂƐŝŶƟĚ
och talang där.
Maud Steen

RIS OCH ROS
sŝŝǇĂůĂŐĞƚĨĊƌŽŌĂĨƵŶŐĞƌĂďŽůůplank och det gör vi gärna. Vi tar
emot både ris och ros. I det här
numret handlar det inte bara om
ƌŝƐĞƚƟůůŵĂũďĊůĞƚƐŽŵǀŝƐƚŽĚĨƂƌ͕
utan lite allmänt om skötseln av
vår by:
x Det har kommit klagomål på
ĂƩŐĊŶŐͲŽĐŚĐǇŬĞůůĞĚĞŶĨƌĊŶ
Lökarödsvägen mot Olseröd är
upptrampad av hästhovar och
ćƌƐǀĊƌĂƩĐǇŬůĂƉĊ͘ʹĞƚćƌĨƂƌďũƵĚĞƚĂƩƌŝĚĂƉĊĐǇŬĞůďĂŶĂŶ͕
ƉƌĞĐŝƐƐŽŵĚĞƚćƌƉĊŵŽƟŽŶƐspåren
x Det förekommer tyvärr då och
ĚĊŐůĂƐƐƉůŝƩĞƌĞŌĞƌƐƂŶĚĞƌƐůĂŐŶĂŇĂƐŬŽƌƉĊĐǇŬĞůǀćŐĞŶĨƌĊŶ
Forsakarsvägen ner mot Saxamöllan, och troligen även på
andra ställen i samhället som
vi inte har koll på. Hundar och
andra djur skadar sina tassar.
ŶƵƉƉƐŬƵƌĞŶƚĂƐƐćƌĞƩƐƚŽƌ
lidande för en hund. Och punka
på cykel eller moped är inte
heller så kul.
x sŝĚĊůƐũƂŶƉĊƉĞŬĂƌćŐĂƌĞŶĂƩ
det grisas ner kring grillplatsen
ŽĐŚƌƵŶƚŽŵƐũƂŶ͕ŽĐŚĂƩĚĞƚ
ĮŶŶƐŽďĞƚćŶŬƐĂŵŵĂŵćŶŶŝƐŬŽƌ
som låter sina hundar bada i
sjön, vilket stör fågellivet.

ZŽƐƟůůĂůůĂĨƂƌĞƚĂŐƐŽŵŚƂƌƐĂŵŵĂƚ
ŽĐŚŵĞĚǀĞƌŬĂƚŝǀĊƌƐĂƚƐŶŝŶŐĂƩŝŶför julen pryda byn med julstjärnor
ŽĐŚũƵůćŶŐůĂƌŽĐŚƟůůƉĊƐŬƉƌǇĚĂďǇŶ
med Påskkärring. Till nästa år ser vi
ĨƌĂŵĞŵŽƚŇĞƌĨƂƌĞƚĂŐƐŽŵǀŝůůǀĂƌĂ
ŵĞĚŽĐŚƚǇĚůŝŐĂƟĚƉƵŶŬƚĞƌŶćƌĚĞ
ƐŬĂůůƐćƩĂƐƵƉƉŽĐŚƚĂƐŶĞƌ͘

dĂĐŬ^ƚĞĨĂŶƉĊ^ƚƵŐďǇŶĨƂƌĂƩĚƵ
ŚĊůůĞƌĨĊƌŵŽƟŽŶƐƐůŝŶŐŽƌŝŽƌĚŶŝŶŐ͘
&ƂůũŐćƌŶĂŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶƉĊ&ĂĐĞbook i gruppen ”Degeberga Byalag” så blir du löpande uppdaterad
om vad som händer och sker.
Styrelsen för Degeberga Byalag
2014

x ĞƚĨƂƌĞŬŽŵŵĞƌƚǇǀćƌƌĂƩͲ
traktorer (ombyggda bilar för
max 30 km/h) kör på skolans
ŽŵƌĊĚĞŽĐŚƉĊĐǇŬĞůƐƟŐĂƌƉĊ
ŬǀćůůĂƌŽĐŚŶćƩĞƌ͘ĞƩĂćƌďĊĚĞ
farligt för andra, och bidrar ofƚĂƐƚŽĐŬƐĊƟůůŶĞĚƐŬƌćƉŶŝŶŐ͘Ğƚ
ćƌǀŝŬƟŐƚĂƩǀĊƌĂƵŶŐĚŽŵĂƌŚĂƌ
ŬƵůŽĐŚŬĂŶƚƌćīĂƐ͕ŵĞŶŝŶƚĞ
med fordon på fel plats.
x Till nästa år föreslår vi en
gemensam städdag i byn, ca 20
pers. Det görs på en förmiddag
och sedan gemensam korv och
ĚƌŝĐŬĂĞŌĞƌĊƚ͘
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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

0DW|SSHW6HUYLFHFHQWUDWL(YHU|G
Livsmedel, Post, ATG, Svenska Spel
Apoteks- och Systembolagsombud
Telefon 044-238033
Välkomna!

FÖR DIN TRYGGHET

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

Per Knutsson
Bankrådgivare
Lantbruk
044-19 62 24

Fredrik Svensson
Gruppchef
Lantbruksförsäkring
044-19 62 34

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

Agneta Eriksson
Innesäljare
Lantbruksförsäkring
044-19 62 47

Boka rådgivning

lansforsakringar.se
Kristianstad: 044-19 62 00
Hässleholm: 0451-489 00
Bromölla:
0456-64 74 00

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
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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

CAFÉ TROLLDEGEN

HEMBYGDSPARKEN I DEGEBERGA
Öppettider:
juni, juli, augusti
fredag–söndag 10–17

4/LJKW

Du hittar oss i Killhult/Svensköp

tel: 0705- 570 140
www.mollersfynd.se

SELLGRENS
SKOGSTRANSPORTER AB
0733-94 06 00

/MXVRFKIlUJWHUDSL
PHGPHGLFLQVNW
IXOOVSHNWUDOMXV
x6|PQEHVYlU
x+XGSUREOHP

x1HGVDWW
0DVVDJH
LPPXQI|UVYDU
0HGLFLQVN4LJRQJHQO
%L\XQPHWRGHQ
x0XVNHORFK
+lOVRUnGJLYQLQJ
OHGLQIODPPDWLRQ



,QJDOLOO.MHOOTYLVW'LSO4LWHUDSHXW&HUW0DVV|U
0DJOHYlJHQ0DJOHKHPZZZHLUDIULVNYDUGVHLQJDOLOO#HLUDIULVNYDUGVH

Parkett, kakel, klinker, plast och linoleum.
Fullständig läggningsservice och golvslipning.
Uthyrning slipmaskin. Nu säljer vi även färg.
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Glimtar från åk 6-9 under vt 2014
hŶĚĞƌǀ͘ϵͲϭϭ var Katharina LeithäƵƐĞƌŽĐŚŚƌŝƐƟŶĂƵŶƚĞ͕ƚǀĊtyska
ůćƌĂƌŬĂŶĚŝĚĂƚĞƌ från Universitetet
ŝWĂĚĞƌďŽƌŶƉĊƉƌĂŬƟŬŚŽƐŽƐƐ͘Ğ
var med på alla tysk- och en del
ĞŶŐĞůƐŬůĞŬƟŽŶĞƌ͘ĞǀĂƌďĊĚĂƉŽƐŝƟǀĂŽĐŚƚƌĞǀůŝŐĂŽĐŚŬŽŵƐŶĂďďƚŝŶ
ŝǀĊƌƚĂƌďĞƚĞ͘sŝǀŝůůũƵĨƂƌďćƩƌĂǀĊƌĂ
språkkunskaper. Det är värdefullt
ĨƂƌĞůĞǀĞƌŶĂĂƩĨĊĞŶŝŶͲƉƵƚĚŝƌĞŬƚ
från en tysktalande person. Vi är
inte dagligen ”omgivna” av tyska på
ƐĂŵŵĂƐćƩƐŽŵĂǀĞŶŐĞůƐŬĂ͘ ǀĞŶ
vi lärare lär oss mera. Vi får
ƚĞǆǀĞƚĂĂƩŽƌĚŽĐŚĨƌĂƐĞƌ͕ƐŽŵƐƚĊƌ
ŝůćƌŽďƂĐŬĞƌŶĂ͕ŝŶƚĞĂůůƟĚƐƚćŵŵĞƌ͘
Språket förändras.
Degebergaskolan har tagit emot
tyska lärarkandidater sedan 2006
ŽĐŚĚĞŚĂƌďŽƩŝĞŐĞďĞƌŐĂ^ƚƵŐďǇ͕
ĚćƌĚĞĨĊƩŵǇĐŬĞƚŐŽĚƐĞƌǀŝĐĞ͘Tack
ĨƂƌĚĞƚ͕^ƚĞĨĂŶDĊƌƚĞŶƐƐŽŶ͊
ĞŶϮϲŵĂƌƐ hade ĊŬϵ͕So-lärare
^ǀĞŶŶĞ^ǀĞŶƐƐŽŶŽĐŚ/ŶŐͲƌŝƩWĞƚƚĞƌƐƐŽŶEǇŚŽůŵĨƌĊŶ<ƌŝƐƟĂŶƐƚĂĚƐ
FN-förening en heldag med &EͲ
rollspel i Församlingshemmet. Vi
ƚĂĐŬĂƌĨƂƌƐĂŵůŝŶŐĞŶĨƂƌĂƩǀŝĮĐŬ
låna lokalen.
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På FN-förbundets hemsida kan man
läsa:
”FN-rollspel är en pedagogisk metod som kan göra komplexa globala
frågor mer begripliga och intressanta för många elever.[…]
/ĞƩ&EͲƌŽůůƐƉĞůĂŶƚĂƌĚĞůƚĂŐĂƌŶĂ
rollen som ambassadörer för något
av FN:s 193 medlemsländer. I förŚĂŶĚůŝŶŐĂƌŽĐŚĚĞďĂƩĞƌĨƂƌƐƂŬĞƌ
ĚĞŚŝƩĂŐĞŵĞŶƐĂŵŵĂůƂƐŶŝŶŐĂƌƉĊ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĞůůĂƉƌŽďůĞŵŽĐŚŬƌŝƐĞƌ͘
'ĞŶŽŵĚĞƩĂŬŽŶŬƌĞƚĂŽĐŚǀĞƌŬůŝŐŚĞƚƐŶćƌĂĂƌďĞƚƐƐćƩŐĞƐĚĞůƚĂŐĂƌŶĂ
ĞƩŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĞůůƚƉĞƌƐƉĞŬƟǀŽĐŚ
stor kunskap i många frågor.
ƩĚĞůƚĂŐĞƌĞƩƵŶŝŬƚƟůůĨćůůĞĂƩ
lära sig förstå andra länders poliƟŬŽĐŚƵƚƐƉĞůƐĂŵƚŝŶďůŝĐŬŝŽůŝŬĂ
ůćŶĚĞƌƐƉĞƌƐƉĞŬƟǀŝŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĞůůĂ
förhandlingar.
FN-rollspel innebär en övning i dipůŽŵĂƟŵĞĚĞƩŐŝǀĂŶĚĞŽĐŚƚĂŐĂŶĚĞ
ĂǀƐǇŶƉƵŶŬƚĞƌƐŽŵůĞĚĞƌĨƌĂŵƟůůĞŶ
ŝŶƐŝŬƚŽŵĂƩĨƂƌŚĂŶĚůŝŶŐĂƌďŽƌĚĞ
ǀĂƌĂĚĞŶďćƐƚĂůĊŶŐƐŝŬƟŐĂůƂƐŶŝŶŐen.”
dŝůůŚƂƐƚĞŶ ska FN-föreningens FN-

