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Välkommen till
Degeberga Stugby!

Vi är alternativet när du har för trångt för
övernattningsgäster.

044-350060, info@degebergastugby.se
www.degebergastugby.se
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vacker natur vid foten av Linderödsåsen ligger 25 små röda stugor, alla
med självhushåll. I 18 av dem får du
ta med husdjur.
Här finns också vandrarhem med
konferenslokal för 70 personer, den kan
lätt omvandlas till festlokal. Maten
ordnar vi. Här hittar du även tennisbana,
fotbollsplaner och en populär lekplats.
Under sommaren går du på 5 minuter
till Forsakars tempererade 50-metersbassäng.
Vi ordnar träningsläger för fotboll,
golf, simning, orientering m.m.
Långtidsboende med bra priser framförallt under lågsäsong. Passar utmärkt
för tillfällig arbetskraft.

Degebergatrakten
– En bygd att vara stolt över
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Vi har av olika skäl valt att presentera
ledaren till detta Jubileumsnummer
som ett kollektivt alster signerat
Redaktionskommittén.
Ordförandeklubban, som vi har
framför oss, säger att föreningen
grundades den 14 november 1990,
närmare 25 år kan vi i skrivande
stund knappast komma.
Det har blåst många vindar under
åren som gått. Både snåla och mera
värmande. Vi har utöver ordinarie
material i Jubileumsnumret valt ut ett
antal sidor som belyser detta.
Degeberga är en by, som vi alla
vill värna om, vara stolta över och
utveckla och med ett starkt Byalag
där föreningar, organisationer och
företagare i bygden samverkar är
denna målsättning möjlig att uppfylla.
Medlemsantalet har varierat under
åren men är nu på uppgång. I skrivande stund har vi över 200 medlemmar, men det behövs många fler,
framförallt yngre för att vi på ett mera
effektivt sätt ska kunna ta till vara och
utveckla byns intressen.
När det gäller resultat som vi har
anledning att vara stolta över att ha
medverkat till kan vi bl.a. nämna belysning på banvallen, gångbron som
knyter samman centrum i Degeberga,
vandringsleder runt Degeberga Backar
och Forsakar med utsiktsrampen över
fallen. Kommunen har redan använt
dessa leder för guidade vandringar
runt Forsakar med omgivningar.
Barn och ungdom har varit och är
viktiga målgrupper för vår verksamhet
och för bygdens framtid. Här har vi
verkat för den nya lekplatsen och även
sponsrat skolans elever ekonomiskt
för att på så sätt öka medvetenheten
om vikten av ren miljö och hushållning med våra gemensamma resurser.
Vår sponsring har bl.a. omfattat
bidrag till Trolldalen, Hembygdsföreningen och hjärtstartare på Forsalid.

Vi har även bidragit till att julstjärnor
och julänglar smyckar byn i juletid.
En av våra senaste aktiviteter har
varit att påskynda utbyggnaden av
fibernätet i byn och här har framförallt vårt ”IT-gäng” Magnus Andersson och Ricard Lindblad bidragit till
att utbyggnaden i sin helhet beräknas
vara klar under 2016.
Bank, marklägenheter och besöks/
samåkningsparkeringen har varit
hett debatterade ämnen under året.
Sparbankens flyttning till Tollarp har
avsevärt försvårat bybornas bankärenden, framförallt för äldre bybor
med begränsad rörelseförmåga. När
det gäller parkeringsmöjligheterna
för pendlare och turister räknar vi
fortfarande med att Kommunen, ABK
och Transportstyrelsen ska hitta en
lösning, som på ett bra sätt tillgodoser
behovet av lägenheter för äldre samtidigt som p-platser för pendlare och
turister tillgodoses. De förslag som
Byalaget senast tagit del av motsvarar
inte våra förväntningar.
Samtidigt som ni läser detta och
förbereder för den kommande julhelgen kan och ska vi inte låta bli att
skänka en tanke åt de människor i vår
omvärld, som i dessa dagar har utsatts
för brutal terror och ond bråd död.
Detta är något vi absolut inte kan eller
skall acceptera i ett modernt samhälle.
Till slut önskar vi Er alla en
God Jul och Gott Nytt År
Redaktionskommittén för Byabladet
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Montessoriförskolan Små hjärtan i nya lokaler
Sommaren 2016 flyttar Montessoriförskolan Små hjärtan in i sin nya
förskola. En grundtanke i montessoripedagogiken är att barn ska få möta
en trygg, hemlik och vacker miljö.
Den nya förskolan är därför byggd
som en vanlig villa med en interiör
anpassad till barnen och förskolans
verksamhet. Varma trägolv kommer
möta barnen i alla rum och med låga
fönster med utsikt mot Degeberga
backar kan också de minsta barnen
njuta av den fina utsikten. Liksom nu
kommer inredning vara helt anpassad
till barnens storlek med bland annat
lågt hängande tavlor, alla saker på
låga hyllor och små karmstolar till de
allra yngsta.
Vi valde att bygga förskolan på
hörntomten vid det nya området på
Sandödlevägen för den fina naturens
skull. Små hjärtan har en tydlig naturprofil där dagliga utflykter i skog och
mark utgör en viktig del av verksam-

heten. Vi ser fram emot att färdigställa
villan och är glada att kunna erbjuda
Degeberga en nybyggd förskola. Följ
gärna vår verksamhet och se hur bygget fortskrider på Facebook eller på
vår hemsida smahjartan.dinstudio.se
Vi önskar er alla en fin julmånad!
/Pedagogerna på Små hjärtan genom
Sofia Cederblad

Hos oss är alla bilar välkomna
q4MÄDLFSCJMCFTJLUOJOHFOTPS
q6UGÔS"$SFQPDILPOUSPMMFS
q%ÄDL)KVMJOTUÄMMOJOH
q1MÆUPDIGÔSTÄLSJOHTTLBEPS
q#ZUFBWHMBTPDIWJOESVUPS

Bil & Maskin Degeberga AB
Forsakarsvägen 24
Tel. 044-35 04 95
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%FMCFUBMBEJOTFSWJDFFMMFS
SFQBSBUJPOJGZSBNÆOBEFS
*OHFOSÄOUB JOHBBWHJGUFS
Gäller vid köp över 1.200:-

Vi som jobbar heter
Tanja, Regina, Felix
och Christoffer och
Louise (ej på bild)

GP, Degebergas fritidsgård
– en del av Kristianstads fritidsgårdsforum
Vi finns i Tingshuset och till oss får
alla ungdomar från årskurs 5 och upp
till 18 år komma. Här kan man spela
pingis, följa med på utflykter, spela
spel, playstation, biljard mm.
Här har ungdomarna även tillgång
till en fotostudio med systemkameror
och fullversion av Photoshop och
möjlighet att dansa inne i tingssalen
med tillgång till speglar.
Fritidsgården har en ny tid framför
sig med många nya saker på gång.
Musik
I början av 2015 köptes ett keyboard
och en gitarr in. Dessa användes flitigt
och intresset för att lira musik var
större än vi trodde. Våra medlemmar,
Ponts Kronbäck och Hennes Ohlsson
sökte pengar för att kunna köpa
in trummor. William Eriksson och
Sebastian Berglund satte sig och skrev
en ansökan till ”En snabb slant” för
att kunna starta en inspelningsstudio.
Grabbarna blev beviljade bidrag och
under hösten har de jobbat för att få
igång den. Efter nyår kommer en fullt
utrustad musikstudio med instrument
stå till förfogande får Degebergas
musikintresserade ungdomar.

Skolan har precis köpt in samma
musikprogram som vi och därför
kommer ungdomarna kunna ta med
sig vad de lärt sig och skapat där
och fortsätta skapa på sin fritid och
tvärtom. Vi kommer under året även
att samarbeta med skolans nya musiklärare Hanna.
Helt ny avdelning för åk 8 –
Ytterligare en verksamhet som vi
satsar extra på just nu är ungdomar
från årskurs 8 och upp till 18 år. Vi
är i skrivandets stund i startgroparna
för att, utefter ungdomarnas egna
önskemål om vad ett trivsamt ställe att
”hänga” på är, inreda en helt ny avdelning på ovanvåningen med 4 olika
rum dit de yngre ej får gå. Här uppe
kommer de få en fristad och lite extra
privilegier jämfört med den övriga
fritidsgården.
Bli stark
Under hösten har vi startat en
träningsgrupp för framförallt tjejer i årskurs 7 och uppåt. Till våren
kommer denna grupp att fortsätta till
en väldigt liten kostnad. (120 kr/
månad eller mindre, beroende på

antalet deltagare). Det är vår timledare
Felix som, en gång i veckan, kommer
att hålla i ett styrketräningspass där
övningarna är anpassade så att de även
kan göras hemma.
Finns intresse hos Degebergas killar att ha en liknande grupp, eller att
vi ska göra en blandgrupp, är det bara
att meddela sitt intresse så tittar vi på
möjligheten att starta upp en grupp
till.
Smyckesverkstad
Under året hoppas vi på att kunna
starta upp en smyckestillverkarkurs.
Vid intresse så är det bara till att höra
av sig så att vi vet vilka som är intresserade.

GP, Fritidsgården
Öppettider: tisdag-torsdag 15.0021.00
En fredag i månaden 15.00-22.00
Hemsida: www.kfgf.eu/degeberga, följ
oss på Facebook
Kontakt: degeberga@kfgf.se
Gården: 044-35 01 85
Tanja: 0733-37 08 16

5

Mångsysslaren
Många är de Degebergabor
som gått ur tiden, en del vid
unga år och andra senare i
livet. Sorgen och saknaden
för oss som blir kvar är alltid stor. Tidigt i höstas gick
Bo Swenson bort. Bo var en
välkänd Degebergason som
beskrev sig själv som en mångsysslare.
”En del nöjer sig med vad utbildningen gett, för andra är det inte nog. Hit
räknar jag mig”.
Han föddes 1936 och redan när
han som 4 åring, närmare bestämt
lillejulafton 1940 fick höra sin mor
läsa om Stjärnan över Mörkavad, så
lades grunden för hans intresse för
folklivet i och runt vår bygd. I många
år forskade han och skrev inte mindre
än 19 böcker själv och var medförfattare till ytterligare 6 böcker. Många
artiklar och föredrag har han hållt i
och 1999 tilldelades Bo ”lilla nobel-

priset” Kungl. Gustav Adolfs Akademiens utmärkelse för hans ämne
folkliv. Utöver hans författarskap var
han verksam som lärare på Sönnars-

lövsskola, Everöds skola, Degeberga
skola och ordförande i Gärds Härads
Hembygdsförening. Så Bo hade rätt –
han var en mångsysslare!!

