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D

Å HAR VÅREN och försommaren kommit, och Degeberga med omnejd
står åter i blomning. Vi i Degeberga
Byalag vill passa på att hälsa nya och
gamla läsare välkomna till det 60:
e numret av Byabladet. Byabladet har delats ut med ideella
krafter i Degeberga med
omnejd sedan 1991. Från
och med detta nummer
ökar vi upplagan till
3000 ex och kan bl.a.
hälsa nya läsare i Everöd och Ö.Sönnarslöv
välkomna. Det kommer även att finnas
fler Byablad för turister
i Degeberga. Byabladet
har bytt utdelare då KB
Reklam som vi hade tidigare har lagts ned. Vi vill tacka
KB-reklam för ett gott samarbete
under alla de år som varit!

Våren hyllades traditionsenligt i Degeberga valborgsmässoafton på Norra Solhällan.
Vårtal hölls av Peter Gärdenfors efterföljt av
vårsång med Degeberga Drängar. Scouterna
och idrottsföreningen arrangerade varsitt
fackeltåg som pampigt sammanstrålade vi
brandstationen och tågade upp mot bålet.
I år tog sig bålet fint, och brandkåren var
på plats om det hade varit några problem.
Degeberga Grus hade hjälpt till med bålet
och Nattvandrarna skötte bevakningen på
natten. Håkan Johansson skötte ljudet. Byalaget vill tacka alla inblandade för ett gott
samarbete. Tillsammans kan vi!
Norra Solhällan ligger i det område med
bl.a. Söndre Klack (Sockertoppen) som det
finns planer på att göra till ett kommunalt
naturskyddsområde, vilket Byalaget stödjer.
Något kanske inte alla vet, är att filmen Bröderna Lejonhjärta (nyss visad på TV) till viss
del är inspelad i dessa backar. Därför har Byalaget föreslagit för kommunen att den nya
vandringsled som finns genom backarna
döps till: ”I Bröderna Lejonhjärtas fotspår”.
Denna led kan jag varmt rekommendera om
man vill få en naturupplevelse. Starten går

vid grusplanen mittemot banken vid Degeberga gården (Denna grusplan har Byalaget
föreslagit att den skall asfalteras). Leden är
märkt med blåa och röda markeringar.
I början kan man välja på en brant
stigning till vänster eller en
lugnare väg till höger. Så
småningom blir det endast
röd markering, och följer
man den hela vägen så
kommer man ända upp
på ”Sockertoppen”. Här
är utsikten fantastisk.
I sommar underlättar
det dock om man inte
har koskräck när man
följer leden, då den går
inne i hagen.

BYALAGETS ENGAGEMANG
UNDER VÅREN

Byalaget har under våren bl.a. gjort
en skrivelse till kommunen där vi tagit upp
de saker vi vill att kommunen prioriterar i
Degeberga 2007. I skrivelsen ingick följande
punkter:
1. Uppfräschning av Forsakarsbadet inför
sommaren.
2. Naturskyddsområde vid Söndre klack
3. Öka möjligheten att få en bostad i Degeberga
4. Återvinning och renhållning i Degeberga
(återinför lördagsöppet på återvinningscentralen).
5. Trafiksäkerheten i Degeberga
6. Reklam för Degeberga (bl.a. länk från degeberga.se till degeberga.nu)
Skrivelsen finns att läsa i sin helhet på www.
degeberga.nu under Byalaget.
Trafiksäkerheten är en fråga vi arbetat med
länge och också fått resultat. Sänkningen till
30 km/ h vid skolan har fått ned hastigheten
och minskat risken för olyckor. Tyvärr har
dock i skrivande stund ännu inte tilläggsskyltar kommit för att begränsa tiden till skoltid.
Men detta skall komma. Kommunen och skolans initiativ att sätta ett staket längs skolan
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har också ökat säkerheten. De flesta väljer nu att gå över gatan vid övergångsstället. Under sommaren kommer också
tarfikövervakningskameror att sättas
upp vid infarterna.
Byalaget vill fortsätta att öka samarbetet i byn, och har därför utökat våra
föreningsmöten med att också bjuda in
intresserade företag till ett gemensamt
möte på våren och ett på hösten. Här
diskuteras bl.a. Valborg och Julstök,
men också andra gemensamma frågor
så som ovanstående skrivelse mm.
Nästa fråga för Byalaget är övergången
till digital TV. Enligt Teracom kommer
slavsändaren i Degeberga att förses med
digital sändare tidigast då den analoga
sändaren stängs. Detta tycker vi verkar
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orimligt då man inte får någon tid på
sig att få en mjuk övergång. Vi kommer
att begära fler svar från Teracom i denna
fråga. Vi uppmanar också alla som är
oroliga för övergången att kontakta
Teracom så att de förstår att det är en
viktig fråga.
I övrigt vill jag uppmana er alla att sätta
er bekvämt, slappna av och läs Byabladet! Det finns mycket intressant läsning
från många duktiga skribenter. Vi tackar
för allt inkommet material!
Sist men inte minst vill Byalaget
passa på att gratulera Degeberga GOIF
som i år fyller 75 år, samt Nytta och Nöje
som fyller 50 år. GRATTIS på er båda!
Magnus Persson,
ordförande, Degeberga Byalag