ĚĂŐƐĮƌĂŶĚĞŚĊůůĂƐũƵƐƚŝĞŐĞďĞƌŐĂ
och då blir det mer ĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌ
kring FN både på skolan under en
temadag och i byn.
dŽƌƐĚĂŐĞŶĚĞŶϭϬĂƉƌŝů var föräldƌĂƌŶĂŝŶďũƵĚŶĂƟůůĞŶŬǀćůůŵĞĚpoͲ
ůŝƐDŝŬĂĞů&ƌĞŝũoch fältsekreterare
<ĂũƐĂdĞŶŐƐƚƌƂŵŽĐŚŶŶĂ
Lundberg, vilka informerade om
droger och om kränkningar på nätet. Föräldrarna fick tips och råd
om vad man ska vara uppmärksam
ƉĊ͘ĚƌĞƐƐĞƌƉĊŶćƚĞƚ͕ƐŽŵŐĞƌďƌĂ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶćƌƚĞǆwww.droginfo.
com www.surfalugnt.se Kvällen
ŝŶŶĞŚƂůůŽĐŬƐĊĞƩĨƂƌćůĚƌĂŵƂƚĞ
med mentorerna.
(Varje klass har en eller två mentorer och varje elev har en mentor, dvs lärare som följer upp hur
eleven klarar kunskapskraven, har
utvecklingssamtal och kontakt med
vårdnadshavare.)
Det var dags för PƉƉĞƚŚƵƐ
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
ŬćŶŶĞƌƐŝŐŬĂůůĂĚĞ͘sŝŬƟŐƚŽĐŚƌŽůŝŐƚ
med det stora intresset!

Den 13 maj deltog 45 elever från åk
ϳ͕ϴŽĐŚϵŝĚĞŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĞůůĂƚćǀlingen i engelska, The Big Challenge
med undertecknad som coordinator. 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 engelskkunskaper vad gäller ordkunskap,
ƵƩƌǇĐŬƐƐćƩ͕ƵƩĂů͕ŐƌĂŵŵĂƟŬƐĂŵƚ
kännedom om de engelskspråkiga
länderna. Under läsåret kan eleverna träna on-line på sidan ŚƩƉ͗ͬͬ
www.thebigchallengequiz.com/
ŇĂƐŚ͘ƉŚƉ͍ůĂŶŐс^

 sĂĚćƌĚĞƚďćƐƚĂŵĞĚĞŐĞͲ

berga?
 sĂĚŬĂŶďůŝďćƩƌĞŝĞŐĞͲ

berga?

ĞůƚĂŐĂƌŶĂŐĞƐĐŚĂŶƐĞŶĂƩƵƚŵĂŶĂ
sig och jämföra sina kunskaper
ŝŶŽŵƐŬŽůĂŶ͕ƌĞŐŝŽŶĂůƚŽĐŚŶĂƟŽnellt. Deltagandet är frivilligt.
/ŵĊŶĂĚƐƐŬŝŌĞƚŵĂũʹũƵŶŝĨĊƌǀŝǀĞƚĂ
Det gick bra för Degebergaskolans
elever. Bäst var Adam Eriksson
ƌĞƐƵůƚĂƚĞƚ͘ůůĂ͕ƐŽŵĚĞůƚĂŐŝƚ͕ĨĊƌĞƩ
8B som nådde 335 poäng av 350
ĐĞƌƟĮŬĂƚŽĐŚĞŶĞŶŐĞůƐŬƟĚŶŝŶŐ͘
möjliga och blev nr 1 på skolan, nr 1
DĂŶŬĂŶćǀĞŶǀŝŶŶĂĞŶďŽŬ͕ĞŶĮůŵ
i Skåne
och nr 11 i Sverige på level
eller
dylikt.
4 = åk 8. GRATTIS, Adam! I Sverige
Med
avmed
<ƌŝƐƟĂŶƐƚĂĚƐ
deltoganledning
106 skolor
totalt 6 839
ϰϬϬͲĊƌƐũƵďŝůĞƵŵ,
blir
jubileumselever. Listan med de det
bästa
resulmeny
den 21 ochi 22
majnummer
i matsalen
taten publiceras
nästa
av
med
exempel på vad man åt för 400
Byabladet.
år sedan!

:ĂŐĨƌĊŐĂĚĞŵŝůŝĂEŝůƐƐŽŶϲ͕:ŽĞů
Gerdes 7B, Hanna Olsson 8B och
Jacob Färdig 9B.
 ůůĂĨǇƌĂćƌƂǀĞƌĞŶƐŽŵĂƩ&Žƌ-

sakarsbadet är det bästa, i alla
fall på sommaren.
:ŽĞůƚǇĐŬĞƌĂƩĚĞƚďćƐƚĂćƌĂƩŵĂŶ
ŬĂŶƐƉĞůĂĨŽƚďŽůůƉĊ/ĚƌŽƩƐƉůĂƚƐĞŶ͕
när man vill.
Hanna och :ĂĐŽďƚǇĐŬĞƌĂƩĞgeberga är en lagom stor by. ”Det
ŵĞƐƚĂĮŶŶƐŚćƌ͕͟ƚǇĐŬĞƌĚĞŽĐŚ
Emilia.

 EmiliaƚǇĐŬĞƌĂƩďĂĚĞƚƐŬĂǀĂƌĂ

öppet längre på kvällarna, t ex
ƟůůŬůϮϭĞůůĞƌϮϮ͘
:ŽĞůƚǇĐŬĞƌĂƩďĂĚĞƚďĞŚƂǀĞƌ
ĨƌćƐĐŚĂƐƵƉƉŽĐŚĂƩĚĞƚƐŬĂ
vara öppet längre på säsongen.
HannaǀŝůůŚĂŇĞƌďƵƐƐƟĚĞƌ͕
främst på helgerna, vilket :ĂĐŽď
håller med om. Han vill också
ha belysning på banvallen.
De fyra Degebergaborna trivs bra i
sin by!
&ƌĞĚĂŐĞŶĚĞŶϭϯũƵŶŝ är det avslutning och sommarlovet kan börja.
Badet öppnar!
ǀŶŶͲ,ĞůĞŶůĂƵƐƐŽŶ͕ůćƌĂƌĞŝĞŶ
och ty i åk 6-9 på Degebergaskolan
och förstelärare
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+DUPRQLIRWYnUG PDVVDJH
L(YHU|G
(QDYNRSSODQGHIRWYnUGVHOOHUPDVVDJHEHKDQGOLQJJHUGLJHWWYlOEHILQQDQGHLKHODNURSSHQ
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NYBÖRJARGOLF 2013
4
DWGK utbildningspaket omfattar 6 lektioner för både
nya golfare och för dig som vill återuppta golfen.
Utbildning sker i grupp.
- 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:Efter att Ni har fått Grönt kort erbjuder vi:
Medlemskap på vår 9 håls Pay and Playbana
under 2013 för 995:-