TÄNK GRÖNT!
HÅLL DEGEBERGA SKÖNT!
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FÖRSÄLJNING
AV MATJORD, GRUS OCH
STEN I STORSÄCK!

Njut av vår välkomponerade

Nyårsmeny!
❖ Toast Skagen på salladsbädd med
handskalade räkor och stenbitsrom

1000:1200:-

exkl. moms

/storsäck (ca 1 ton)
inkl. hemleverans!

❖ Oxﬁlé gratinerad med bearnaisesås och smakrik ost
serverad med krämig potatisgratäng
eller råstekt potatis och krispiga varma grönsaker
❖ Pannacotta serverad med färska bär
och citronmeliss
319:-/portion
Maten ﬁnns för avhämtning på Mjela efter
överenskommelse. För att din måltid ska bli så smaklig
som möjligt, ber vi dig sätta in oxﬁlén för gratinering i
225 grader ca 8 minuter före serveringen.
Allt annat är klart!
Välkommen med din beställning
senast den 21/12.
Mjela rasten, Degeberga
Magnus, 044-35 06 44, 073-507 04 32

UlfSelinByggAB
Forsakarsvägen762
29794DEGEBERGA
0733Ͳ466499
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DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION
UTFLYKTSMÅL
Se också kalendariet Det händer i
Degebergaterakten
Fler tips ﬁnner du också på någon av
följande webbadresser:

www.degeberga.nu

www.linderodsasensturism.com

www.anglanejden.se

Forsakar
– Skånes vackraste vattenfall med utsiktsplattform!

8

Forsakar är ett av Skånes högsta
vattenfall med en total fallhöjd på
10,6 m. Forsakarsfallen är en del av
Kristianstads vattenrike och ﬁnns i
modellform på Naturrum i Kristianstad. En vandring i den 700 m långa
ravinen fram till nedre fallet. Även
den varmaste sommardag är det en
sval och skönt promenad och man blir
rikhaltigt belönad av en fantastisk
upplevelse! Området är numera ett
naturreservat. Vid dålig väderlek bör
man undvika ravinen, länsstyrelsen
varnar för risk med fallande träd. Kristiandstads kommun har tillsammans
med Länsstyrelsen låtit uppföra en
plattform i närheten av övre fallet där
man har utsikt över ravinen.

Degeberga Backar
– Söndreklack
En vandring i ”Bröderna Lejonhjärtas
Fotspår” (delar av ﬁlmen spelades in
här) är en fantastisk naturupplevelse.
En vandringsled startar vid parkeringen mittemot fd Sparbanken och
sträcker sig upp till Söndreklack, även
kallad ”Sockertoppen”. Härifrån har
man en fantastisk utsikt över Linderödsåsens fot. Om man inte vill stöta
på kossorna som tillsammans med
sina kalvar och en tjur betar här från
början av maj till en bit in november
kan man promenera upp längs banvallen och därefter fortsätta sin vandring
på den märkta leden.

Fritidsﬁske i Bålsjön
Sjön är naturskönt belägen i Degeberga (bakom skolan) med ”Sockertoppen” i bakgrunden.
Här ﬁnns möjlighet att fånga karp,
regnbågslax och laxöring. Fiskekort
säljs i Stugbyn. Fågellivet i sjön är rikt,
och det är viktigt att under häckningstiden visa hänsyn och inte störa de
fåglar som har sina bon längs sjöns
stränder. Obs! Inga badande hundar
under april-september. På området
ﬁnns grillplatser och bänkar. Tråkigt
nog förekommer det nedskräpning
och skadegörelse. Så vill vi inte ha det!
Byalaget uppmanar: Lämna platsen i
samma skick som du vill se den när du
återkommer. Tänk grönt! Håll Degeberga skönt!
De vintrar som Bålsjön fryser till bildas
det härlig skridskois och sjön blir även
då ett populärt utﬂyktsmål.

Degeberga Hembygdspark

DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION
Hembygdsparken i Degeberga ägs
av Gärds Härads Hembygdsförening
och är platsen för Degebergas många
arrangemang. I parken kan man
koppla av och njuta av bygdens kultur
och historia. Här ﬁnns många gamla
bevarade byggnader hitﬂyttade från
olika platser i Skåne. Det ﬁnns ﬂer
museer, bl a. Ivar Johnssonmuseet, ett
vagnsmuseum och ett lanthandelsmuseum. För öppettider, ring 044-35
06 57, fax 044-35 50 76, e-post:
hembygdsforen.g@telia.com

tända från mörkrets inbrott fram till
24.00 och från 06.00 tills det blir ljust.
Motionsslingorna ägs av kommunen,
och sköts av Degeberga stugby, tel.
044 - 35 00 60.

Längdskidåkning i
Degebergatrakten
Blir det gott om snö i Degebergatrakten händer det att skidspår prepareras vid stugbyn, banvallen mot Österlia eller i motionsslingorna. Byalaget
uppmanar alla att vara rädda om de
spår som ﬁnns. Var snäll och gå inte i
skidspåren! Vill ni promenera på slingorna så gå då sidan om skidspåren.

Degeberga Domarring
(Domarringsvägen – vägen mot
Ö. Sönnarslöv)
Domarringen är en forntida gravanläggning som kom i bruk under slutet
av bronsåldern, men var vanligast
under folkvandringstiden. Domarringen är en typ av stenkrets, där
resta stenar är glest placerade så att
en cirkelform bildas (jämför skeppssättning). Namnet kan härledas till en
medeltida uppfattning att domarringar var tingsplatser. På varje sten satt
en domare och i och med det udda
antalet stenar kunde en dom aldrig bli
”oavgjord”. Från järnåldern ﬁnns dock
inga tecken som tyder på en sådan
funktion. Domarringen var i regel en
brandgrav, ofta relativt fyndfattig.
Sekundärgravar kan ha tillkommit i
efterhand.

Degeberga
Widtsköﬂe
Golfklubb

TURISM
Kristianstad kommun ersätter det
traditionella turistbyråkonceptet med Info
Points. En Info Point är en bemannad
plats med möjlighet till personlig service för besökare. Den är ett komplement till kommunens turistbyråer och
till den digitala information som ﬁnns
att få. Se vidare www.kristianstad.se.

Söder om Degeberga, följ riksväg 9.
Rankad som 25:e banan i Sverige av Golf
Digest. Många former av medlemskap.
Prisvärda nybörjarpaket. Pay & Play
Bana. Tel: 044-35 50 35, e-post: info@
gwgolfklubb.se, www.dwgolfklubb.se.
Restaurangen tel. 044-35 50 40.

SAMHÄLLSSERVICE

Borråkra utsiktsplats
(mitt emot övre parkeringen, Forsakar)
Om man följer ovanstående vägvisare från övre parkeringen (Obs! liten
p-plats) till Forsakar längs vägen till
Huaröd så kommer man fram till denna
fantastiska utsiktsplats med vyer över
stora delar av Degeberga, havet och
naturen runt Hanöbukten. Missa inte
denna storslagna, magniﬁka utsikt
och njut en medhavd ﬁka på bänkarna
som Byalaget nyligen renoverat.

FRITIDSAKTIVITETER

Degeberga Vårdcentral

Degeberga motionsslingor

Tel. 044-309 05 10
www.skane.se/vardcentralendegeberga

Degeberga motionsslingor ﬁnns
belägna med start i vår natursköna
hembygdspark.
Startplats är vid gaveln till
vagnsmuseet.
Blå markering = 2 km elljusspår
Gul markering = 5 km
Elljusspåren är under vinterhalvåret

En komplett vårdcentral med tre
erfarna distriktsläkare (specialister i
allmänmedicin). Du kan vända dig till
oss med förtroende. Det ﬁnns specialmottagningar för: Astma-, KOL- och
allergi, Barnhälsovård (BVC), Diabetes, Distriktssköterskemottagning,
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DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION
omläggningar, rådgivning mm. Minnesmottagning (demensutredning), Resevaccination. Dessutom ﬁnns sjukgymnast, arbetsterapeut och tillgång till
dietist. OBS! Det behövs ingen remiss
till sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Måndag 10.00-13.00, 14.00-19.00
Onsdag 10.00-13.00, 14.00-18.00
Torsdag 14.00-17.00
Tel. 044 - 13 45 53
e-post: degeberga.biblioteket@kristianstad.se
www.kristianstad.se - välj bibliotek

Öppettider:
Måndag-fredag 08.00–17.00

Lägenheter
uthyres
Centralt i Degeberga
Olika storlekar och
hyresnivåer

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

Jan Karlsson
Tandläkarklinik
Dental Human
I Degeberga Vårdcentral. Komplett
tandklinik öppen för alla. Vi tar emot
akut tandvärk samma dag!
Öppettider:
Måndag-tisdag 13.00-21.00
Onsdag-fredag 08.00-17.00
Tel. 044-35 05 55

Kronans Apotek
I Degeberga Vårdcentral
Öppettider:
Vardagar 09.00-17.00
Lunchstängt 12.15-13.15
Tel. 0771-612 612
www.kronansdroghandel.se

Degeberga bibliotek
Degeberga bibliotek är ett integrerat
folk- och skolbibliotek som ligger i anslutning till Degebergaskolan. Här kan
man förutom böcker även låna ﬁlmer,
musik och ljudböcker.
På biblioteket kan du hämta Degeberga Byablad om du inte fått tidningen i
din brevlåda.
Service
Internetdator, dator för ordbehandling
och Genline för släktforskning kan
bokas.
Ordinarie öppettider:
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Hjärtstartare
Om ni träffar på någon som akut drabbats av hjärtstillestånd, starta genast
Hjärt & Lungräddning. Se till att
ambulans blir larmad. Be någon hämta
närmaste hjärtstartare. I Degeberga
ﬁnns hjärtstartare:
• Vårdcentralen, se ovanstående öppettider.
• Räddningstjänsten (via larm).
• Forsalid - öppet dygnet runt. Här
ﬁnns utbildad personal.