Ökning, ökning
och ökning.
Vad roligt det är att VI har blivit så
många som hjälper till och stöder Vårt
underbara Degeberga.
Under 2006 hade Degeberga Byalag
50 stycken familjemedlemmar och 15
stycken enskilda medlemmar. Nu står vi
nästan mitt i 2007 och vi har ökat vårt
medlemsantal nästa fyra gånger sen
2006. Gissa om det är roligt att sitta som
kassör i ett Byalag där invånarna bryr sig
om sin underbara by.
Vill passa på att informera er medlemmar om att vi har slopat medlemskorten
detta år då det tyvärr inte hanns med
att skriva och dela ut dessa då antalet
sköt i höjden. Vi har istället infört en
medlemslista där alla snyggt och prydligt skrivs upp.
På årsmötet fastställde vi att medlemsavgiften för 2008 ska ligga kvar på
samma belopp som i år, dvs. 50 kronor
för enskilda och 100 kronor för familj.
En nätt lite summa för att stödja och
värna om byns och invånarnas bästa.
En trevlig sommar med mycket sol
och bad önskar jag ER alla, tack för
ordet.
Linda Färdig /Kassör i Byalaget.
Ps. Inbetalning av medlemskap görs på
BG 5302-7140 Ds.
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Degeberga
Självklar startpunkt för fascinerande och spännande utflykter i närområdet

D

egeberga med drygt 1400
invånare är en mindre tätort
i den södra delen av Kristianstads kommun. Byn skapades
någon gång under tidig medeltid. De
äldsta historiska beläggen härstammar
från 1348, men då som Deyebierg vilket
förmodligen betyder digert berg.
I trakterna kring Degeberga påträffas drygt 15 fornlämningar, däribland
bronsåldershögar, ett järnåldersgravfält
och en skeppssättning. Andra synliga
spår i landskapet är kvarnlämningar
efter vattenmöllor. En gång i tiden
var de åtminstone åtta stycken, vilket
tyder på en produktiv odlingsbygd. Den
romanska absidkyrkan kan ha byggts
redan på 1100-talet.

Offerkällorna
-mycket berömda förr i tiden
Degeberga var en gång i tiden mycket
berömt för sina offerkällor, vilka är
belägna på höjderna söder om Saxamöllan. Det berättas om tillkomsten av
dessa källor att det en gång för länge
sedan kom tre munkar till orten. Vid
tillfället var det torka och då brukade
brunnarna i byn sina. Munkarna blev
därför utan vatten och begav sig upp i
skogarna (söder om byn) för att vila. På
morgonen hade det sprungit fram en
källa vid varje munks sovplats. Källan

på Käskebackens krön fick namnet S:
t Eskilds kilde efter munken Eskil. Jula
källa fick namnet S:t Julie kilde efter
munken Julius och källan vid Saxamöllan fick namnet S:t Görans kilde efter
munken Göran.
Dessutom finns i Degeberga ett
område som kallas Munkahage, men
om denna plats har något gemensamt
med munkarna förtäljer inte historien.
I Degeberga finns förutom en väl
utbyggd samhällsservice även en högklassig hembygdspark, en stugby, en
camping, en skidbacke kallad Bananen
och en golfbana som nyligen har blivit
rankad som en av de tio bästa i Sverige,
(vars karaktär kan liknas vid Skottland).
Degeberga är framförallt känt för vattenfallen och naturreservatet vid Forsakar samt den karaktäristiska ”Sockertoppen” mitt i byn. Men Degeberga
med omnejd kan uppvisa så mycket
mer, exempelvis de båda guldkornen
Rallatédalen och Mörkavad.