Medlemsskap
18-hålsbana

Utbildningspaket

1.995:-

995:Medlemsskap
lilla banan

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

(QDY6YHULJHVVW|UVWDW\JEXWLNHU1lUDGLJ

P7<*%87,.
PHGEODPRGHW\JHUOLQW\JHUJDUGLQW\JHUP|EHOW\JHU
IHVWW\JHUEDUQW\JHUWLOOEHK|UEDQGKREE\DUWLNODUHWF

0HGXWHPDUNQDGKHODVRPPDUHQPHGW\JIUnQ
PPPPP
)|OMRVVSn)DFHERRN²VHWH[QlUQlVWDZRUNVKRSlU

ZZZJLWWHVVH
gSSHWWLGHU9DUGDJDU/|UGDJDU
KHOJDIWQDURFKKHOJGDJDUVWlQJW 

GUNNARS GRANAR
Norrlia
297 95 DEGEBERGA
Tel. 044-35 00 10 • Fax. 044-35 00 55
info@gunnarsgranar.se
www.gunnarsgranar.se
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Gatukök öppet: 11.00 - 20.00
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Degeberga

www.hembygd.se/gards-harads

www.degeberga.nu

Välkomna önskar Gärds Härads
Hembygdsförening

ŶŐůĂŶĞũĚĞŶ
www.anglanejden.se
044-781 07 07

Degeberga Församling
ĞŐĞďĞƌŐĂ<ǇƌŬĂ͗

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

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

ϭϴͲϮϰůůƐƉĞů͕ďƵƐŬƐƉĞů͘ĂŶƐƉĊ
lövade banor
15/6 kl. 13.00-16.00 Entré
ϭϯ͘ϬϬůůƐƉĞů͕sDŝƚƌćƐŬŽĮŽůŵŵ

ĞŐĞďĞƌŐĂDĂƌŬŶĂĚϭϮͲϭϯͬϳ

20/6 DŝĚƐŽŵŵĂƌĮƌĂŶĚĞϮϬͬϲ

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

ŶƟŬͲŽĐŚ^ĂŵůĂƌŵĂƌŬŶĂĚ
ϭϵͲϮϬͬϳ
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.

ćůŐƚƌćīĞŶϯͬϴ

13/6 kl. 19.00 Folkmusikkonsert. i
ĞŐĞďĞƌŐĂ<ǇƌŬĂ͘ćƌĞŌĞƌ
förstämma i Hembygdsparken
14/6 kl. 13.00 – 01.00 Entré
14.00 Barn & ungdomsstämman
ϭϰͲϭϴ/ŶƟŵŬŽŶƐĞƌƚŝ
Hembygdsparkens småstugor.
24.00 Näckspel i bäcken
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^KDDZ<zZ<Ks<;ǀϮϲͿ
23/6
24/6
25/6
26/6
Ϯϳͬϲ
28/6
29/6

14.00 Degeberga
14.00 Degeberga
19.00 Degeberga
18.30 Huaröd
ϭϵ͘ϬϬsŝƩƐŬƂǀůĞ
19.00 Maglehem
10.00 Hörröd

ĞŐĞďĞƌŐĂ&ƌŝƟĚƐŐĊƌĚʹ'W
12/7 kl. 11.00 – 20.00 Förmarknad.
13/7 kl. 10.00 – 17.00 Marknaddag.
En av Skånes populäraste familjemarknader. Bl.a. känd för sin
hantverksgata.

Hembygdsparken kl.10.00–13.15

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

ŐƌĞĂƚƉůĂĐĞƚŽďĞʹdŝŶŐƐŚƵƐĞƚ
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŬĨŐĨ͘ĞƵͬĚĞŐĞďĞƌŐĂ
Öppet tre dagar i veckan för ungdomar i åk 5–9.
ƌĚƵŝŶƚƌĞƐƐĞƌĂĚĂǀĂƩŐƌƵƉƉĞƌ
eller har övriga frågor så ring Tanja
0733-370816

s ><KDE͊
Degeberga GOIF
ǁǁǁ͘ůĂŐĞƚ͘ƐĞͬĚĞŐĞďĞƌŐĂ
tel. 044-350213
vardagar kl. 9.00–12.00
Fotbollsträning för barn och ungĚŽŵĂƌ͕ďŽƌĚƚĞŶŶŝƐ͕ďĂƌŶŐǇŵŶĂƐƟŬ
mm.

^ƂŶĚĂŐĞŶϯĂƵŐƵƐƟŬůϭϭ͘ϯϬͲϭϳ
Dragspelsutställning - servering –
byggnader i parken öppna. Entré:
100 kronor – Ungdomar under 18
ĊƌĨƌŝƩ͘
Vid regn genomförs delar av programmet inomhus.
ƌƌĂŶŐƂƌ͗dƵŶŶďǇďćůŐĂƌŶĂŽĐŚ
Gärds Härads Hembygdsförening

dƌŽůůŽƉƉŝƐʹƐƂŶĚĂŐĂƌ͗

Övriga evenemang

Trolldalen är en lövad utedansbana
ƐŽŵůŝŐŐĞƌǀŝĚĞŐĞďĞƌŐĂŝĚƌŽƩƐƉůĂƚƐ͘<ĂīĞ͕ŬĂŬĂŽĐŚƐŝůůĂŵĂĐŬŽƌ
ŵ͘ŵ͘ĮŶŶƐĂƩŬƂƉĂ͘ĂŶƐĞŶďƂƌũĂƌ

ƐĞ͟&ƂƌĞŶŝŶŐƐŶǇƩ͟ŽĐŚ͟ĞƚŚćŶĚĞƌ
ŝĚĂŐ͟ŝ<ƌŝƐƟĂŶƐƚĂĚƐďůĂĚĞƚŽĐŚƉĊ
vår hemsida

15/6
6/7
27/7
17/8
14/9
12/10
9/11

13.00–16.00
13.00–16.00
13.00–16.00
13.00–16.00
13.00–16.00
13.00–15.00
13.00–15.00

ĂŶƐŝdƌŽůůĚĂůĞŶϮϴͬϲ

<ŽŶƚĂŬƚĂ&ƂƌĞŶŝŶŐĞŶ͗
Undomsledare i Föreningen:
Borne 0708-890800
Magnus
Petra 0734-277162
<ŽƌƚŚĊůƐƐŬǇƩĞ͗
onsdagar 18.00–20.00 vid
skjutbanan vid Herremölla
>ƵŌŐĞǀćƌƐƐŬǇƩĞ͗
,ƂƐƚĞŶ͗ƟƐĚĂŐĂƌŽĐŚƚŽƌƐĚĂŐĂƌ
kl. 18.00–20.00 Plats: Gula Ladan
vid Ö. Sönnarslöv.
Välkomna!

kl. 21.00 med insläpp kl. 20.00.
Entré 160 kr!
OBS! Endast kontant betalning
gäller.

'ǇŵŶĂƐƟŬĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶ
EǇƩĂŽĐŚEƂũĞ
Vi hälsar gamla som nya medlemŵĂƌǀćůŬŽŵŶĂƟůůŚƂƐƚĞŶƐƵŵďĂ͕
ŵĞĚƐƚĂƌƚƟƐĚĂŐ͕ĚĞŶϮͬϵŬů͘ϭϵͲϮϬ͘

ĞŐĞďĞƌŐĂͲtŝĚƚƐŬƂŇĞ
'ŽůŅůƵďď;t'<Ϳ

Degeberga GoIF presenterar:

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.

sćůŬŽŵŶĂƚŝůůdƌŽůůĚĂůĞŶŝƐŽŵŵĂƌ͊

sŝƚƌćīĂƐŽĐŚŐǇŵƉĂƌŝĞŐĞďĞƌŐĂƐŝĚƌŽƩƐŚĂůů͘&ƂƌŵĞƌŝŶĨŽ͕ƌŝŶŐ
ůŝƐĂďĞƚŚƌůĞĨĂůŬϬϰϰͲϯϲϭϬϯϳĞůůĞƌ
Monica Hagelin 0702588384

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

ZŝƉĂDŽĚĞůůŇǇŐŬůƵďď

sćůŬŽŵŵĞŶĂƩŚćŶŐĂŵĞĚŽĐŚ
ƚƌćŶĂ&ƌŝƐŬŝƐΘ^ǀĞƫƐ:ǇŵƉĂ͘Ʃ
ƉĂƐƐĚćƌƚƌćŶŝŶŐĂǀŬŽŶĚŝƟŽŶ͕ƐƚǇƌŬĂ
och rörlighet har lika stort fokus.

ǁǁǁ͘ƌŝƉĂŵŅ͘ĐŽŵ
ZŝƉĂDŽĚĞůůŇǇŐŬůƵďďŚćůƐĂƌĂůůĂ
ŝŶƚƌĞƐƐĞƌĂĚĞǀćůŬŽŵŶĂĂƩ
ŝŶƐƉŝƌĞƌĂƐĂƩďƂƌũĂŵĞĚĞŶƚƌĞǀůŝŐ
hobby, eller bara komma in och se
ƉĊŶćƌǀŝŇǇŐĞƌ͘
DŽĚĞůůŇǇŐŵĞĚƌĂĚŝŽƐƚǇƌĚĂŝŶŽŵŚƵƐŵŽĚĞůůĞƌŝĞŐĞďĞƌŐĂ/ĚƌŽƩƐŚĂůů
varje onsdag kl. 19.00– 20.30.