Sparbanken Skåne
Kontoret ﬂyttat till Tollarp se www.
sparbankenskane.se

Återvinningscentralen i
Degeberga
Torskullevägen vid Degeberga bilskrot.
Öppettider:
Måndag och torsdag 15.00-19.00
Tel. 044-13 48 95
www.renhallningen-kristianstad.se
Vad kan jag lämna på återvinningscentralen?
På alla återvinningscentraler kan du

044-350723,
0456-15115,
0709-300304

slänga grovavfall och trädgårdsavfall. På återvinningscentralerna kan
du också lämna elavfall som lampor,
elektronik och vitvaror. Kemikalier och
annat farligt avfall kan du lämna på
återvinningscentralerna i Snårarp, Tollarp och Åhus.
När du har byggt och renoverat
Avfall från bygg-, renoverings- och rivningsarbeten räknas inte som grovavfall från hushåll. Det kan ändå lämnas
på återvinningscentralen. Kostnad, se
kommunens hemsida.
Asbest
Du kan gratis lämna fyra plattor asbest på återvinningscentralen. Större
mängder lämnas mot en avgift på
Hässleholms Kretsloppscenter i Vankiva utanför Hässleholm. Tänk på att
det ﬁnns särskilda företag som kan
hjälpa till om du har stora mängder
asbest att hantera.
Småföretagare
Småföretagare som vill lämna avfall
på återvinningscentralerna, se information på Renhållningens hemsida.

DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION
SAMLINGSLOKALER
Degeberga Tingshus
Tingshuset är en kommunal samlingslokal för föreningar och privatpersoner. Det ﬁnns lokaler för möten,
studiecirklar, danskurser, fester mm.
Litet pentry med servis för 50 personer ﬁnns i Tingssalen.
Tingssalen (104 m2)
Förmiddagar alla dagar:
Föreningar:
200 kr
Privat:
350 kr
Eftermiddagar söndag–torsdag
Föreningar:
200 kr
Privat:
350 kr
Eftermiddagar fredag och lördag
Föreningar:
350 kr
Privat:
650 kr
Styrelserummet (40 m2)
Konferensrum för ca 18 personer
Halvdag
Föreningar alla dagar:
100 kr
Privat måndag-fredag
350 kr
Privat lördag-söndag
150 kr
För bekräftelse av priser samt mer
information kontakta: Martin Nilsson, Fastighetsförvaltare C4 Teknik,
Fastighetsteknik Tel. 044-13 60 19,
Mobil: 0733-13 60 19, e-post: martin.
nilsson@kristianstad.se. För bokning,
e-post: monique.eisner@kristianstad.
se.

För bokning ring Birger Johansson, tel.
044-35 16 02. Föreningen Olseröds
Byastuga.
För information: www.olserod.se

Sockenstugan i Vittskövle
Uthyrning av storstugan inkl. kök max
50 personer pris 350 kr. Uthyrning av
lillstugan inkl. kök, max 25 personer
pris 250 kr. Galleriet max 50 personer
200 kr. Bakstugan 200 kr. För bokning
www.vittskovleby.se

Nya området vid
Lillaforsvägen
Tomter med fantastisk utsikt över
Degeberga Backar och cykelväg till
skolan etc.
Kontakta MP Entreprenad AB, tel. 070835 08 04.

Vittskövle
I Vittskövle ﬁnns det många naturnära
områden lämpliga för bebyggelse.
Kontakta Vittskövle Byalag e-post:
alderman@vittskovleby.se

Maglehems bygdegård
För information: www.maglehem.se

TOMTER OCH
BOSTÄDER I DEGEBERGA
Lediga tomter på området
Saxamöllan
Tomter nära skog och natur, med
cykelväg till skola etc.
Kontakta Mark & Exploateringskontoret i Kristianstad, tel. 044-35 51 08

GÅRDSHOTELL
med vidunderlig
utsikt

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

Olseröds Byastuga
Uthyrning av samlingslokal + kök i
Olseröd. Max 100 personer, porslin till
ca 80 personer.

MÖTEN NÄRA NATUREN

FÖR FÖRETAG, GOLF- ELLER TJEJFFAS!
GÄNGET & ANDRA SOM VILL TRÄ
044-35 04 22 • Borråkravägen 60-11, Degeberga • cocoonmeetings.com
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mp@entreprenad.se - www.mpentreprenad.se
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Maglehems Antenn &
Fastighets service AB
ALLT INOM DIGITAL-TV
Tv-antenner
Parabol
Nätverk
Installation
Service
m.m.

Martin Eklind
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Prylar o pinaler
Trätofflor 75 kr
Gammalt o Nytt
Kakelpartier till vrakpris
Ljus o servetter m.m.

Otroligt Billigt

Du hittar oss i Killhult/Svensköp
Du hittar oss i Killhult/Svensköp
Torsdagar 15-18
Lördag-Söndag 11-15
tel: 0705- 570 140
www.mollersfynd.se

Axel Lindahl
Tollarps Begravningsbyrå

MINNS
gårdagen
/(V
idag
DRÖM
om
MOR*ONDA*(1

Välkommen till Din lokala
begravningsbyrå med personlig
service och omtanke.
VÄLKOMMEN TILL DITT LOKALA KONTOR
Vi ﬁnns här för dig.

- Med Bouppteckning
hjärtat på Gravstenar
lokal mark!
Begravning

Livsarkivet

Några av våra tjänster är
/ivsarkiveW%ouppteckninJ*ravstenDU%egravning

TOLLARPS
TOLL ARPS

SELLGRENS
SKOGSTRANSPORTER AB
0733-94 06 00

UlfSelinByggAB
Forsakarsvägen762
29794DEGEBERGA
0733Ͳ466499

BEGRAVNINGSBYRÅ

-HVSXXWZmKIR8SPPEVT
01 50
Idrottsvägen
3, 298 31 Tollarp, Tel: 044-31
[[[XSPPEVTWFIKVEZRMRKWF]VEWI
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En ny
termin
en ny
start
Än en gång har skolan börjat och nu
har det som vanligt kommit nya elever
till skolan. Den nya Förskoleklassen
är större än tidigare och barnen är
mycket nyfikna på allt som händer på
skolan. Att lära sig läsa är något som
hägrar i ögonen på alla och att lära
sig skriva kan inte gå snabbt nog.
Klassrummen fylls så sakteliga
av allt vårt roliga höstpyssel som vi
gör på skoltid. Det hänger äpple av
papper på en vägg, former och figurer
på en annan. Att lära sig vad som är
en kvadrat och cirkel är ibland inte
det enklaste men när man kan leka
med det och bygga sig ett hus av en
kvadrat och triangel blir det genast
mycket enklare att komma ihåg namnet på den konstiga figuren. Det låter
säkert mycket enkelt att veta vad som
är en cirkel och vad som är en triangel
men det är svårare än vad man tror. Vi
i skolan arbetar mycket med detta, det
är en viktig del inom matematiken att
lära sig skillnaden. Föräldrarna till
barnen i skolan får då ständigt en
överraskning med sig hem, ena dagen
är det en igelkott gjord av lera och
tandpetare, andra dagen kan det vara
en hatt gjord av en tidning.
I skrivande stund jobbas det
med något extra fint, nämligen FN.
Barnen får lära sig om vad som är
alla barnens rätt i hela världen. De får
även göra fina FN-tavlor och målet är
att alla barnen ska känna till barnkonventionen och dess innehåll. Det
förbereds för fullt inför fredagen den
23 oktober, då alla barnen ska sjunga
runt flaggstången. Då kommer det
att vara FN-sånger och pyssel hela
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dagen. Barnen kommer då att göra
fredsduvor som ska hängas upp. Även
på fritids jobbas det flitigt med detta.
Fritidsbarnens flit glöder riktigt när
de ska göra världens olika flaggor av
pärlor eller av papper som sedan ska
hängas upp. Jakten på de röda pärlorna, som har en tendens att ta slut,
är närmast oändlig. Personalen får
gräva i varenda pärlhink för att hitta
så många röda pärlor som möjligt.
Medan alla barn pärlar och målar
för fullt strömmar skön musik genom
lokalen, barnen får själva välja vad
vi ska lyssna på om det inte är lugn
stund som gäller. Helt plötsligt blir
det en discolåt och alla hoppar upp
och dansar och sjunger med. Även
personalen dansar med för fulla muggar.
De som redan har pärlat färdigt
sin flagga är ute och leker och cyklar.
Skolans cyklar har nog inte använts så
här mycket och effektivt på länge. De
körs fram och tillbaka, runt varenda
sandlåda och ute i skogen, lite off-road. De som inte cyklar utforskar skogen istället. De minsta barnen tycker
att den är jättestor och spännande.
Där finns kojor och träd att klättra i.
Men det allra bästa i skogen just nu
är att leka häst. En stor hoppbana
har tagit form där inne och där är det
ridlektioner och tävlingar varje dag.
Det hoppas och springs och gnäggas
om vart annat. Och när hästarna blir

trötta går man bort till kojan.
Kojan blir ständigt olika saker
för barnen. Ena dagen är kojan en
ridskola, andra dagen har den blivit en bronsåldersby där man måste
samla gräs och pinnar för att överleva.
Några försöker skapa eld genom att
slå två stenar mot varandra, det är
synd att det inte är flinta för det blir
inga gnistor.
Någon ropar att det är dags för
mellanmål. Barnen suckar oftast djupt
då för oavsett när man ropar så är det
alltid som roligast precis då. Alla får
ställa upp och det traskas till matsalen
där mackor och fil med bär serveras.
När man sen kommer in efter mellanmålet är barnen ganska trötta efter
all friskluft och mat. De flesta sätter
sig och gör en teckning och några vill
så klart spela på datorn. Helt plötsligt
åker en gitarr fram och sånger börjar
sprida sig i lokalerna. FN-sånger
blandas med gamla kära visor och nya
trudelutter.
Bland all denna glädje, sång, kreativa skapande och lekande så kommer
föräldrarna en och en och hämtar
hem de glada barnen. Oftast är leken
så rolig eller teckningen inte färdig
och då är det med mycket motvilja
som barnen går hem. Men det är väl
ett bevis på att de verkligen trivs här.
Elna Persson
i Förskoleklassen och Fritidshemmet.

Fadderverksamhet 2015/2016
På Degebergaskolans F-5avdelning har vi detta läsår börjat arbeta
med fadderverksamhet. Vi har parat
ihop en lågstadie-/förskoleklass med
en mellanstadieklass. Varje yngre barn
har fått en äldre fadder. Vi hoppas
detta kan leda till att eleverna lär
känna varandra och oss lärare bättre.
Vi startade upp läsåret med
en tipspromenad där eleverna gick i
faddergrupper och svarade på frågor
om skolans regler och förhållningssätt samt vissa skämtsamma frågor om
lärarna. Vi hade även en aktivitetsförmiddag i våra faddergrupper där eleverna tränade samarbete när de utförde
olika uppdrag. Till lunch serverades
det korv med bröd kring grillen som
vår vaktmästare hade förberett.
Den 23 oktober uppmärksammade vi FN-dagen som alltid infaller
den 24 oktober. Vi hade under veckan
arbetat kring Barnkonventionen och
avslutade veckan med att måla flaggor
och lite annat arbete kring FN-temat i
våra fadderklasser.
Vi kommer framöver att arbeta vidare kring bl a läsning, matteproblem
och datorkunskap.