Rallatédalen- en utomordentligt
naturskön och ravinliknande
dalgång
Ravinliknande Rallatédalen är en djup
dalgång som sträcker sig flera kilometer
mellan Degeberga och Hörröd. I dess botten forsar den vackra Trollemöllabäcken

fram (som längre nerströms byter namn
till Segesholmsån). I området syns
spåren av det tidigare åkerbruket bl.a.
genom odlingsrösen, stengärdsgårdar,
fägator och en gårdsanläggning från
1700-talet.

Mörkavad - tillhåll för tattare,
brottslingar och de sämst lottade
Området på båda sidorna om Trollemöllavägen mot bäckövergången kallas för
Mörkavad. Ett spännande område som
sätter fantasin i spel. Uti Mörkavads
backar och kullar bodde de sämst lottade på den sociala stegen under tuffa
förhållanden. Här var marken svårbearbetad och stenig och gav ibland inte mer
än utsäde till nästa sådd. Där byggde
befolkningen sina egna mer eller mindre primitiva jordkulor rakt in i backen.
I området rymdes ett 30-tal ”småhus”
vid förra sekelskiftet, de flesta uppförda
av stampad lera. Mörkavad var under
slutet av 1700-talet och en bit in på 1800talet landsberyktat för sitt tattartillhåll,
och man vågade inte utan sällskap och
beväpning passera genom bebyggelsen.
Den sista familjen avpolleterades så sent
som i slutet av 1920-talet.
Vill du läsa mer? Bo Swenson: ”Mörkavad och Forsakar”
Roger Olsson
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Tingshuset
Enligt avtal mellan C4-Teknik och
Föräldraföreningen Trollbarn gäller följande priser vid hyra av Tingshuset. Här
finns lokaler för möten, studiecirklar,
utställningar, danskurser, fester mm.
Pentry med servis för 50 personer.
Tingssalen Förmiddagar
Alla dagar:
Föreningar:
150 kr
Privat:
300 kr
Tingssalen Eftermiddagar
Söndag - Torsdag
Föreningar:
150 kr
Privat:
300 kr
Tingssalen Eftermiddagar
Fredag-Lördag
Föreningar:
300 kr
Privat:
600 kr
Styrelserummet ½-dag
Måndag - Fredag
Föreningar:
50 kr
Privat:
300 kr
Styrelserummet ½-dag
Lördag - Söndag
Föreningar:
50 kr
Privat:
100 kr
Biblioteket ½-dag
Alla dagar
Föreningar:
50 kr/tillfälle
Privat:
100 kr/tillfälle
Övriga smårum ½-dag
Alla dagar
Föreningar:
50 kr/tillfälle
Privat:
100 kr/tillfälle
Trollbarns lokal ½-dag
Alla dagar
Föreningar:
100 kr/tillfälle
Medlemmar:
150 kr/tillfälle
(varav 50 kr till Trollbarn)
Privat:
200 kr/tillfälle
(varav 100 kr till Trollbarn)
För heldag Tingssalen gäller Förmiddag
+ Eftermiddag för aktuell dag
För heldag övriga lokaler gäller dubbla
priset för halvdag.
Bokning sker via Magnus Persson,
tel. 044-35 50 80
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Bra att veta
Degeberga bibliotek
tel. 044-134553
www.kristianstad.se – välj bibliotek
På biblioteket kan du hämta Byablad
till nära och kära som inte fått något
blad i sin låda.