^ŽŵŵĂƌŐǇŵƉĂ͗

ϮϬũƵŶi DŝĚƐŽŵŵĂƌŵĞĚŇǇŐ͕Ɛŝůů͕

&ƌŝƐŬŝƐΘ^ǀĞƫƐ

Vid Degeberga Stugby 18/6–6/8
Ŭů͘ϭϴ͘ϯϬ͘'ƌĂƟƐ͊

jordgubbar o trivsel på Ripa ModellŇǇŐĨćůƚ͘

,ƂƐƚƐćƐŽŶŐĞŶʹ
ĞŐĞďĞƌŐĂ/ĚƌŽƩƐŚĂůů

ZŝƉĂͲ>ćŐƌĞƚϭϮͲϮϬͬϳ͗

Tisdagar och torsdagar kl. 18.00.
&ƂƌŵĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŬŽŶƚĂŬƚĂ
ƌĞĐĞƉƟŽŶĞŶϬϰϰͲϭϮϵϬϳϱ͘
Eller kolla in vår hemsida
ǁǁǁ͘ŬƌŝƐƟĂŶƐƚĂĚ͘ĨƌŝƐŬŝƐƐǀĞƫƐ͘ƐĞ
Välkommen!

ϮͬϭϭPƐƚĞƌůĞŶůǇƐĞƌ

PƉƉĞƚŚƵƐƉĊŵŽĚĞůůŇǇŐĨćůƚĞƚŵĞĚ
ŽůŝŬĂƚćǀůŝŶŐĂƌŽĐŚĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌǀĂƌũĞ
dag kl. 9.00–21.00

SÖDRA GÄRDS
SKYTTEFÖRENING
www.sodra-gards.com
sĊƌƐŬǇƩĞĨƂƌĞŶŝŶŐďĞĚƌŝǀĞƌƐŬǇƩĞ
ŝŶŽŵůƵŌŐĞǀćƌ͕ŬŽƌƚŚĊůůŽĐŚŐĞǀćƌ͘
sĊƌĂďĂŶŽƌĮŶŶƐŝĞŐĞďĞƌŐĂƐŶćƌområde.

&ƂƌŝŶĨŽƐĞǁǁǁ͘ĚǁŐŽůŅůƵďď͘ƐĞ
Kansliet: 044-35 50 35
ƟƐĚĂŐʹƐƂŶĚĂŐŬů͘ϴ͘ϬϬʹϭϯ͘ϬϬ
ĞƚŐĊƌĂůůƟĚĂƩŶĊŽƐƐǀŝĂĞŵĂŝů͗
dwgk@telia.com
7 juni /sdͲKƉĞŶ: Företagsgolf

>E:K>KD'ůĂƐŬŽŶƐƚŶćƌ
ǁǁǁ͘ŽƐƚĞƌůĞŶƐŐůĂƐŚǇƩĂ͘ƐĞ
tel. 0414-73125
PƐƚĞƌůĞŶƐ'ůĂƐŚǇƩĂŽĐŚ
ŚĂŶƚǀĞƌŬĂƌĞ
Norra Björstorp 121
273 55 Brösarp
PƉƉĞƫĚĞƌ͗ƚŽƌƐĚĂŐʹƐƂŶĚĂŐ
kl.10.00–16.00
e-post: marainne@osterlensglasŚǇƩĂ͘ƐĞ
ŝŶĨŽΛŽƐƚĞƌůĞŶƐŐůĂƐŚǇƩĂ͘ƐĞ
6–7/6 Gjutkurs
ϮϬͬϵʹϮͬϭϭ
DćƐƚĂƌŶĂďĂŬŽŵŐůĂƐĞƚ
Mästarna bakom glaset, 2013 bjöd
ǀŝŝŶϱŵćƐƚĂƌĞƟůůPƐƚĞƌůĞŶƐŐůĂƐŚǇƩĂ͘/ĊƌŬŽŵŵĞƌĚĞƚϭϱŐůĂƐŬŽŶƐƚnärer och vi gör fyra utställningar
ƟůůƐĂŵŵĂŶƐŵĞĚ^ƂĚƌĂũƂƌƐƚŽƌƉƐ
ƐćƚĞƌŝ͕<ƌŽŶŽǀĂůůƐǀŝŶƐůŽƩŽĐŚ
ŽĐŽŽŶŵĞĞƟŶŐƐŝŽƌƌĊŬƌĂ͘ŽŬĂ
redan nu vernissagedagen den 20
september! Fyra vernissager på
ŽůŝŬĂƟĚƉƵŶŬƚĞƌ͕ĨĂŶƚĂƐƟƐŬĂŵŝůũƂĞƌ͕
underbar natur och massor med
ŬŽŶƐƚŶćƌĞƌ͘ƩŚĞůĚĂŐƐĂƌƌĂŶŐĞŵĂŶŐƉĊĞƩŚƂƐƚƐŬƌƵĚĂƚPƐƚĞƌůĞŶ
͘DĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶǁǁǁ͘ŽƐƚĞƌůĞŶƐŐůĂƐŚǇƩĂ͘ƐĞ
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DRAKAMÖLLAN
www.drakamollan.se
ĂƌďĞƌĂƌĞŶŝ^ĞǀŝůůĂ͕ŬŽŶƐĞƌƚƟůůͲ
sammans med Huaröds KammarͲ
orkester
Midsommardagen, den 21 juni
klockan 18.00 är det premiär på
sommarens opera, Barberaren i SeǀŝůůĂ͘͟ŶŶĂŶĚĂŐ͟ŵŝĚƐŽŵŵĂƌ͕ĚĞŶ
22 juni, blir det ”Nordisk Stjärnglans
på Drakamöllan” med Huaröds
Kammarorkester, solister och musiker från guidOpera och medlemmar ur Hässleholms Kyrkas Vocal
ŶƐĞŵďůĞ͘ŝůũĞƩĞƌŬĂŶďĞƐƚćůůĂƐǀŝĂ
vår hemsida.
ĂƌďĞƌĂƌĞŶŝ^ĞǀŝůůĂ͗
20 juni kl.12–17
'ĞŶĞƌĂůƌĞƉĞƟƟŽŶ
21 juni kl. 18– 21.30 Premiär
22 juni kl. 14–17.30 Nordisk
stjärnglans

ŬƐƚƌƂŵƐĂĨĠ
ǁǁǁ͘ĞŬƐƚƌŽŵƐĐĂĨĞ͘ƐĞ
sĊƌĂƂƉƉĞƫĚĞƌćƌ͗
ƟƐĚĂŐʹĨƌĞĚĂŐŬů͘ϴ͘ϬϬʹϭϳ͘ϬϬ
lördag– söndag kl. 8.00– 16.00
:ƵŶŝ͕ũƵůŝŽĐŚĂƵŐƵƐƟŚĂƌǀŝƂƉƉĞƚ
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
ϭϰʹϭϳͬϴDͲƚƌćīzĂŵĂŚĂ
22–24/8 Dobbermanutställning
ϭϯͬϵŐƵŝůŝƚǇƚćǀůŝŶŐ͕&ŽƌƐĂŬĂƌ
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Lokala Röda Korset i Degeberga
Besöksansvarig
ǀĂDƂƩƵƐ
tel: 044-353109
ĞǀĂ͘ŵŽƩƵƐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
Vårt mål för verksamheten är
͟ƩďƌǇƚĂŝƐŽůĞƌŝŶŐŽĐŚǀĂƌĂĞƩƐƚƂĚ
för äldre”
PƉƉĞŶƚƌćĚŐĊƌĚ
söndag den 20 juli kl 14–17
ŚŽƐĨĂŵ͘DƂƩƵƐŝsŝƩƐŬƂǀůĞ
PƉƉĞŶƚƌćĚŐĊƌĚ
söndag den 10 aug kl 14–17 hos
fam. Dehlin i Skadde

WĞŶƐŝŽŶćƌƐĨƂƌĞŶŝŶŐ^W&
www.spfpension.se/degeberga
Ordf. Gert Sjöstedt, tel. 044-351409
Kassör: Gunborg Nilsson,
tel. 350103
e-post gunborg-nilsson@telia.com
DĊŶĂĚƐŵƂƚĞŶŽĐŚĨĞƐƚĞƌ
(Då inget annat anges hålles
månads-mötena i Församlingshemmet )

FriƟĚƐĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌ
^ƚĂǀŐĊŶŐ͗ŶŝƚĂ ƐƚĞĚƚ
044-351170 och
ůůǇKůƐƐŽŶϬϰϰͲϯϱϭϬϴϰ
'ǇŵŶĂƐƟŬ͗ Rune Olsson
044-350445
ŽƵůĞ͗^ĞƚŚŶĚĞƌƐƐŽŶϬϰϰͲϯϱϬϭϬϯ
ŽǁůŝŶŐ͗>ĞŶŶĂƌƚŶĚĞƌƐƐŽŶ
044-312147
ĂŶŐŽůĨ͗Per-Åke Persson
044-350812
Sånggrupp
Vill du deltaga i sånggruppen
͟,ũćƌƚĂƚƐEǇĐŬĞů͟ĂŶŵćůĚŝŐƟůůŶŶͲ
ƌŝƩKŚůƐƐŽŶϬϰϰͲϯϱϬϴϲϮ

sćŶƚũćŶƐƚĞŶ
Vill du deltaga i frivilligarbete,
kontakta Gerd Jansson
tel. 044-353119
<ƌŝƐƟĂŶƐƚĂĚƐŬƌĞƚƐĞŶƐǀĊƌƚƌćī
i Stackedala. Se annons i dagspressen. Möt upp mangrant!!
:ƵŶŝ
EĂƟŽŶĂůĚĂŐƐĮƌĂŶĚĞ fredag den 6
juni. Se annons i dagspressen.
ůůƐĊŶŐǀŝĚŚĂǀĞƚmåndag den
16 juni kl. 17.00. Hjärtats Nyckel
medverkar. Tipsrunda. Medtag kaffekorg.
ƵŐƵƐƟ
DĊŶĚĂŐĚĞŶϭϭĂƵŐƵƐƟŬů͘ϭϯ͘ϬϬ͘
Besök på Absolut Company, Åhus.
Färd med egna bilar.
<ƌŝƐƟĂŶƐƚĂĚƐŬƌĞƚƐĞŶƐ
ŐĞŵĞŶƐĂŵŵĂŚƂƐƚƵƉƉƚĂŬƚ͘
Tid och plats: Se annons i pressen.
Kyrksöndag 31/8kl.10.00 i Degeberga Kyrka med Hjärtats Nyckel.
<ǇƌŬŬĂīĞ͘
September
ƵƐƐƌĞƐĂƟůů^ƚƌĂůƐƵŶĚϭͲϯ
september.ŶŵćůĂŶƟůů
>ĂƌƐDĂƩƐƐŽŶϬϰϰͲϯϱϭϲϵϵĞůůĞƌ
ůĂƌƐ͘ŵĂƩƐƐŽŶϭΛƚĞůŝĂ͘ĐŽŵƐĞŶĂƐƚ
ϮϵŵĂũ͘EǇƩƉƌŽŐƌĂŵĨƂƌ
Stralsundsresan
Måndag den 8 september kl.14.00
DĂŶŶĞŬćŶŐƵƉƉǀŝƐŶŝŶŐ
Fröjds Modehus.
Oktober
hƞćƌĚPƐƚĞƌůĞŶϴϬн
ŽŶƐĚĂŐĚĞŶϭŽŬƚŽďĞƌ͘
Måndag den 13 oktoberkl.14.00.
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂǀƉŽůŝƐĞŶ͘
,ƂƐƞĞƐƚĨƌĞĚĂŐĚĞŶϮϰŽŬƚŽďĞƌ
ϭϳ͘ϬϬ͘ŶŵćůĂŶƟůů>ĂƌƐDĂƩƐƐŽŶ
senast den 16 oktober. 044-351699
ĞůůĞƌůĂƌƐ͘ŵĂƩƐƐŽŶϭΛƚĞůŝĂ͘ĐŽŵ
November
Måndag den 10 novemberkl.14.00
^ŬƌĂƩĂDĞƌͲDĊćƩƌĞ͘
:ĂŶ<ŝŚůďĞƌŐ.
sćůŬŽŵŵĞŶĂƩǀĂƌĂŵĞĚŝ^W&Ͳ
föreningen

ĂƌƌĂŶŐĞƌĂƐƟůůƐĂŵŵĂŶƐŵĞĚ
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

Övriga orter
Everöd
Everöds Byalag
www.everod.nu
ϮϬũƵŶŝ DŝĚƐŽŵŵĂƌĮƌĂŶĚĞ
dƌĂĚŝƟŽŶƐĞŶůŝŐƚDŝĚƐŽŵŵĂƌĮƌĂŶĚĞ
i Prästgårdsparken den 20 juni.
ƌƌ͗ǀĞƌƂĚƐŬǇƌŬĂ͘
ϮϴũƵŶŝŬů͘ϭϴ͘ϬϬʹůƵĞƐĂŌŽŶ
lördag den 28 juni blir det
Berga Blues vid Scoutstugan. Bergabluesen 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!

DĂŐůĞŐĊƌĚĂϭϵʹϮϵũƵŶŝ͘

DŝĚƐŽŵŵĂƌĮƌĂŶĚĞϮϬͬϲŬů͘ϭϰ͘ϬϬ
dƌĂĚŝƟŽŶĞůůƚŵŝĚƐŽŵŵĂƌĮƌĂŶĚĞ
ŵĞĚƐƉĞůŵćŶ͕ƐĊŶŐ͕ĚĂŶƐŽĐŚŬĂīĞ͘
Ta med blommor!
dŽƌƐĚĂŐƐƚƌćīĂƌ
Startar 26/6 kl. 19.00
Intressanta program varje torsdag.
^ĞƌǀĞƌŝŶŐ͘dŽƌƐĚĂŐƐƚƌćīĂƌŶĂƉĊŐĊƌ
ƚ͘Ž͘ŵ͘ϭĂƵŐƵƐƟ͘

Lökaröd

Everöds IF

Lökaröds byalag

ǁǁǁ͘ůĂŐĞƚ͘ƐĞͬsZK^/&ͺͬ
>KWWDZ<Eϭϰʹϭϱͬϴ
Tallavallen

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

WZKͲǀĞƌƂĚ
www.pro.se/PRO-struktur/SkaneDĂůŵŽͬƐĂŵŽƌŐͬ<ƌŝƐƟĂŶƐƚĂĚͬ
Foreningar/Everod-O-Sonnarslov/
Everödsbygdens församling
www.everodsbygdensforsamling.se

Huaröd
Huaröds Byalag
ŚƩƉ͗ͬͬŚƵĂƌŽĚ͘ǁŽƌĚƉƌĞƐƐ͘ĐŽŵͬ
huarods-byalag/
Lars Tjärnvall 0768- 88 14 42

DŝĚƐŽŵŵĂƌĮƌĂŶĚĞ͗
20/6 kl. 13–15

,ƵĂƌƂĚƐĚĂŐĞŶ͗
23/8 kl. 12.00–16.00
ŝǀĞƌƐĞĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌ

,ƵĂƌƂĚƐ/&͗
www.laget.se/huaröd

Olseröd

DĂŐůĞŚĞŵ
www.maglehem.com

sŝŝDĂŐůĞŚĞŵ
www.viimaglehem.se
20/6 Midsommarfest
26/7 Fiskets dag, Holmaboden
1/8 Grillfest vid Holmaboden
1/11 Österlen lyser

DĂŐůĞŚĞŵƐŬƵůƚƵƌĨƂƌĞŶŝŶŐ
www.maglekultur.se
DĂŐůĞŐĊƌĚĂϭϵʹϮϵũƵŶŝ͘
ZĞƚƌŽƐƉĞŬƟǀƵƚƐƚćůůŶŝŶŐŵĞĚŬŽŶƐƚŶćƌĞƌƟĚŝŐĂƌĞǀĞƌŬƐĂŵŵĂŝDĂŐůĞhem.
Vernissage den 19 juni 2014 kl.
15-18. Utställningen är öppen varje
dag kl. 11–17.
^ĞćǀĞŶĂƌƟŬĞůŝŶŶĞŝƟĚŶŝŶŐĞŶ

Olseröds Byastuga

>ŝŽŶƐůƵď^ƂĚƌĂ'ćƌĚƐ

Lars Bengtsson, tel. 070-669 16 20

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůŝŽŶƐƐŐ͘ƐĞͬ

>ŽƉƉŵĂƌŬŶĂĚϮϳͬϳ

ZĞƚƌŽƐƉĞŬƟǀƵƚƐƚćůůŶŝŶŐŵĞĚ
ŬŽŶƐƚŶćƌĞƌƟĚŝŐĂƌĞǀĞƌŬƐĂŵŵĂŝ
Maglehem
^ĞĂƌƟŬĞůŝŶŶĞŝƟĚŶŝŶŐĞŶ͘

DĂŐůĞŚĞŵƐĨĞƐƟǀĂůĞŶϭʹϯͬϴ
ǁǁǁ͘ŵĂŐůĞŚĞŵƐĨĞƐƟǀĂůĞŶ͘ƐĞ

'ćƌĚƐ,ćƌĂĚƐ
,ĞŵďǇŐĚƐĨƂƌĞŶŝŶŐ
ĂŬĚĂŐůĊŚĞƌƌĞŵƂůůĂϭϲͬϴ
Det bakas stenugnsbakat bröd i
gammal bakugn. Försäljning av
brödet, endast kontanter.