Vi lärare upplever detta samarbete väldigt positivt då vi kan möta eleverna i
andra konstellationer än de vardagliga.
Ingrid Romlin, lärare i åk 1-3
och förstelärare.

I Degebergaskolans åk 6-9 har
vi också börjat med fadderverksamhet, mycket för att de yngre eleverna
ska få lära känna äldre elever och vice
versa. Vi har delat in alla eleverna i
grupper, så att varje grupp består av
elever från alla klasserna.
På eftermiddagen första skoldagen fick grupperna samarbeta för

att klara av de olika stationerna, som
lärarna hade. Varje lärare hade frågor
el dyl kring sitt ämne. Nästa dag
hade vi en annan form av samarbetsövning: eleverna skulle illustrera vissa
sommarsånger genom att komma
överens om och skapa fotomotiv,
som skickades in. Det var inte så lätt
att vara kreativ tillsammans i de nya
grupperna, men det gick!
Nästa uppgift var att varje grupp
skulle välja en av sex uppgifter och
visa denna tillsammans som en levande staty. Lärarna var domare. Det
gick över förväntan och var roligt. De,
som vann, var riktigt bra.
Fadderverksamheten kommer bl a
att fungera så att elever ur en klass läser för elever i en annan klass. Arbetet
är under utveckling.
Den 23 oktober uppmärksammade vi FN-dagen tillsammans med F-5
genom att hissa flaggan och sjunga
sånger. Arbetet med Barnkonventionen är pågående och bedrivs klassvis.
Ann-Helen Clausson,
språklärare i åk 6-9 och förstelärare.

Skoljoggen ht 2015
Onsdagen den 30 september hade
förskoleklassen t o m åk 9 på Degebergaskolan Skoljoggen i Hembygdsparken. Vi hade förvissat oss om
att det inte var jakt där då! Vi hade
prickat in rätt dag, för solen lyste från
en klar himmel.
Alla klasser vandrade med sina
klassföreståndare/mentorer ner till
vår fantastiska Hembygdspark. Det
började med att idrottsläraren Per
Brynolfsson hade uppvärmning för
både elever och personal. Därefter var
det dags. Först startade de som ville
springa på tid och därefter sprang resten av gänget iväg. De yngre eleverna
sprang den korta rundan och de äldre
eleverna den långa rundan. Personal
var utplacerad som funktionärer på

strategiska platser, dels för att visa
vägen och dels för att pricka av eleverna. Det fungerade mycket bra och
de flesta sprang den rätta vägen och
tog sig i mål.
Efter en skön joggingtur i strålande solsken smakade skollunchen,
som bestod av hamburgare, extra gott
och eleverna kunde ta igen sig inne på
innergården. När alla ätit och samlats,
promenerade vi hem till skolan igen.
Eleverna i åk 6-9 utvärderade
dagen och jämförde med Skoljoggen,
som vi hade i maj.
Det är bäst att ha Skoljoggen
på hösten, tyckte många. Då är det
inte så varmt. Dessutom ingår det i
idrottsundervisningen att ha friluftsdagar och i början av läsåret blir det

mera seriöst utfört av eleverna, tycker
personalen.
Hela skolan tackar för att vi fick
lov att tillbringa denna annorlunda
skoldag i vår Hembygdspark. Vi kommer gärna tillbaka.
Ingrid Romlin,
lärare i åk 1-3 och förstelärare
Ann-Helen Clausson,
språklärare i åk 6-9 och förstelärare
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CocoonEating och
Cocoonmeatings
i Borråkra
I vintras började Bodil Solheim Göthner ägare till Cocoonmeatings och
Katarina (Katta) Johansson att fundera
över en vidareutveckling av konceptet
Cocoonmeetings. Under semestertider
när det är stiltje på konferensfronten
ville Bodil kunna erbjuda något mer
än Bed & Breakfast. Till slut fastnade
de för Uteköket.
– CoocoonEating. Namnet ligger
fint både i munnen och minnet och är
en fin pendang till Cocoonmeetings.
Uteköket har serverat vedeldad pizza
och sommarbuffé och som ett självklart tillbehör har man bjudit på go’
musik.
– Visst var det lite nervöst, erkänner båda, men det blev en succé.

Katta bakade pizzor så
det stod härliga till.
På väg
in i den
vedeldade
ugnen

flyttande av parasoller, filtar, kuddar
och porslin, men med personalens
goda humör och förstående gästers
hjälp flyttade man då inomhus och
kunde fortsätta festandet där.
Även om CocoonEating ligger
mitt ute på landet har gästerna hittat
hit, det har varit både svenska och
utländska sommargäster och även
permanentboende. Man har kommit
med bil, buss, till fots, cyklande, ja,
till och med ridande. På sensommaren
har det varit populärt bland ryttare att
förlägga helgturer hit och för att äta
sopplunch, och medan ryttarna intagit
sin måltid vid borden har deras hästar
betat i hagarna.

Ett gäng med glada och mätta ryttare med lika
mätta hästar vänder hemåt.

– Vi ses igen nästa sommar, då
kommer vi att ha plats för ännu fler,
hälsar Bodil och Katta via Byabladet.
Maud Steen

Premiärdags 26 juni

Tillströmningen av gäster till
sommarens utekök har varit enorm,
musikkvällarna oerhört uppskattade
och Kattas fantastiska pizzor, serverade av vänlig, serviceinriktad personal,
resulterade i goda rekommendationer
och de flesta kvällarna har det varit
fullt hus.
– Självklart hade vi även öppet
för Bed & Breakfast hela sommaren,
inflikar Bodil.
Vädergudarna drabbade även den
här idérika duon och det blev mycket
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Skönt att sitta i skuggan en stekhet sommarkväll. Spana in utsikten, det är Hanöbukten i fjärran.

43
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Stora Juleboda åter i goda händer!
Vid nyåret 2015 övertog Anna och Marcus
Callenbring Stora Juleboda gård i Maglehem, då
hade gården legat ute till försäljning i två år. Alla
som kört förbi i sommar har kunnat se att det hänt
massor på kort tid, skog har avverkats, det har
kommit får och hästar i hagarna och restaurering
av fruktodlingarna har påbörjats.
”Det var vår dotter Lovisa som
från början gjorde en önskelista på
hur hennes idealiska ställe att bo på
skulle se ut” säger Marcus.
”Det skulle finnas gott om plats
för alla aktiviteter, hagar för djuren
och naturligtvis ligga vid havet, ja,
listan blev lång. Så letade hon på
nätet och fann Stora Juleboda. Vi
åkte dit och tittade men blev lite
betänksamma med tanke på allt som
måste fixas, mycket var ju ganska
nedgånget.”
”Det var inte minst jag som var
tveksam”, inflikar Anna, ”det skulle
ju betyda otroligt mycket jobb. Men
efter att vi sett oss omkring ordentligt blev jag entusiastisk!”
Stora Juleboda är en gård som
otroligt många människor har eller
har haft en relation till, inte minst
jag själv. Min far, Herbert Johnsson,
köpte gården 1945, och min familj
tillbringade somrarna och nästan all
annan ledig tid där, och själv bodde
jag där under 70-talet, tills vi sålde
gården 1981. Den gamla fruktodlingen började planteras 1950, skog
planterades och stora renoveringar
gjordes framför allt under 50- och
60-talen.
När familjen Callenbring övertog
gården i år, var betesmarkerna det
viktigaste att snabbt få i ordning.
Nya vargsäkra stängsel sattes upp.
”Vi flyttade våra KRAV-godkända
Gotlandsfår från vår gård i Blekinge,
så det var viktigt att betena inte var
gödslade och att vi snabbt kunde
få dem KRAV-godkända”, berättar
Marcus, ”och eftersom inte heller
fruktodlingarna sprutats eller gödslats kunde vi släppa får också i den
ena odlingen.”
Den gamla fruktodlingen revs upp
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Marcus och
Anna
Callenbring
med labradoodeln Scotty
som ska bli sire
till nya kullar
australiska
labradoodel,
och en av
islandshästarna som flyttat
med från
Blekinge.

på 80-talet, men när norrmannen
Sture Eriksen köpte Juleboda 1990
och döpte om gården till Stora Juleboda Herrgård, planterade han på
90-talet en ny, modern fruktodling
med droppbevattning. Tyvärr har
odlingarna under ett antal år inte
skötts, och Marcus Callenbring arbetar nu med att rädda vad som räddas kan. En fördel med vanskötseln
är att varken gifter eller konstgödsel
spridits på flera år. ”Vi har kunnat
göra KRAV-godkänd äppelmust av
hela skörden i år” säger Marcus.
”Ett av våra frågetecken var just
hur vi skulle ta hand om äpplena …
kvaliteten var ojämn och att sortera
skulle bli för jobbigt, så vi beslöt att
göra must av hela skörden. Och genom att vi gjort must av prima frukt
har vi lyckats få fantastisk kvalitet.”
Jag måste hålla med, godare must
har jag aldrig druckit.
Det ekologiska tänket är genomgående när Anna och Marcus berättar om sitt arbete. Anna är lärare
och hälsopedagog, och tillsammans
har hon och Marcus gjort en plan
för egendomen där samspelet drift/

miljö står i centrum. Och inte enbart
på själva egendomen, man samarbetar med grannen Per Gustafsson,
landskapsarkitekt, professor em. och
ägare till Holmens gård, så markerna runt Holmen ska betas av de
KRAV-märkta fåren.
Vi som sett allt som hänt under
året har inte riktigt kunnat fatta hur
Anna och Marcus hunnit med allt
under trekvarts år. Anna har också
kennel, uppfödning av Labradoodlehundar, och Marcus är fastighetsmäklare, har startat Stora Juleboda
fastighetsmäkleri. Och inte nog med
det, alla som åkt förbi gården har väl
sett att det vuxit upp ett nytt stort
hus väster om gården. ”Ja”, säger
Marcus, ”vi kunde ju inte låta det
se ut som det gjorde, med halvfärdiga väggar, det var bara att bygga
alltsammans färdigt. Kanske kan vi
göra ett eget musteri där. Eller varför
inte konstutställningar?”
För mig känns det skönt att vår
gamla gård hamnat i goda händer.
Olof S Steen

Många hade hittat till Everöds Sockenförenings
30-års jubileum som hölls först i kyrkan och sedan
i församlingshemmet.

Foto: Inger Síöström
samt Lena Holst.