Ordinarie öppettider:
Måndagar 10-13, 14-19
Onsdagar 10-13, 14-18
Torsdagar 14-17
11/6 – 13/8 gäller våra sommartider:
måndagar 14-18
onsdagar 10-13, 14-17
torsdagar 14-18
Stängt vecka 29
Orkidéutställning t.o.m den 13/7.
Utställning från 1986 av Jan Danielsson,
Sven Birkedal (foto) och Annika Blom
(illustration). Utställningen finns på biblioteket fram till mitten av juli, då den
flyttar till furumöllan – Hembygdsparken. är för att fira att det är Linné år
2007.
Utställning Nytta o Nöje 50 år
Gymnastikföreningen ”Nytta och
Nöje” ger en utställning i biblioteket
där de berättar om sin verksamhet med
fotografier. Detta med anledning av
deras 50 – års jubileum.
Marita Johansson arbetar från och
med den 1 april på Biblioteket i Kristianstad. Vikarie är Inga-Lill Nilsson. IngaLill har tidigare arbetat på Högskolans
Bibliotek.
Aktiviteter under våren på Degeberga bibliotek har bl.a. varit öppet
hus den 5/5. Detta med anledning av
att skolan hade öppet hus och att elever
med sina föräldrar kunde komma och
besöka sitt skolbibliotek. Årskurs 7 på
Degebergaskolan fick besök av ungdomsförfattaren Magnus Nordin. Han
har blivit Augustnominerad för sin bok
Prinsessan och mördaren. Boken blev
också utsedd till årets bästa barn och
ungdomsdeckare 2003. Andra titlar av
Magnus Nordin är Skuggvarelser och
Det fjärde Offret.
Varmt Välkomna till Degeberga Bibliotek.
ÖnskarJessika och Inga-Lill

Degeberga Vårdcentral
Tel. 044-350 350
I sommar kommer vårdcentralen i
Degeberga att växelstänga med vårdcentralen i Tollarp.
Sommarstängt: 25/6-20/7. Hänvisning
till vårdcentralen i Tollarp.
Då vårdcentralen i Tollarp är stängd
den 23/7-17/8 kommer även Tollarps
patienter till Degeberga. Under denna
period måste vi i första hand ta hand
om akuta åkommor.
Vi har endast tidsbeställda besök, gäller både läkarmottagning och distriktssköterskemottagning.
Trevlig sommar önskar Personalen
Apoteket Gladan, Degeberga
Apoteket i Degeberga har öppet enligt
sina ordinarie öppettider.
Vardagar 9.00-17.00
Lunchstängt 12.15-13.15
Sommarstängt: 25/6-20/7

Degeberga Turistbyrå
Tingshuset tel. 044-13 45 78
touristinfo.degeberga@kristianstad.se
Sommartid öppen vecka 25-33
Mån-fre 10-19
lör 10-15
sön 10-14
Den som får besök av släkt och vänner
eller själv vill göra en utflykt kan hämta
broschyrer och få tips om vad som är på
gång i trakten.
Välkommen in på turistbyrån!

Forsakarsbadet
tel. 044-350538
Vackert beläget friluftsbad vid Forsakarsgården. 50m bassäng samt plaskdamm.
Öppet för säsongen 13/6 – 14/8
Öppettider:
Alla dagar kl. 11-19
Undantag: simskoleperioden
den 18/6 – 13/7:
Må-Fre kl. 13-19
Lö-Sö kl. 11-19
Simskola för barn årgång 00 och uppåt.
Inskrivning på badet 13-14/6.
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Degeberga tennisklubb
Välkomna till vår anläggning vid Forsakarsbadet.
Avgifter:
Medlemsavgift
Bokad tid:
1 tim/vecka
2 tim/vecka
3 tim/vecka

50:-/år
200:-/säsong
300:-/säsong
350:-/säsong

Frågor och tidsbokning;
Ronny 044 - 35 05 09
Bengt 044 - 35 08 95
Väl mött på tennisbanan!!

Tennisbanan vid stugbyn
Tennisbanan vid stugbyn uthyres via
receptionen på stugbyn.
Tel. 044-35 00 60
Pris 30 kr/h

Degeberga motionsslingor
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
tända från mörkrets inbrott till 24.00
och från 6.00 tills det blir ljust.
Motionsslingorna ägs av kommunen,
och sköts på ett mycket bra sätt av Degeberga stugby.