^ŽŵŵĂƌŬǇƌŬĂDĂŐůĞŚĞŵ
28/6, kl. 19.00

sŝƩƐŬƂǀůĞ
ǁǁǁ͘ǀŝƩƐŬŽǀůĞďǇ͘ƐĞ
ϮϬͬϲDŝĚƐŽŵŵĂƌĮƌĂŶĚĞ
aug. Cykeltur
7/9 Gammeldags byamarknad

Annonsera era arrangemang
ƵŶĚĞƌĚĞŶŶĂƌƵďƌŝŬ͗
DET HÄNDER MYCKET I
E'>E:E
&ƂƌĞŶŝŶŐĂƌĂŶŶŽŶƐĞƌĂƌŚćƌŐƌĂƟƐ
sina arrangemang i DegebergaƚƌĂŬƚĞŶ͘DĞũůĂĞƌĂƉƌŽŐƌĂŵƟůů͗
info@anglanejden.se

Leg. Veterinär

Per Schønbeck
i Maglehem

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

Loppmarknaden i Maglehem som
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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 bakom badet har gjorts en ny trappa
ŵĞĚ͕ŽŵũĂŐƌćŬŶĂĚĞƌćƩ͕ϭϱϭƐƚĞŐ
ŝƐƚĞŶŵĞĚƐƚĂďŝůĂƌćĐŬĞŶĂƩƐƚƂĚũĂ
ƐŝŐƉĊ͘ĂĚĞƚƐŽŵŵĂŶƐĞƌƟůůŚƂŐĞƌ
har totalrenoverats och tar man
ƟůůŚƂŐĞƌĞŌĞƌĚĞĨƂƌƐƚĂϱϵƐƚĞŐĞŶ
ŬŽŵŵĞƌŵĂŶƟůůƚĞŶŶŝƐďĂŶĂŶ͘
sćůũĞƌŵĂŶĂƩŐĊĊƚǀćŶƐƚĞƌǀćŶƚĂƌǇƩĞƌůŝŐĂƌĞϵϱƐƚĞŐ͘&ƂůũĞƌŵĂŶ
leden över ravinen kommer man
ĨƌĂŵƟůůĚĞƚƂǀƌĞĨĂůůĞƚ͘,ćƌĮŶŶƐ
en helt ny bro med däck och räcke
ŝƚƌć͕ƐŽŵǀŝůĂƌƉĊĞŶĮŶŽĐŚƐƚĂďŝů
ũćƌŶŬŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶ͘'ĊƌŵĂŶƂǀĞƌ
bron ner mot Forsakar, söder om
ravinen, passerar man den plats där
en utsiktsplats ska byggas. Då får
ŵĂŶŵƂũůŝŐŚĞƚĂƩƐĞďĊĚĞƂǀƌĞŽĐŚ
ŶĞĚƌĞĨĂůůĞƚ͘/ŶŶĂŶŵĂŶćƌƟůůďĂŬĂ
ǀŝĚďĂĚĞƚŽĐŚ&ŽƌƐĂŬĂƌƐŐĊƌĚĞŶĮŶŶƐ
ǇƩĞƌůŝŐĂƌĞϲϰƚƌĂƉƉƐƚĞŐŝƐƚĞŶ͘
ĞƚćƌŝŶƚĞĨƂƌďũƵĚĞƚĂƩŐĊŝƌĂǀŝŶĞŶ
ƟůůŶĞĚƌĞĨĂůůĞƚ͕ŵĞŶĚĞƚƐŬĞƌƉĊ
egen risk då många träd ”hänger i
ůƵŌĞŶ͘͟^ũćůǀĨĂůůĞƚćƌĚĞƚŝŶŐĞŶƐŽŵ
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
 sŝƵƚĨƂƌĂůůƚŝŶŽŵŵĂƌŬĂƌďĞƚĞ͕ĚƌćŶĞƌŝŶŐĂƌŽĐŚ
ǀĂƚƚĞŶŽĐŚĂǀůŽƉƉ
 sŝĂŶůćŐŐĞƌƚƌćĚŐĊƌĚĂƌ͕ƵƉƉĨĂƌƚĞƌ͕ŵƵƌĂƌ͕ĂůƚĂŶĞƌ͕
ŵ͘ŵ͘

KŵEŝŚĂƌĨƌĊŐŽƌ͕ƌŝŶŐĞůůĞƌŵĂŝůĂŽƐƐƉĊ͗
Mobil: 0732 51 21 84
Mail: oddy4@spray.se
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Musik i fårhagen – Maglehemsfestivalen
(en sannsaga)
Och Elsa och Niklas bodde i MagleŚĞŵŽĐŚĞŶĚĂŐĮĐŬĚĞĞŶŝĚĠ͗dćŶŬ
om vi skulle samla våra vänner och
ha fest på en kulle i fårhagen? Och
ƐĊŐũŽƌĚĞĚĞĚĞƚ͘ĞƚǀĂƌũćƩĞƌŽůŝŐƚ͊
De höll igång i tre dagar, på två
scener med massor av musiker och
alla var välkomna! Det var den allra
ĨƂƌƐƚĂDĂŐůĞŚĞŵƐĨĞƐƟǀĂůĞŶ͘KĐŚ
nästa år gjorde de samma sak igen.
ƌĞƚƐĨĞƐƟǀĂů͕ĚĞŶƐũćƩĞ͕ƐůĊƌƵƚŝ
DĂŐůĞŚĞŵĚĞŶϭ͕ϮŽĐŚϯĂƵŐƵƐƟ͘
DĊŶŐĂƐŽƌƚĞƌƐŵƵƐŝŬŬŽŵŵĞƌĂƩ
ƐƉĞůĂƐĂǀĂƌƟƐƚĞƌƐŽŵŝŶƚĞćƌƐĊ
ŬćŶĚĂ͘ʹ ŶŶƵ͊ĞƚĮŶŶƐŐŽƩŽŵ
länkar på hemsidan för den som vill
provlyssna!
sĞƚĞƌĂŶĨĞƐƟǀĂůďĞƐƂŬĂƌĞƚĂůĂƌŽŵ
ƟĚƐŬĂƉƐĞůŬćŶƐůĂ͕ŽŵƐƚćŵŶŝŶŐĞŶ
ĨƌĊŶĞŶĂůƚĞƌŶĂƟǀŵƵƐŝŬĨĞƐƚƉĊ
ƐũƵƫŽƚĂůĞƚƐŽŵƚƌĂŶƐƉŽŶĞƌĂƚƐĞůůĞƌ
ƌĞŶƚĂǀƚƌĂŶƐĐĞŶĚĞƌĂƚƟůůŶƵƟĚĞŶƐ
ĨĊƌŚĂŐĞŝĨƂƌďćƩƌĂĚĨŽƌŵ͘DĞŶŵĞĚ
ŵŝŶĚƌĞĚĊůŝŐƚƌƂĚƚũƵƚ͕ƵƚĂŶƉŽůŝƟƐŬĂ
pekpinnar och med ofantligt mycket
ďćƩƌĞůũƵĚƚĞŬŶŝŬ͘
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DĂŐůĞŚĞŵƐĨĞƐƟǀĂůĞŶŐƂƌƐĂǀEŝŬůĂƐ
Blomdahl och Elsa Hernbrant,
ƟůůƐĂŵŵĂŶƐŵĞĚǀćŶŶĞƌ͕ŝƐĂŵĂƌbete med Studiefrämjandet och
<ƌŝƐƟĂŶƐƚĂĚƐŬŽŵŵƵŶƐŬƵůƚƵƌͲŽĐŚ
ĨƌŝƟĚƐĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐ͘KĐŚƐĊĚĞďƵƐƐŝŐĂ
och hjälpsamma människorna i bygĚĞŶ͊ƌƌĞŶĚĂƚŽƌĞƌƐŽŵǀćŶůŝŐƚƐƚćůůƚ
ŵĂƌŬƟůůĨƂƌĨŽŐĂŶĚĞ͕ŽĐŚĂůůĂĚĞ
som burit, spikat, kört, städat, lånat

ut scenvagn och startat elverk.
– Vi ses!
ŵĂŐůĞŚĞŵƐĨĞƐƟǀĂůĞŶ͘ƐĞͬD,ͬ
www.facebook.com/MaglehemsĨĞƐƟǀĂůĞŶ

FN-dagsfirande i Degeberga
<ƌŝƐƟĂŶƐƚĂĚƐ&EͲĨƂƌĞŶŝŶŐŬŽŵŵĞƌŝĊƌĂƩĨƂƌůćŐŐĂƐŝƩŽĸĐŝĞůůĂ
&EͲĚĂŐƐĮƌĂŶĚĞĚĞŶϮϰŽŬƚŽďĞƌƟůů
ĞŐĞďĞƌŐĂ͕ĚĞƩĂŝƐĂŵĂƌďĞƚĞŵĞĚ
en rad medarrangörer i Degeberga
med omnejd.
Den 24 oktober 1945 trädde FN:s
ƐƚĂĚŐĂŝŬƌĂŌŽĐŚĚĂŐĞŶĮƌĂƐƐŽŵ
FN:s födelsedag. Då stod 51 länder
ďĂŬŽŵĚĞŶŶǇĂŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĞŶ͕
idag har FN 193 medlemsstater.
^ƚĂĚŐĂŶŚĂƌƚǀĊĨƵŶŬƟŽŶĞƌ͘ĞůƐƐůĊƌ
den fast regler för staters beteende
ŽĐŚćƌĞƩĨŽůŬƌćƩƐůŝŐƚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ͕
en traktat. Dels fastställer den FN:s
ändamål och föreskriver hur organiƐĂƟŽŶĞŶƐŬĂĂƌďĞƚĂ͘
Stadgans högstämda inledningsord
ćƌŽŌĂĐŝƚĞƌĂĚĞ͗
s/͕&PZEEd/KEZE^
&K><͕^>hd
x ƩƌćĚĚĂŬŽŵŵĂŶĚĞƐůćŬƚled undan krigets gissel
x ƩĊŶǇŽďĞƚǇŐĂǀĊƌƚƌŽƉĊ
de grundläggande mänskůŝŐĂƌćƫŐŚĞƚĞƌŶĂ͕ƉĊĚĞŶ