Ovan: Lars Brettell presenterar Wolfgang
Natuschs historiska tavlor över Everöd.
Nedan: Kören Riverside underhöll med
härlig sång i Everöds kyrka.

Everöds Sockenförening ﬁrar 30 år
I en välfylld kyrka ﬁrade Everöds Sockenförening, på Allhelgonadagen, 30-årsjubileum. Festligheterna inleddes med att kyrkans gospelkör Riverside under ledning
av Daniel Löfquist sjöng härliga gospellåtar.
Föreningens ordförande Ingvar Olsson
tackade kören för ﬁnt framförande.
Sockenföreningens klubbmästare
Lars Brettell berättade sedan om föreningens historia och verksamhet. Han
framförde också Sockenföreningens
tack till kyrkan för allt det välvilliga
stöd man fått genom åren.

Bildspel om kyrkan
Därefter visade kyrkoherde Kai Wessberg ett bildspel och talade om kyrkan
och den förändring kyrkan genomgått

sedan den byggdes i slutet av 1100-talet. Vi ﬁck också berättat för oss om
tak- och väggmålningar och andra utsmyckningar som ﬁnns i kyrkrummet.

Bilder om Everöds historia
Efter stunden i kyrkan blev det öppet
hus i församlingshemmet. Här bjöd
föreningen på kaffe med dopp.
Lars beskrev händelserna i de tre
tavlor över Everöds historia, som Wolfgang Natusch en gång målat till Föreningssparbanken och som nu hänger i

Tavla med majblommor.

församlingshemmet. Erik Nilsson, Föreningssparbanken i Everöds siste ordförande, berättade om bankens historia.

Majblommeutställning
Föreningen visade också en majblommeutställning, skänkt av familjen
Isaksson på Gamlegård.
Närmre hundra personer hörsammade inbjudan och föreningen vill tacka
alla, som genom sin närvaro förgyllde
jubileet – hjärtligt tack!
Text: Inger Siöström

Monumentet i Degeberga
Den 11 november hölls ett intressant föredrag i Degeberga om Degebergamonumentet. Arkeolog Tony Björk från Sydsvensk Arkeologi AB berättade vad
de fann när de 2011 och 2013 undersökte delar av marken vid Lillaforsvägen.

Foto: Tony Björk.

Tony berättade att de hittat en mycket
speciell fornlämning, ett radmonument
uppför backen. Liknande radmonument har bara hittats på ett fåtal andra

platser i Sverige bl.a. vid Gamla Uppsala och vid Anundshög (nära Västerås).
Det har varit rejäla stolpar som stått
i en lång rad med ca 4-5 meter mellan varje stolpe. Raden de hittade var
ca 170 lång men kan ha varit ännu
längre.
Radmonumentet var troligen ett
tecken på att trakten var av stor betydelse på järnåldern när den anlades och
att det gick en viktig väg längs med
Stolphålen var välskodda med rejäla stenar.

Ett 30-tal personer kom för att ta del av det
intressanta föredraget.
monumentet. Föredraget var uppskattat och samarrangerades av Everöds
Byaråd, Degeberga Byalag samt Gärds
Härads Hembygdsförening.
Text: Lena Holst
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Lugg och Stubb fyller 20 år!

I en lokal som tidigare tjänstgjort
som järnaffär, skoaffär, tygaffär,
blomsteraffär och antikaffär slog
Degebergatjejen Marie Jangtun Lööv
upp portarna till sin salong och nu i
höstas var det 20 år sedan Lugg och
Stubb öppnades i det gamla huset på
Tingsbacken i Degeberga.
Redan i unga år bestämde hon
sig för att det var frisör hon skulle
bli, men innan hon kom in på frisörutbildningen praktiserade hon på
Hårservice i Degeberga. Att praktisera
en tid innan utbildningen är något
som Marie tyckte var mycket lärorikt
och säger ”alla borde få prova på att
arbeta i en salong innan skolan för att
få en ökad förståelse för yrket”. Innan
Marie bestämde sig för att starta eget
företag jobbade hon som anställd
både i Degeberga och i Simrishamn
samt i Kristianstad, men så bestämde
hon sig för att slå sig ner i Degeberga.
”Det är fantastiskt att vara frisör i
en liten by som Degeberga, man får
chansen att följa hela familjer, från
små barn till 90+, ibland även vara
brudstylist. Det som gör mig så glad
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är mötet mellan min kund och mig”
säger Marie.

Under dessa 20 åren som präglats
mycket av skratt och arbetsglädje är
det egentligen bara en tråkig sak som
inträffat. Det var i september 2014
som salongen drabbades av ett inbrott
och lokalen länsades. Både Marie och
Mikaela Svensson (som tidigare var
anställd och nu hyr egen stol) säger
att kränkningen av inbrottet har satt

sina spår, att man som företagare känner en viss otrygghet som tar tid att
hämta sig ifrån.
Det är inte bara Marie och Mikaela som möter oss glatt i dörren. Vissa
dagar tjänstgör även Bosse eller Akira.
Med en glad liten svansviftning och
lite kel så går dessa sedan och vilar
och tittar lite halvintresserade på oss
(vi kanske har gömt hundgodis någonstans…) Mikaela har tidigare i år
nominerats till Hemmets Journal stora
pris: Sveriges goaste frisör!
Vissa dagar klipper Marie de boende på Skogåsa i Everöd och detta är
något som hon tycker väldigt mycket
om. ”Det individuella mötet, alla är vi
olika och alla har sin historia, gammal
som ung. Själen åldras aldrig – det
gör bara utsidan”.

Lars-Inges
Elservice

Leg. Veterinär

Per Schønbeck
i Maglehem

Kyllingarödsvägen
120 - 9
Tingsvägen 46, Degeberga
Degeberga

044-35 09 03
070-511 18 77

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

En härlig och fröjdefull jul
Många är vi nog som minns sången
”Anders Perssons stuga, står i ljusan
låga, alla ljusen brinner hoppsan”. Under vintermånader och vid jultid ökar
risken för bränder. Tända ljus som
glöms bort, kvarglömda kastruller på
spisplattor och tomtebloss i granen
kan orsaka bränder.

Visst kan du använda levande ljus och ändå känna
dig trygg, se dock till att miljön omkring är säker,
och att du har möjlighet att snabbt släcka om olyckan
skulle vara framme.

Checklista inför julen - kontrollera att
Ljusen står stadigt i adventsljusstaken. Kom ihåg at släcka alla
levande ljus när du lämnar rummet.
Endast ljusstakar i metall, keramik
och sten med obrännbart material
används.
Ljusstaken inte är dekorerad med
mossa, bomull eller annat brännbart material.
Inga ljus är placerade på tv:n eller i
närheten av brännbart material, till
exempel gardiner.
Du inte har levande ljus eller tomtebloss i granen.
Lamporna i elljusstakar och ljusslingor har rätt wattantal.
Du alltid har uppsikt över spis och
ugn när du lagar mat. En spisvakt
stänger av spisen om du glömmer.

Idag är det svårt att se skillnaden mellan levande
ljus och elektriska eller batteridrivna. Ljusen och
lyktan på bilden visar ett axplock av vad som finns
på marknaden.

Du har en fungerande brandvarnare. Testa brandvarnare en gång
i månaden. Testa brandvarnare
genom att trycka på knappen.
Du har tillgång till brandfilt och en
6 kg pulversläckare.
Om olyckan är framme - ring
112. Var rädda om Er och God Jul
önskar brandkåren i Degeberga
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Fredrik Ekdalas GI-metod

Glädje och Inspiration
Denna vackra septembermorgon bjöd
Röda korset in till ”Frukost och Föreläsning”. De som hörsammat inbjudan
lät sig väl smaka av hembakta frukostbullar med gott pålägg.
Dagens gäst, Fredrik Ekdala
känner många igen från bl a radio
Kristianstad och från teaterscenen.
Denna fm talade Fredrik med både
humor och värme över temat ”När
livet inte blir som man tänkt sig”. Vi
råkar alla någon gång i livet ut för
svåra motgångar då vi kanske tänker
”Det här har jag inte förtjänat! Det är
inte rättvist! Men så är ju livet! Fredrik
peppar andra när livet inte blir som
man tänkt sig. Han uppmanar oss att
ta vara på chanser som faktiskt finns.
Livet går som en vågrörelse - det går
upp och det går ner.
Fredrik talade av egen erfarenhet.
Prövningar som arbetslös och nyskild
som ung och när dottern föddes svårt
sjuk och sedan tre år tillbaka diagnosen Parkinson. Istället för att tycka

Fredrik Ekdala med sin
ständige följeslagare
Gunnar

synd om sig själv använder han bl a
sjukdomen i sina föreläsningar. Han
bestämde sig för att bli bra på det och
aldrig må sämre än 7 på en skala på
10.
Det var en givande och inspirerande föreläsning där vi alla fick något

nytt att tänka på. Den här föreläsningen borde alla höra!
För det lokala Röda korset i Degeberga.
Eva Möttus och Cajsa Hjerpe

Vad gör vi egentligen?
Fortfarande får vi den frågan trots
att vi funnits så länge. Det var vår
omtyckta distriktssköterska Kerstin
Persson som på sin tid såg behoven
hos bygdens äldre. Hon visste vem

som kände sig ensam, vem som gladdes över ett besök, en blomma, att få
komma utanför hemmets fyra väggar
och vem som behövde stöd och sällskap till sjukhuset.

Idag fungerar det inte riktigt så.
Många gånger är det den äldre själv
som ringer oss eller en anhörig som
kanske bor långt bort. Nu är vi några
stycken som håller kontakt med äldre
för att lätta upp tillvaron. Besöken ger
glädje och gemenskap för alla parter
och vänskapen blir oftast innerlig.
Röda Korset ger bensinpengar till
oss som behöver bil för att hälsa på
och det kostar ingenting för den äldre
när vi träffas. Generösa lottköpare och
evenemang för allmänheten ger oss
ekonomiska förutsättningar för att
fortsätta i Kerstin Perssons anda.
Vill du bli en av oss - som besökare
eller den som tar emot besök, så hör
av dig till: Eva Möttus,
044-35 31 09 eller 0707-35 31 49

Utfärd till Önneköp
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KIMS BETONGKÄLL ARE
ÖPPET Söndagar 16–18

Kim Carlsson

VÄRMEPUMPAR

Söndrebrovägen 8
298 96 Ö. Sönnarslöv
0766 271 654
kimbaggen@hotmail.com
thermia.se

Degeberga rör AB
Allt inom rörservice!
EVERÖDS
PLÅTSLAGERI

Niklas 0708-35 23 86 (Degeberga)

 Pär 0709-18 57 00 (Åhus)

Stellan & Christer
Adress: Brädvägen 11
297 72 Everöd
Tel/fax: 044-23 84 21 Mob: 0708-23 84 21

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

Bruno
0708-494962
bruno.hakansson@telia.com

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

mangeshvs@telia.com

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

Gårdsförsäljning
Sveriges vackraste julgranar
från lördagen 12 december
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November 2015 byter Kjellanno
AB ägare. Vårt mål är att förvalta
företaget i samma riktning som
tdigare.
Välkommen att kontakta oss vid frågor.
Mats, Elof, Johan Jansson.
www.kjellann.n.nu
0708--232378
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Nu kan du förverkliga dina idéer
direkt från soffan
Vi kan hjälpa dig med allt från idé och form
till text, fotografering och tryck.
Det har aldrig varit enklare att gå
från tanke till handling.
Ring oss på 044 100777

Öppet alla dagar
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Gatukök öppet alla dagar





Degeberga Byalag
25 år – 2015
Byalaget bildades för tjugofem år sedan och denna tidning, nr 77, som du håller i din hand kallar vi för vårt
Jubileumsnummer, Byalaget 25 år. Det första numret av Degeberga Byablad utkom 1991
så vi får vänta några månader på tidningens födelsedag.