Fritidsfiske i Bålsjön
Naturskönt beläget i Degeberga (bakom
skolan)
• På området finns grillplatser och bänkar.
• Möjlighet att fånga Karp, Regnbågslax
och Laxöring.
• Fiskekort säljes på Mjelarasten (Handlaren) och i stugbyn.
Byalaget vill uppmana alla att vara
rädda om vår fina natur, och grillplatser
mm.
Skadegörelse har förekommit vid
sjöns grillplatser. Detta är mycket tråkigt, och de som gör sådana saker fördärvar för alla andra. Var rädd om det vi
har och plocka undan efter er!
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Återvinningscentralen
Degeberga
Besöksadress: Torskullevägen ( vid bilskroten)
Degeberga
Telefon:044-13 48 95

Nattvandrare 2007
Arne Svensson

044-350823

Bert Persson

044-350734

Öppettider:
Tisdag 15:00-19:00
Torsdag 15:00-19:00

Cecilia Sjöberg

044-350888

Ann-Charlotte Persson

044-350586

Henrik Mattsson

044-355033

Vad kan jag lämna på återvinningscentralen?
Återvinningscentralen är främst till för
grovafall. Med grovavfall menas sånt
avfall som är för stort för att rymmas
i det vanliga avfallskärlet och som är
sådant avfall som man normalt tar med
sig när man flyttar.
Exempel på grovavfall är gammal soffa,
trasig stol, gammal cykel och liknande.
Du kan även lämna trädgårdsavfall,
skrot, mindre mängder byggavfall och
träavfall.

Håkan Johansson

044-355095

Pernilla Schrewelius

044-350344

Bertil Andersson

044-350230

Egon Gunarsson

044-350655

Gustav Johnsson

044-350837

Lennart Ekstrand

044-350804

Christer Andersson

044-350949

Per Hartman

044-350670

Carl-Gustav Clausson

044-350808

Vad kostar det?
Som enskilt hushåll får du fritt lämna
ditt avfall på återvinningscentralen, det
ingår i den fasta avgift du betalar i ditt
vanliga avfallsabonnemang. Är du däremot företagare och vill lämna avfall på
en återvinningscentral måste du köpa
ett småföretagarkort. Mer information
om kortet finner du här intill.

Stig Schrewelius

044-350483

Leif Jönsson

044-350809

Ulf Kleander

044-350512

Om Byabladet
Nya skribenter sökes!
Gillar du att skriva? Har du något att
berätta? Då är det kanske dags att ta
kontakt med redaktionen för Byabladet. Nu söker vi Dig som känner starkt
för din hembygd och håller berättandets fana högt.
Gammal som ung, alla har vi något
som vi vill föra vidare till våra medmänniskor. Kanske en berättelse om någon
fantastisk upplevelse, ett porträtt av
någon som betytt mycket, en historisk
händelse med anknytning till våran
bygd. Eller varför inte ett debattinlägg,
det finns flera aktuella ämnen som tåls

att diskutera. Är du med i en förening
som du tycker behöver lyftas fram? Du
kanske filar på en novell som behöver vädras i det öppna. Varför inte en
blomma som är så vacker att alla borde
veta det. Har du varit på någon spännande resa som du vill berätta om?
Här får du i alla fall chansen att få din
historia publicerad. Hör av dig till
redaktionen och visa oss vad du har.
Eftersom detta är en föreningstidning
så är allting ideellt, vilket innebär att
folkets jubel är det enda honoraret
som utdelas.
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Kristianstads
Sparbank
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Festrätten som blev vardagsmat.
Maj-Britt och Filip Nilssons bröllop
i Sporthallen, midsommarafton 1944

- De va en jävla kåller gröd!
Kommentaren brukade far (Mårten Nilsson i Maglehem, f. 1885) fälla, då han av
någon anledning blev bjuden på glass.
Han erinrade sig då från sina ynglingaår
ett större bonagille i byn, där värdparet
bjöd på något så okänt och märkvärdigt
som hemmagjord glass till efterrätt. På
den tiden något högst besynnerligt,
berättar sonen Nils-Gunnar Nilsson för
mig.

E

n gillesbroder (sannolikt Per
Ågasson) hade försett sig med en
rejäl portion av den okända rättten och dessutom öst in en försvarlig
tugga av den i munnen. Glassen bör ha
varit fullständigt omtumlande för ynglingen. Ja, kanske rent av chockerande.
Det godaste han någonsin stoppat i sig.
Först en kylande känsla, sen spred sig
ett obeskrivligt välbefinnande i hela
kroppen. Det här var annat än inlagda
”fröjtapäron” och risengröd, de gängse
efterrätterna på kalas förr. Det var då
hans spontana utlåtande blev bevingat
och som far brukade citera, då han på
gillena blev bjuden på glass:
- De va en jävla kåller gröd!
Samma lyckorus upplevde jag som
åttaåring under min systers bröllopsmiddag i Sporthallen, midsommarafton
1944. Badinrättningen och källaren
hade militären lagt beslag på. Samma
gällde de båda omklädningsrummen,