enskilda människans värdighet och värde, på lika
ƌćƫŐŚĞƚĞƌĨƂƌŵćŶŽĐŚ
kvinnor och för små och
ƐƚŽƌĂŶĂƟŽŶĞƌ͘
&EćƌŝŶŐĞŶƂǀĞƌƐƚĂƚůŝŐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͕
den blir inte starkare än medlemsƐƚĂƚĞƌŶĂƟůůĊƚĞƌĚĞŶĂƩǀĂƌĂŽĐŚďůŝ͘
sćƌĚĞŐƌƵŶĚĞŶŝŬŽƌƚŚĞƚ͗ŬŽŶŇŝŬƚĞƌ
ska i första hand lösas med förhandlingar och inte våld, mänskliga
ƌćƫŐŚĞƚĞƌƐŬĂƌĞƐƉĞŬƚĞƌĂƐ͕ƐĊƌďĂƌĂ
grupper hjälpas och satsningar göƌĂƐƉĊŚĊůůďĂƌƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ͘<ůŝŵĂƞƌĊgorna uppmärksammas alltmer.
<ƌŝƐƟĂŶƐƚĂĚƐ&EͲĨƂƌĞŶŝŶŐćƌĞŶĂǀ
ca 120 FN-föreningar i den svenska
FN-rörelsen, en ideell rörelse med
ĨƌćŵƐƚĂƵƉƉŐŝŌĞƌĂƩŝŶĨŽƌŵĞƌĂ
om och opinionsbilda kring FN och
FN-frågor. Upptagningsområdet är
stort, sju kommuner i nordöstra
Skåne och västra Blekinge. Föreningen har ca 120 enskilda medlemmar men också dussintalet medlemsskolor, bl.a. Degebergaskolan.

ŇǇƩĂĚĞƐĚĞƚŽĸĐŝĞůůĂĮƌĂŶĚĞƚƵƚƟůů
&ũćůŬŝŶŐĞŽĐŚϮϬϭϯƟůů ŚƵƐ͘EƵćƌ
det alltså Degebergas tur.
/ĂƉƌŝůŚĂĚĞ&EͲĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶĞƩĨƂƌsta planeringsmöte i Degeberga,
ĞƩƉŽƐŝƟǀƚŽĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬƟǀƚŵƂƚĞ
med företrädare för skola, byalag,
ĨƂƌƐĂŵůŝŶŐŽĐŚĞƩĂŶƚĂůŝĚĞĞůůĂĨƂƌĞŶŝŶŐĂƌ͘ƩƉƌĞůŝŵŝŶćƌƚƵƉƉůćŐŐĨƂƌ
ĚĂŐĞŶĮŶŶƐƌĞĚĂŶŶƵ͗ƚĞŵĂĚĂŐƉĊ
Degebergaskolan, på kvällen fackĞůƚĊŐ;ŽŵǀćĚƌĞƚƟůůĊƚĞƌͿĨƌĊŶƐŬŽůĂŶ
ƟůůĨƂƌƐĂŵůŝŶŐƐŚĞŵŵĞƚ͕ƐŽƉƉŵĊůƟĚ
ŽĐŚĚćƌĞŌĞƌŬŽŶƐĞƌƚŵĞĚŵƵƐŝŬ͕
sång och tal i Degeberga kyrka.
Medarrangörer som är klara: Byalaget, Degeberga församling, Degebergaskolan, Gärds Härads Hembygdsförening, Lions, Röda Korset,
SPF och Föreningen Änglanejden
Med hopp om god uppslutning den 24 oktober
/ŶŐͲƌŝƩWĞƩĞƌƐƐŽŶ
Nyholm, vice ordf
FN-föreningen

&ƌĂŵƟůůĨƂƌƚǀĊĊƌƐĞĚĂŶĮƌĂĚĞƐ&EͲ
ĚĂŐĞŶŝŶŶĞŝ<ƌŝƐƟĂŶƐƚĂĚ͕ŵĞŶϮϬϭϮ

Konstnärsliv i Maglehem

Maglehems Kulturförening anordnar 19–29 juni i Konsthallen
Maglegårda, i Maglehem, en retƌŽƐƉĞŬƟǀƵƚƐƚćůůŶŝŶŐŵĞĚǀĞƌŬĂǀ
konstnärer som under längre eller
ŬŽƌƚĂƌĞƟĚǀĂƌŝƚǀĞƌŬƐĂŵŵĂŝ
Maglehem.
Utgångspunkt för utställningen
är de namnkunniga konstnärerna

ŶćŵŶĚĂŝhůƌŝŬĂ>ŝŶĚŚĂŐĞŶƐĂƌƟŬĞů
i Gärds Härads Hembygdsförenings årsbok 1990 Konstnärsliv i
DĂŐůĞŚĞŵĨƌĊŶϰϬͲƚĂůƟůůϵϬͲƚĂů.
Kulturföreningen gör dock en beŐƌćŶƐŶŝŶŐƟůůĚĞĨƂƌƐƚĂϰϬĊƌĞŶ͘
ĞƚŬŽŵŵĞƌĂƩǀŝƐĂƐǀĞƌŬĂǀϯϬ
konstnärer, bl.a. Nils-Göran Brun-

ner, Ivar Ekelund, Nils Larsson,
'ƂƐƚĂ>ŝŶĚƋǀŝƐƚ͕^ƚĂīĂŶEŝŚůĠŶ
och Gerhard Nordström. Se vidare
www.maglekultur.seŽĐŚĂĸƐĐŚĞƌ͘
Vernissage den 19 juni 2014
kl. 15–18. Utställningen är öppen
varje dag kl. 11–17.
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Pool hemma?

2oKVEEZZoVEXNmRWXIVmV

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
ﬁnna just din semesterdröm.
SVERIGES MEST

Välkomna önskar Reino med personal!

älskade pool
LER

SVER IGES

MEST

bad
sålda spa

ODEL
t
32 SPAM
ska klima
för vårt nordi

TUBS
HSTAR HOT

6 POOLMODELLER

för vårt nordiska klimat

0MZWEVOMZIX+VEZWXIREV
&SYTTXIGORMRK&IKVEZRMRK

FOLKPOOL DURAPOOL

Vår mest flexibla nyhet!

NORT
ärda spa!
Ny serie prisv

180 sidor

94 sidorlädjbadglädje
e
spag
för
rardig som är eller funderar
är eller fundepå att bli poolägare!
för dig som
spaägare!
på att bli
KATALOG 2014

SPAKATALOG

2014

Beställ nya pooloch spakatalogen.
www.folkpool.se

(-203/%0%/328%/8

Folkpool Kristianstad
Nässelvägen 6, Kristianstad
Tel. 044-590 40 01

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

Öppettider
Vardagar 10-18
Lördagar 10-15

Om ni behöver
trygghet så vänd
er till...

Vi är en mindre Begravningsbyrå som
står våra kunder nära, både under och
efter vårt åtagande.
Michael

Marie

Laila

Ni kan kontakta oss dygnet runt vid behov av hjälp.
   %  ! !   
Michael, Marie och Laila
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Vi har en skattkista på vinden

ĞŶǀŝƩŶĂƌŽŵŵĊŶŐĂŵćŶŶŝƐkors arbete och engagemang i vår
lokala Rödakorskrets under 75 år.
:ĂŐŚĂƌďůŝǀŝƚƐŝƩĂŶĚĞďůĂŶĚŐĂŵůĂ
ŐƵůŶĂŶĚĞĚŽŬƵŵĞŶƚŽĐŚƟĚŶŝŶŐƐƵƌklipp från förr. Namn och foton på
för mig kända och okända personer
passerar förbi och jag känner både
vördnad och tacksamhet över allt
ǀćƌĚĞĨƵůůƚĂƌďĞƚĞƐŽŵƵƞƂƌƚƐŝŬƌĞƚsen genom åren.
DĞŶƟĚĞƌŶĂĨƂƌćŶĚƌĂƐ͘/ĚĂŐŚĂƌĂůůĂ
ŵŝŶĚƌĞŬƌĞƚƐĂƌƉƌŽďůĞŵŵĞĚĂƩĞŶgagera människor i styrelsearbetet,
även vår krets. Vid årets stämma
ƚŽŐƐĚćƌĨƂƌĚĞƚƐůƵƚůŝŐĂďĞƐůƵƚĞƚ͕ĂƩ
ƌĂƐůƂǀƐ͕ĞŐĞďĞƌŐĂ͕<ƌŝƐƟĂŶƐƚĂĚƐ
och Rinkaby lokala kretsar ska gå
ƐĂŵŵĂŶŽĐŚďŝůĚĂ<ƌŝƐƟĂŶƐƚĂĚƐbygdens Rödakorskrets. Den nya
styrelsen består av två representanter från de ”gamla” kretsarna.
Bengt-Åke Månsson, Vä, som även
ƟĚŝŐĂƌĞǀĂƌŝƚĞŶŐĂŐĞƌĂĚŝZƂĚĂ<ŽƌƐĞƚ͕ŚĂƌǀĂůƚƐĂƩůĞĚĂĂƌďĞƚĞƚŝĚĞŶ
nya kretsen.
sŝŚĂƌŚĂŌǀĊƌĂĨƂƌƐƚĂŵƂƚĞŶŝĚĞŶ
ŶǇĂƐƚǇƌĞůƐĞŶŽĐŚƐĞƌĨƌĂŵĞŵŽƚĂƩ͕
med stort engagemang, utveckla
vår ”nya” förening. Lokala arbets-

 



Konsum den 9 maj, tombolan på
Degeberga marknad och Öppna
trädgårdar i juli/aug. Läs vad som är
ƉĊŐĊŶŐƵŶĚĞƌ&ƂƌĞŶŝŶŐƐŶǇƩŝ<ƌŝƐƟĂŶƐƚĂĚƐďůĂĚĞƚŽĐŚƉĊĞŐĞďĞƌŐĂƐ
hemsida.