V

i har valt att presentera 14
sidor ur de tidningar som
utkommit sedan starten.
– Det har inte varit ett enkelt
jobb att välja och vraka mellan
intressanta och spännande artiklar.
Olle Berg har tillsammans med
Maria Grahn, Elisabeth Willkrans
och Tommy Lindblom letat igenom varenda tidning som getts
ut under åren, i början gav föreningen ut upp till fyra nummer per
år, så det har varit många tidningar
att gå igenom. Under flera år fick
konstnärer verksamma i bygden
stå för omslagsbilden och på
baksidan fanns en kort presentation av konstnären. På den första
tidningen som utkom 1991 pryds
omslaget av en blyertsteckning av
Bengt Fredriksson, som jag tror
att alla som är förtrogna med hans
konstnärskap känner igen.
Vi har låtit tryckeriet scanna in
originalsidorna för att de ska bli så
autentiskt återgivna som möjligt.
Läs gärna texterna ordentligt, det
är en intressant by och bygd vi bor
i, det finns mycket som blivit till
det bättre tack vare uppmärksamma och engagerade bybor/medlemmar. En föreningstidning som
Byabladet får i stor utsträckning
lita till ideella krafter, skribenter
och välvilliga annonsörer. Vitsen
med en sådan här tidning är, förutom att spegla byn och samhället,
att också ge ett överskott som kan
användas på olika sätt. Det allra

senaste vi bidrog med i penningväg var att gratulera Hembygdsföreningen på 80-årsdagen med
5000 kr till iordningställandet av
Rompeboden. Nedan finns listat en
del av vad Byalaget har sponsrat,
påverkat och gör.
Byalaget vill här passa på och
tacka alla trogna annonsörer, utan
er hade det inte blivit någon tidning.
Vid sammanställandet av det
här jubileumsavsnittet upptäckte
redaktionen att det fattas några
tidningar i arkivet, så har du händelsevis ett exemplar av nr 2, 6,
8, 12, 20, 33, 48 och 62 så hör
av dig till byalaget@degeberga.nu
så kan vi sedan stoltsera med ett
komplett tidningsarkiv.
Degeberga Byalag har bl.a. påverkat följande:
• Elljus på banvallen plus
asfaltering
• Forsakarsbadet, nya plattor,
bänkar, mm 2007 - Totalrenovering 2014
• Cykelväg genom byn längs
Tingsvägen
• Utkiksplattform Forsakar för att
se nedre fallet
• Vandringsleder mellan Degeberga Backar och Forsakar
• Gångbron och grönområdet
i centrum mellan Konsum &
Eltjänster

• Tingstorget - Utformande med
pergola etc., 1999
• Tandläkare
• Sänkt fart vid skolan till 30
km/h
• Fartkameror
• ”Lek för alla” lekplats vid
skolan
• Lekplats vid Saxamöllan
Degeberga Byalag har sponsrat:
• Renovering av toalett i Hembygdsparken (2014)
• Gunga i Hembygdsparken
(2011)
• Hjärtstartare på Forsalid
• Trolldalen (dansbanan)
Degeberga Byalag gör:
• Ger ut Degeberga Byablad till
alla hushåll och turister m.fl. 2
ggr/år
• Ser till att byn blir städad
• Arrangerar valborgsfirande
i samarbete med Degeberga
GoIF
• Arrangerar julstök/julmarknad
på Tingstorget den 2:a advent
• Ansvarar för flaggning vid
norra infarten
• Bekostat skylten vid norra
infarten, skänkt till Hembygdsföreningen som sköter den
Maud Steen
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Tillsammans är vi starka!
Det är medlemmarna som är stommen i laget!
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Medlemsavgift 100 kr per person

Degeberga Byalag
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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

Renovering
och
omklädsel
av möbler

297 31 DEGEBERGA
044-35 05 25

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: 11 - 21

Öppettider:
Torsdag - Fredag 13.30 - 17.30
Lördagar stängt.
För info: www.degeberga.nu
044-35 05 93

Jonas Hellberg, 0734 - 43 60 36

0708-35 15 25

Utför även allt inom plåtslageri

0739-07 67 52

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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Från en tanke ...

... till verklighet

Vi utför allt inom markarbeten:
t(SÊWOJOHTDIBLUOJOH
t4UFOQMBUUMÊHHOJOH
t7BUUFOBWMPQQTBSCFUFO
t5SBOTQPSUPDIGÚSTÊMKOJOHBWHSVTPDICÊSMBHFS
Vi har den totala lösningen för er!
Slå oss gärna en signal
Tel: 070-970 99 78
Björn Andersson
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En förening med siktet framåt!
Med ögonen på Skytte som sport, så
kan vi nog enas om att det är en sport
som vem som helst kan utföra. Man
kan börja i väldigt unga år och hålla
på så länge man vill, och det finns
inget som säger att man inte kan börja
på äldre dar heller. I vår förening så
har vi de flesta åldrar representerade
och alla är lika välkomna! Hos oss
finns det unga som tränar/tävlar med
sina jämngamla ena dagen, nästa gång
tränar/tävlar de mot sin förälder eller
varför inte mormor eller farfar. Det är
kul vilket som och man utvecklas på
flera sätt. Föreningen är mitt uppe i
en förändringsresa, där flera faktorer
spelar in. Fastighetsköp, renoveringar
och förhoppningar om ny banteknik
för att nämna något. Men med vår
förening så vill vi också förmedla
en delaktighet i en gemenskap, som
skapar en bra miljö för barn och ungdomar at utvecklas i. Men vi vill också
verka för att behålla våra ungdomar
upp i vuxen ålder och tillsammans
föra vår förening framåt.
Södra Gärds Skytteförening,
börjar närma sig ett 50-års Jubileum.
Den bildades den 12 februari, 1968,
och då efter en sammanslagning av
Degebergaortens Skf (grundad 1896),
Maglehem ortens Skf (grundad 1916)
samt Huaröds Skf (grundad 1941).
Första styrelsen bestod av: Ordf.
Gustav Andersson, V.Ordf. Albert
Persson, Sekr. Carl-Gustav Andersson, V.Sekr. Reinhold Olsson, Kassör
och Materialförvaltare. Bertil Nilsson,
samt ledamöter, Anders Andersson,
Sven-Erik Nilsson och Hans-Åke
Nilsson.
Herremöllan i Degeberga, vars
mark upplåten av Vittskövle Gods så
länge som föreningen existerar, blev
den skjutbanan man använde och
fortfarande än idag använder. Maglehem och Huaröds banor lades ner.
Vidare genom föreningens historia
så började man skjuta luftgevär i Degeberga Sporthall i december 1968,
och vår Ungdomsskytteförening
bildades 1970. 1981 beslutade man

att göra en Korthållsbana på 50m
och då använda 200m vallen nere på
Herremöllan. Denna f ärdigställdes
1982. Vid årsmötet 1982 beslutades
att vallarna på 200m och 300m skulle
byggas över och detta färdigställdes
under 1983.
Föreningen skickade en skrivelse
till Kristianstad Kommun i januari
1983, med önskan om en ny lokal för
Luftgevärsskytte. Men på egen hand
så fick föreningen istället tag i en
lokal, före detta hönseriet i Degeberga
och ett hyreskontrakt undertecknades
i augusti 1983. Genom kommunen
och Skytteöverstyrelsen så fick man
anslag för att iordningställa den nya
lokalen.
Under några år med start 1985
så gästades föreningen av Furuboda
Kursgård och det anordnades luftgevärsskytte för personer med någon
form av funktionsnedsättning. Med
stöd och uppmuntran från vår förening så byggde Furuboda ganska snart
sin egen inomhusbana. Den används
flitigt än idag och de har flera duktiga
skyttar som bl.a. tävlar i Malmö Open,
världens största sportevent för personer med funktionsnedsättning.
Genom åren har vår förening
haft, och har fortfarande väldigt
framgångsrika skyttar, ingen nämnd
och ingen glömd. Föreningen har två
årliga inbjudningstävlingar som hängt
med under många år. I korthållsskytte
har vi Hanöbuktscupen, som startade
den 31/5, 1984 och som alltid går
av stapeln på Kristi Himmelfärds
dag. Vi har även en i Luftgevär som
heter Gärdscupen. Den har hängt
med sedan 1992. Föreningens största
verksamhet är Luftgevärsskyttet och
sedan mars 2014 är vi egna ägare till
den fastighet som Luftgevärsskyttet
bedrivs i. Här har vi under årens lopp
förändrat lokalernas utseende och det
som närmast sker är att vi håller på
med lite renoveringsarbete i fastigheten, samt att bygga ett efterlängtat
kök. (Speciellt ”damerna” i föreningen
är väldigt glada över detta ) Något

Herremöllan
annat som ligger i framtidens (förhoppningsvis snart) mål är att vi ska
kunna investera i elektroniska tavlor.
I detta nu görs ett gediget arbete med
att söka medel från olika aktörer för
att detta ska bli verklighet, då denna
investering är väldigt kostsam. Men
samtidigt så är det något vi vill kunna
erbjuda, såväl våra skyttar som andra
föreningar som kommer för att tävla
med oss, då många föreningar runt
omkring redan har denna teknik.
Södra Gärds bedriver skytte såväl
ute som inne och för alla åldrar, men
ändå särskilt för ungdomar för att
kunna erbjuda en meningsfull fritidssysselsättning. Alla gamla som
nya skyttar är hjärtligt välkomna.
Vi skjuter tisdagar och torsdagar kl.
18-20 fram tills aprilmånad, då vi
istället börjar skjuta korthållsskytte på
onsdagar på vår vackra utebana. Föreningens nuvarande styrelse består av;
Ordf. Carl-Gustav Andersson, V.Ordf.
Sune Persson, Sekr. Stefan Johansson,
V. Sekr. Petra Hult Skoog, Kassör Bo
Andersson, samt ledamöter, Ronny
Nilsson, Gun-Britt Bosson
Vid frågor går det bra att ringa
Sune 0708-87 07 10, Bo 0708-25
02 61, Gunne 0708-86 28 28 eller
Petra 0734-27 71 62.
VÄLKOMMEN!
Skrivet av: Petra Hult Skoog
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Matöppet - Servicecentrat i Everöd!
Livsmedel, Post, ATG, Svenska Spel
Apoteks- och Systembolagsombud
Telefon 044-238033
Välkomna!

Om ni behöver
trygghet så vänd
er till...

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

Michael

Marie

Laila

Tisd-Fred 9 - 17.30, Lörd 10 - 14

Ni kan kontakta oss dygnet runt vid behov av hjälp.
   %  ! !   
Michael, Marie och Laila
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Degeberga
Våra
Våra öppettider:
öppettider:
Alla
Alla dagar
dagar 9-21
8-21
Telefonnummer:
Telefonnummer: 010-74
010-74 72
72 240
240

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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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
magleladan
Hos oss är alla bilar
välkomna
q4MÄDLFSCJMCFTJLUOJOHFOTPS
q6UGÔS"$SFQPDILPOUSPMMFS
q%ÄDL)KVMJOTUÄMMOJOH
q1MÆUPDIGÔSTÄLSJOHTTLBEPS
q#ZUFBWHMBTPDIWJOESVUPS

Bil & Maskin Degeberga AB
Forsakarsvägen 24
Tel. 044-35 04 95

Föräldrakooperativet Magleladan är den lilla förskolan på landet
med det stora engagemanget.
Låter det intressant? Vi har platser kvar.

%FMCFUBMBEJOTFSWJDFFMMFS

SFQBSBUJPOJGZSBNÆOBEFS
Hör av er så bokar vi in så att ni får komma ut och
besöka vår vackra förskola.
*OHFOSÄOUB JOHBBWHJGUFS

Petra Karlsson (Förskolechef) 044-35 10 15

Gäller vid köp över 1.200:-

petra.karlsson@utb.kristianstad.se http:/ /www.magleladan.se
Vi finns även på Facebook: https://www.facebook.com/www.magleladan.se

FÖRSÄLJNING
AV MATJORD, GRUS OCH
STEN I STORSÄCK!

1000:1200:Sebastian Olsson

exkl. moms

/storsäck (ca 1 ton)
inkl. hemleverans!

4/LJKW
/MXVRFKIlUJWHUDSL
PHGPHGLFLQVNW
IXOOVSHNWUDOMXV
x6|PQEHVYlU
Öppet: Måndag, Tisdag, Fredag 9.30–17
x+XGSUREOHP

Torsdag
9.30–15
x1HGVDWW
0DVVDJH
Lördag
10–13
LPPXQI|UVYDU
0HGLFLQVN4LJRQJHQO
%L\XQPHWRGHQ
x0XVNHORFK
+lOVRUnGJLYQLQJ
OHGLQIODPPDWLRQ



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

0708-44 35 05

info@sebobygg.com
www.sebobygg.com
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PLÅT
SERVICE
LACK
AC
HUSBIL
ATV
MOPED

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

Lyngby Gård och Nygård
– gårdar med många grenar
Lyngby Gård utanför Everöd drivs av
Ingvar och Maria Svensson. Gården
har många olika verksamhetsgrenar,
så som växtodling med specialgrödor
som potatis och morötter, spannmålstork, vindkraftverk och uthyrning av
både slaktsvinsstallar och bostäder.

Senaste projektet är inom en ny
gren – turism och konferens. Ingvar
och Maria har under de senaste åren
totalrenoverat gårdens gamla bränneri.
Bränneriet var aktivt inom sprittillverkningen fram till 1970-talet. Från
det att produktionen lades ner, läts
bränneriet bara förfalla, vilket gjorde
att det var i ett mycket dåligt skick.
Att riva eller renovera var den stora
frågan och många ansåg nog att riva
var det enda alternativet. Men efter
närmre 10 000 arbetstimmar står en
fantastisk byggnad klar. Den genomgående tanken under renovering var
att skapa en modern och funktionell
lokal, men även att behålla huset
grundstruktur och genuina charm.
Bränneriet består av lokaler i fyra plan
och plats för sällskap mellan 15-100
personer.

Under konstrundan 2015 var bränneriet värd åt fem talangfulla konstnärer. Detta var även första gången,
sen renovering blev klar, som allmänheten hade möjlighet att besöka
lokalen. Under sin storhetstid var
Lyngby Gård och bränneriet en stor
arbetsplats och under dessa dagar fick
Ingvar och Maria ta del av många
historier och berättelser från besökare
som själva bott på gården eller som
haft släktningar som bott och arbetat
där.
Redan i år har bränneriet fått stå
värd till ett par härliga konferenser,
fester och bröllop. Nästa år ser Ingvar
och Maria framemot ännu fler!
Det var på Nygård i Vittskövle som
Ingvar inledde sitt liv som lantbrukare. Gården drivs sen 2005 av hans

son Håkan med fru Cecilia Svensson.
Håkans gammelfarfar Albert köpte
gården 1934, vilket gör Håkan till
den fjärde generationen på gården.
Gården har alltid varit en mjölkgård,
en produktion som har utvecklats för
varje generation som drivit den, från
handmjölkning till dagens robotmjölkning. Förutom mjölkproduktion bedriver Nygård växtodling med
grödor som mat- och chipspotatis,
spannmål, raps, morötter, majs och
vall. Flera av grödorna, till exempel
majs, potatis och morötter säljs i Lilla
Gårdsbutiken, en gårdsbutik som slog
upp portarna ifjor och som ligger
utmed Vittskövle allé.
När Håkan och Cecilia började
planera för årets sommarsemester, var
planen att ta med familjen någonstans där de kunde köra fyrhjuling

tillsammans i en ny miljö med härlig
natur. Både Håkan, Cecilia och deras
barn uppskatar att vara ute och köra i
naturen. Men när de började söka på
internet, insåg de att det endast fanns
ett fåtal företag i Sverige som erbjöd
fyrhjulskörning och då väcktes idén
till ATV Äventyr. ATV står för ”all terrain vehicle” vilket på svenska blir terränghjuling eller fyrhjuling i dagligt
tal. ATV Äventyr erbjuder sina kunder
en upplevelse utöver det vanliga, att
kör fyrhjuling genom skog och mark,
kohagar och fält. Man får utmana sig
själv och testa sina gränser, samtidigt
som man ges möjlighet att njuta av
den underbara natur som Vittskövle
bjuder på. ATV Äventyr erbjuder ett
par olika turer, men givetvis anpassas
de efter kundernas önskemål, både
vad gäller tid och svårighetsgrad.
Största fördelen, som Håkan och
Cecilia, ser med ATV Äventyr är att
det ger företaget ett nytt ben att stå
på. Att sen Håkan får möjlighet att
tjäna pengar på sin hobby och därmed
kombinera nytta med nöje är självklart ett plus!
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Här kan föreningar i Degebergatrakten
informera om sina arrangemang.

Aktiviteter

Material skickas till e-post:
byabladet@degeberga.nu

Februari 2016
Trivselkväll tisdagen 9 februari 19.00-

Degeberga Byalag
E-post: byalaget@degeberga.nu
Följ oss på Facebook.
Hemsida: degeberga.nu
Juldekorationer
Våra ﬁna julänglar och stjärnor sätts
upp i byn till 1:a advent.
Julmarknad på Tingstorget
Söndagen den 6 december
13.00-17.00 med tipsrunda till butiker
i byn och dragning i GoIF:s lotteri.
Byalagsstämma
Tingshuset torsdagen den 11 februari
2016 kl. 19.00. Byalaget bjuder på
kaffe med kaka.
Påsken
Våra ﬁna Påskkärringar sätts upp inför
Påskﬁrandet.
Valborgsﬁrande
Traditionsenligt Valborgsﬁrande vid
Degeberga Backar lördagen den 30
april 2016 kl. 20.00. Fackeltåg 19.30
från Forsalid. Samarbete med
Degeberga GoIF.

Mars 2016
Trivselkväll tisdagen 8 mars 19.00Fixardag i Hembygdsparken lördagen
den 12 mars 09.00Årsmöte lördagen 19 mars 10.00Konstrundan äger rum fredag-måndag
25-28 mars.
April 2016
Trivselkväll tisdagen 12 april 19.00Måndagen den 18 april är det ﬁxardag
i Hembygdsparken 09.00Maj 2016
Trädgårdsmässa i Hembygdsparken
söndagen den 15 maj kl. 10.00-16.00.
Lördagen 21 maj, ﬁxardag i Hembygdsparken 09.00Barn- och familjedag i Hembygdsparken söndagen den 29 maj
kl. 11.00-17.00.
Juni 2016
Måndagen den 6 juni ﬁrar vi Nationaldagen och Ivar Johnssondagen.

Café Trolldegen
Hembygdsparken Degeberga, tel:
0704-67 48 96. Följ oss på Facebook.
Hemsida: trolldegen.se

Turistinformation
Sommaren 2015 införde Kristianstad
kommun lokala Info Points. För vidare
information se hemsida: kristianstad.
se under Info-Points.

Gärds Härads
Hembygdsförening
Hembygdsparken Degeberga,
Trollemöllavägen 25, 297 94
Degeberga. Tel: 044-35 06 57, e-post:
hembygdsforen.g@telia.com
Följ oss på Facebook.
Hemsida: hembygd.se/gards-harads
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Lions Club Södra Gärds
Hemsida: lionssg.se
Julmarknad På Tingstorget
Söndagen den 6 december
13.00-17.00.
Julgransinsamling
Lions planerar insamling av julgranar
den 16 januari 2016 i Degeberga och
Everöds tätorter, information om
insamlingen kommer efter jul.

Degebergas Fritidsgård
- GP
A great place to be - Tingshuset. Öppet tre dagar i veckan för ungdomar i
åk 5-9 under terminstid. Aktiviteter:
Danslokal, streetdanskurs, fotokurs,
ﬂipperspel, biljard, pingis och utﬂykter. Medlemskap 100 kr/år. Har du frågor, kontakta oss på 0733-37 08 16.
För mer information se hemsida: kfgf.
eu/degeberga, följ oss på Facebook
och Instagram.