ŐƌƵƉƉĞƌƐŬĂĨŽƌƚƐćƩĂĂƌďĞƚĂŵĞĚ
– och vidareutveckla – de verksamŚĞƚĞƌ͕ƐŽŵƌĞĚĂŶĮŶŶƐƵƚĞŝĚĞƟĚŝgare kretsarna. Kupan blir navet för
den nya kretsen.
/ĞŐĞďĞƌŐĂĨŽƌƚƐćƩĞƌǀŝĚĞƚƐŽĐŝĂůĂ
arbetet med sällskap och stöd både
i hemmen och på Forsalid. ”Skapa
ŵĞĚĨćƌŐ͕͟ƐŽŵćƌƐĊƵƉƉƐŬĂƩĂĚ
ďůĂŶĚĚĞćůĚƌĞ͕ŚĂƌƌĞĚĂŶŚĂŌ
vårens vernissage och det blir fortƐćƩŶŝŶŐƟůůŚƂƐƚĞŶ͘sŝĨŽƌƚƐćƩĞƌ
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
ĞƩŶǇƩĂƌďĞƚƐƐćƩ͘ĞŶƟĚƐŽŵ
ƟĚŝŐĂƌĞůĂŐƚƐƉĊƐƚǇƌĞůƐĞĂƌďĞƚĞŽĐŚ
redovisningar, kan nu istället anǀćŶĚĂƐĂƩŐĞĞǆƚƌĂƵƚƌǇŵŵĞĊƚĚĞƚ
lokala arbetet. Tack vare alla snälla
ŽĐŚŝŶƚƌĞƐƐĞƌĂĚĞĨƌŝǀŝůůŝŐĂŬƌĂŌĞƌ
ŬŽŵŵĞƌůŽŬĂůĂZƂĚĂ<ŽƌƐĞƚĂƩĨŽƌƚƐćƩĂŵĞĚƌƂĚƚŽŵďŽůĂŶƵƚĂŶĨƂƌ

ǀƐůƵƚŶŝŶŐƐǀŝƐǀŝůůũĂŐĨĊǀŝƐĂĞŶďŝůĚ
på den skattkista/resväska med allt
som en ambulerande sjuksköterska
kunde behöva när hon på 1930och 40-talen besökte gamla och
ďĂƌŶĨĂŵŝůũĞƌ͕ĚĞƩĂǀĂƌůĊŶŐƚŝŶŶĂŶ
ǀŝĮĐŬůćŬĂƌƐƚĂƟŽŶŝĞŐĞďĞƌŐĂ͘sćƐŬĂŶŚĂƌƐƚǇƌĞůƐĞŶĚŽŶĞƌĂƚƟůů<ƵƉĂŶ
ŽĐŚĚĞŶƐƚĊƌŶƵŝĞŶŐůĂƐŵŽŶƚĞƌ͕Ɵůů
mångas förundran från en svunnen
ƟĚ͘sŝƐŝƩĞƌĂůůƚƐĊƉĊĞŶƐŬĂƩŽŵ
ŐĂŵůĂƟĚĞƌƐZƂĚĂŬŽƌƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ͘
ƌŶĊŐŽŶŝŶƚƌĞƐƐĞƌĂĚĂǀĂƩƚĂĚĞůĂǀ
ƐŬĂƩĞŶ͕ĨĊƌŶŝŐćƌŶĂŚƂƌĂĂǀĞƌƟůů
ǀĂDƂƩƵƐ͘
Vi som arbetar i det lokala Röda
<ŽƌƐĞƚŚćůƐĂƌĞƌǀćůŬŽŵŶĂƟůůǀĊƌĂ
ĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌ͊
Kontakta oss gärna!
ǀĂDƂƩƵƐ͕ƚĞů͘ϯϱϯϭϬϵ
Cajsa Hjerpe, tel. 23 80 13



Eva Dehlin, tel. 35 01 83
ŝƌŐŝƩĂEŝůƐƐŽŶ͕ƚĞů͘ϯϱϬϰϱϯ

     

0702-467046
www.smahjartan.dinstudio.se

Torskullev.6,
Degeberga
Tel:044-35 04 24
info@degebergaskrot.se
www.degebergaskrot.se
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Katta på
Ekströms blir BagarBerta
sŝĚĊƌƐƐŬŝŌĞƚϮϬϭϯͬϭϰůćŵŶĂĚĞ
͟<ĂƩĂ͕͟<ĂƚŚĂƌŝŶĂ:ŽŚĂŶƐƐŽŶ͕
ŬƐƚƌƂŵƐŬĂĨĠŝĞŐĞďĞƌŐĂ͘Ʃ
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
ƐĞŵĞƐƚĞƌ͘ĞƚŚĂƌũĂŐŝŶƚĞŚĂŌƉĊ
10 år.

/ďůĂŶĚćƌĚĞƚĚĂŐƐĂƩŐĊǀŝĚĂƌĞŽĐŚ
<ĂƩĂǀĞƚĂƩŚŽŶŬĂŶƐŝƩŐĞďŝƚ͘,ŽŶ
är stolt över sin gedigna utbildning,
hon är konditor, bagare, kock och
produktutvecklare, hon har gesälloch mästarbrev, diplom och betyg
ŽĐŚŚŽŶŬćŶŶĞƌƟůůĨƂƌƐŝŬƚŝŶĨƂƌ
ĨƌĂŵƟĚĞŶ͘KĐŚŚŽŶĨŽƌƚƐćƩĞƌĂƩ
baka kakor som säljs i frasiga
cellofanpåsar under det egna
varumärket Bagar Bertas Bästa med
en fräck 50-talslogga i turkos.

ƉĞƌƐŽŶůŝŐĂǀćŶŶĞƌ͕ƐćŐĞƌ<ĂƩĂŵĞĚ
ĞƩƐƚŽƌƚůĞĞŶĚĞ͘KĐŚĨƂƌĚĞŶƐŽŵćƌ
sugen på de goda kakorna så säljs
ĚĞďů͘Ă͘ŝ<ƌŝƐƟĂŶƐƚĂĚŽĐŚ>ƵŶĚ͘

:ĂŐćƌŐůĂĚĂƩǀŝĂǇĂďůĂĚĞƚĨĊ
ƟůůĨćůůĞĂƩƚĂĐŬĂĂůůĂŵŝŶĂƚƌŽŐŶĂ
kunder av vilka många blivit mina

Ett stort tack!
ƩƐƚŽƌƚƚĂĐŬƟůůĂůůĂŵŝŶĂ
ĨĂŶƚĂƐƟƐŬĂŬƵŶĚĞƌ͊
I nästan 20 år ha Maria Shim tagit
ŚĂŶĚŽŵĞŐĞďĞƌŐĂďŽƌŶĂƐĨƂƩĞƌ͘
I våras stängde hon sin klinik Marias
Fotvård på Tingsvägen i Degeberga
ŽĐŚŇǇƩĂĚĞƟůůsĞďĞƌƂĚ͘
Maria har behandlat bl.a. spruckna
hälar, nageltrång och liktår. Har
ŵĂŶŝŶƚĞĨƌŝƐŬĂĨƂƩĞƌƉĊǀĞƌŬĂƌĚĞƚ
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
ŝŶƚĞŬƂƌĂďŝůƐũćůǀƐĊďůŝƌĂůƚĞƌŶĂƟvet färdtjänst, vilket kan innebära
krångel och väntan.

Tack, än en gång, säger Maria lite
ǀĞŵŽĚŝŐƚ͘ůůĂŵŝŶĂŬƵŶĚĞƌ͕ŶŝŚĂƌ
ǀĂƌŝƚŚĞůƚĨĂŶƚĂƐƟƐŬĂ͊

KŵĚĞƚŬŽŵŵĞƌŶĊŐŽŶĞŌĞƌƚƌćĚĂƌĞǀĞƚDĂƌŝĂŝŶƚĞ͘ĞƚĮŶŶƐŶĊŐƌĂ
ƐŽŵƟƩĂƚƌƵŶƚ͕ŵĞŶŝŶŐĞŶŚĂƌƐĂŐƚ
något. Tyvärr, säger Maria, för jag
ŚĂƌĞƩƐƚŽƌƚŬƵŶĚƵŶĚĞƌůĂŐƐŽŵũĂŐ
gärna hade delat med mig av, men
man måste ha en motpart om man
ska kunna förhandla.

SKRIVER
REDIGERAR
MAUD STEEN ÖVERSÄTTER

trycksaker och annonser
grafiskt program
företagsprofilering
bokdesign

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

Julebo Publishing 0708 827040
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Örtagårdsvägen 1, Degeberga
Tel. 044-35 05 15

När två
världar
förenas...

ÖPPET:
Månd-fred 10.00-17.30
Lörd 10.00-13.00
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Örtagårdsvägen 1,
Degeberga
Tel. 044-35 01 16
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Solvik
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Sköter gräsmattan medan
du golfar!

Barbeque
efter golfen!
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