Södra Gärds
Skytteförening
Vi bedriver skytte såväl ute som inne
och för alla åldrar. Vi skjuter tisdagar
och torsdagar 18.00-20.00 fram till
april månad, då vi istället börjar skjuta
korthållsskytte på onsdagar på vår
utebana. Följ oss på Facebook.
För mer information se hemsida:
sodra-gards.com

Degeberga GoIF
Fotbollsträning för barn och ungdomar, bordtennis, barngymnastik
m.m. Tel: 044-35 02 13 vardagar
09.00-12.00. Följ oss på Facebook.
Hemsida: laget.se/degebergagoif

Gymnastikföreningen
Nytta och Nöje
Efter juluppehållet startar gymnastiken den 12 januari 2016 kl.
19.00-20.00 i skolans idrottshall. Nya
medlemmar kan komma och testa gratis. För mer information ring Elisabeth
Arlefalk 044-36 10 37 eller Monica
Hagelin 0702-58 83 84.

Friskis & Svettis
Välkommen att jympa med Friskis &
Svettis, tisdagar och torsdagar kl.
18.00 i Sporthallen. För mer information kontakta receptionen
044-12 90 75. Följ oss på Facebook.
Hemsida: kristianstad.friskissvettis.se

Det händer
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Ripa Modellﬂygklubb

SPF Seniorerna

Alltid på väg uppåt! Ripa Modellﬂygklubb hälsar alla intresserade välkomna att inspireras och börja med en
trevlig hobby. Prova ”spaka själv” på
simulatorn, eller bara komma in och se
på när vi ﬂyger. Varje onsdag kl. 19.0020.30 t.o.m. 30 mars 2016 håller vi till
i Degeberga idrottshall.

Hemsida: spf.se/degeberga, ordförande: Gert Sjöstedt, 044-35 14 09,
e-post: gertsjostedt@hotmail.com,
kassör: Odd Sörvik, 044-35 11 19
e-post: oddsorvik@yahoo.se

Mellan april till september ses vi på
modellﬂygfältet i Ripa. Mer information ﬁnns på vår hemsida: ripamfk.com

Mötena hålls i Församlingshemmet om
inget annat anges.

Degeberga Widtsköﬂe
Golfklubb, DWGK
Golfbanan med sin öppna och
speciella links-karaktär är uppbyggd
på ren sandjord vilket ger möjlighet till
en lång härlig spelsäsong. Alla spelare
oavsett handicap har stor behållning
av banan. Kansliet: 044-35 50 35,
Shop/Pro: 044-35 50 24,
restaurangen: 044-35 50 40, e-post:
info@dwgolfklubb.se. Följ oss på Facebook. Hemsida: dwgolfklubb.se

Lokala Röda Korset i
Degeberga
Fredagen den 27 november 14.00.
Adventskaffe på Forsalid för boende
och allmänheten. Musikunderhållning
av Jenny Malmsjö med hjälp av barn
från Fritids.
Söndagen den 6 december
13.00-17.00, jultombola i Tingshuset.
För information ring Eva Möttus
044-35 31 09, e-post:
eva.mottus@gmail.com, hemsida:
kommun.redcross.se/kristianstad/
om-oss/kristianstadskretsen/

Degeberga Stugby
Trollemöllavägen 52, 297 94
Degeberga, tel: 044-35 00 60, e-post:
info@degebergastugby.se, hemsida:
degebergastugby.se

Månadsmöten

December 2015
Adventsfest, måndagen den
14 december 14.00, sång av Hjärtats
Nyckel.
Januari 2016
Knutsfest, måndagen den 11 januari
13.00, Arne Castells Trio underhåller.
Februari 2016
Årsmöte, måndagen den 15 februari
14.00, Carl Henrik Henriz berättar om
Olle Adolfsson.
Mars 2016
Måndagen den 14 mars 14.00, Åsa
Molde berättar om Läkare utan
gränser.
April 2016
Måndagen den 11 april 14.00,
Mannekänguppvisning. Fredagen den
22 april 17.00, vårfest.
Maj 2016
Onsdagen den 11 maj 13.00, sommarfest i Trolldalen.

Gymnastik
Ally Olsson 0760-24 09 52,
Rune Olsson 044-35 04 45.
Seniorgym
Anita Nilsson 044-35 06 32,
Sune Kjellkvist 044-35 07 82.
Boule
Bertil Olsson 044-35 00 86.
Bowling
Bo Croon 044-35 06 56.
Bangolf
Kjell Nilsson 044-32 01 86.
Sånggrupp
Vill du delta i sånggruppen ”Hjärtats
Nyckel” anmäl dig till Ann-Britt
Ohlsson, 044-35 08 62.
Väntjänsten
Vill du delta i frivilligarbete, kontakta
Inger Wallin 044-35 04 67.
Studiecirklar
Karin Melander 0415-703 14,
Sven-Åke Fritz 0705-75 15 54,
se mer i Kristianstadsbladet under
”Föreningsnytt”.

Degeberga Everöds
Församling
Följ oss på Facebook. Hemsida:
svenskakyrkan.se/degeberga-everod

Aktiviteter

15-17 maj, resa till tre tyska städer,
anmälan till Lars Mattsson, 044-35 16
99, e-post: lars.mattsson1@telia.com

November

Juni 2016
Måndagen den 6 juni, Nationaldagsﬁrande i Hembygdsparken. Måndagen
den 13 juni, allsång vid havet med
Hjärtats Nyckel.

29 november 10.00, Huaröds kyrka,
Gospelkören Riverside medverkar i
gudstjänsten.

28 november 18.00, Everöds kyrka,
Julkonsert med Charlotte & Cecilia.

December

Fritidsaktiviteter

4 december 18.30, Hörröds kyrka,
Luciavesper och auktion med kaffeservering.

Stavgång
Anita Åstedt 044-35 11 70,
Irene Åberg 044-24 47 52.

6 december 18.00, Lyngsjö kyrka.
Sång & musik i adventstid med Linnéa
Ponnert och Hilde Göthner.
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9 december 18.00, Vittskövle kyrka,
Luciagudstjänst med barnen från
Vittskövle skola.

För mer information se hemsida:
everodscoutkar.se

12 december 18.00, Vittskövle kyrka.
Julkonsert med församlingens körer
och solist Sabina Zweiacker.

Everöds IF
Hemsida: laget.se/everodsif
PRO-Everöd, Ö Sönnarslöv
Hemsida: pro.se

19 december 18.00, Lyngsjö kyrka.
Kvintetten Fem röster under ledning
av Michael Dahlin låter oss njuta av
företrädesvis äldre julmusik.
26 december 18.00, Östra Sönnarslövs kyrka. Österlia Big Band.
26 december 10.00, Huaröds kyrka.
Julkonsert med lokala inslag.
Januari
6 januari 10.00, Hörröds kyrka. Julfest
för hela familjen, som inleds med
mässa i kyrkan.
23 januari 18.00, Everöds kyrka. Duo
da capo, Lotta Forsén och Johannes
Holmqvist. En minikonsert med tema
Vinter.

PRO-Everöd. Ö Sönnarslöv
Hemsida: pro.se
Huaröd
Huaröds Byalag
Kontakta Lars Tjärnvall 0768-88 14 42.
Följ oss på Facebook.
Huaröds IF
Följ oss på Facebook.
Hemsida: laget.se/huarod.
Lökaröd
Lökaröds Byalag
Följ oss på Facebook.

Olseröd
Olseröds Byastuga
Kontakta Birger Johansson
044-15 16 02.
Följ oss på Facebook. För mer information se hemsida: olserod.se
Maglehem
Byarådet
Hemsida: maglehem.com
Vi i Maglehem
Hemsida: viimaglehem.se
Maglehems Kulturförening
Följ oss på Facebook.
Hemsida: maglekultur.se
Vittskövle
Hemsida: vittskovle.se
Vittskövle IF
Hemsida: laget.se/vittskovle

Februari
7 februari 10.00, Everöds kyrka.
Havsvinden under ledning av Lars
Wahlström, körsång med blandad
repertoar.
20 februari 18.00, Everöds kyrka.
Riksspelman Anna Rynefors.
Mars
3 mars 11.30-13.00, Degeberga
församlingshem, sopplunch 50:-.
10 mars 11.30-13.00, Degeberga
församlingshem, sopplunch 50:-.
13 mars 18.00, Hörröds kyrka. Vävutställning som inleds med gudstjänst
därefter ﬁka och utställning i församlingshemmet.
17 mars 11.30-13.00, Degeberga
församlingshem, sopplunch 50:-.

Byarna
Everöd
Everöds Byaråd
Hemsida: everod.nu
Everöds scoutkår
Scoutverksamhet för unga och gamla.
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Byastämmor
Byarna Maglehem, Olseröd och Hörröd håller
gemensam byastämma torsdagen den 19 november
kl. 17.00 - 20.00 i Maglehems Bygdegård.
Byarna Everöd, Östra Sönnarslöv och Gärds Köpinge
håller gemensam byastämma måndagen den 14
december kl. 17.00 - 20.00 i Everöds församlingshem.
Byarna Degeberga, Vittskövle och Huaröd håller
gemensam byastämma tisdagen den 8 mars 2016
kl. 17.00 - 20.00 i Tingshuset Degeberga.
På byastämman kan du träffa ledande politiker.
Vi stämmer av läget på orten och du kan
berätta för oss hur du vill att byn ska utvecklas.
Stämmorna hålls i form av ett öppet hus under
tre timmar där du som bybo kommer när
det passar dig. I mindre grupper kan du träffa
och prata med ledande politiker både från majoriteten
och oppositionen. Även tjänstemän finns på plats.
Flera grannbyar har nu gemensamma stämmor och istället
för vart fjärde år återkommer stämmorna vartannat år.
Läs mer på kommunens hemsida: kristianstad.se/byastammor

MUSIK TILL
1/2 PRISET
Möt dagen med musik. Just nu får du 1/2
priset på Aspen Teknikpaket vid köp av en
Viskan underdel. Det innehåller ljudsystem
med högtalare för bluetooth-anslutning och
dubbla eluttag till underskåpet.

Vid köp av valfritt Viskan underskåp
med tvättställ får du köpa Aspen Teknikpaket
för 2400:- (ord pris 4800:-).
Erbjudandet gäller ordinarie priser och ej i kombination
med andra erbjudanden t.o.m. 31 januari 2016

Välkommen till Cederholms butik
och utställning
Örtagårdsvägen 1, Degerberga
Månd - Fred 10.00-17.30
Lörd
10.00-13.00
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