vilka omändrats till expedition åt staben. Gymnastiksalen hade emellertid
hyrts av far och gjorts om till festlokal
och smyckats med nyhuggna björkar i
ribbstolarna.
I köket regerade den budade kokerskan. Maten fördes med inbyggd hiss
upp i salen. En nyhet av märkligaste slag
bara den. Glas och porslin hade hyrts
hos Magnussons.
Varmrätt och andra oviktiga detaljer
har helt raderats ut ur minnet. Efterrätten däremot var oförglömlig. Hemmalagad glass som tillverkats i lånad
glassmaskin. På de festligt dukade
borden stod ”Annie Spettkagebagesas”
konstnärliga festkakor jämte utsökta
krokaner från stan. Kakorna skickades
runt bland gästerna. Vinet serverades
av en inhyrd kypare. Ljudliga smällar
hördes, då korkarna drogs ur flaskorna.
Champagne, viskades man och man
emellan. I verkligheten var det vanligt
madeiravin. Men far höll tyst. Vin som
vin, resonerade han.
Höjdpunkten var glassen, tillagad på
ägg och tjock vispgrädde i en handvevad
glassmaskin i en köldblandning på salt
och is från mejeriets isdös. Vilken läckerhet! Man unnar verkligen att dagens
ungdom skulle få en slick av denna ljuvlighet. En verklig fest för gommen.
Turiststugan i Forsakar tillkom 1932.
Otaliga middagar på Högloftet har

avslutats med glass. Hemlagad glass
som tillagats i sågverksvillans brygghus. Av praktiska skäl tillverkades glassen så sent som möjligt och förvarades
tillfälligt i restaurangens isskåp. Snart
installerades emellertid kylanläggning,
Degebergas första för övrigt, som gjorde
hanteringen betydligt lättare.
Ingegerd Bergman minns ännu de
gamla glassrecepten, alla beräknade till
6 personer. De dubblerades sen beroende på antalet gäster.
Kalasglass: 5 dl vispgrädde, 5 äggulor,
¾ dl socker, ½ vaniljstång som kokas i
½ dl vatten.
Enklare kalasglass: 6 dl kaffegrädde,
6 äggulor eller 4 ägg. I övrigt som ovan.
Kioskglass: 3 äggulor, 2 dl mjölk, 5 dl
kaffegrädde. Vaniljsocker blandas med
1 msk majsenamjöl för att få smeten att
tjockna.
Vid denna enklare variant nyttjades
såväl hushållsassistent som elektrisk
glassmaskin. Den glassen såldes antingen som lösglass i våffelstrut eller som
glasspinne. Sådana tillverkades nämligen i runda formar. Innan glassen hunnit stelna, stacks en pinne in i massan.
Kvaliteten var lägre än festglassen. Ändå
blev glasspinnarna omåttligt populära
och hade en strykande åtgång.
De första glasspinnarna började tillverkas i Forsakar i början av 40-talet. Och
det var stora mängder som gick åt till de
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Ivar Johnssondagen
6 juni 2007 kl. 13.00

Glassmaskinen vevades utan minsta uppehåll i c:
a 1 timme. Första maskinen kom redan 1830 ut på
marknaden

tusentals söndagsflanerande turisterna.
En ny sats stod ständigt beredd i köket.
Kiosken sköttes en hel sommar av den
10-åriga Ingegerd. Tala om barnarbete!
Hemlagad glass förekom fram till
1953. Då övertog Bittan och Bertil Andersson restaurangen och införde fabrikstillverkad glass från GB. Till alla större
beställningar serverades uppstjälpta
storförpackningar med spunnet socker
som extra festdekoration. Den desserten
har jag serverat hundratals gånger på
bröllop och bemärkelsedagar.
”Mormor (Emma Pettersson) var en
ofta anlitad kalaskokerska i bygden”,
berättar `Hasse Öland´ (f. 1936). ”Eftersom jag måste följa med på alla dessa
tillställningar, blev jag i det närmaste
blasé på hemlagad glass. Men så kom
försäljningen av fabrikstillverkade glasspinnar. Det var grejer det för en 10-åring.
En gång i veckan kom Brom körande till
planen där dagens bensinmack är belägen. Här samlades byns pengastarka
yngre elit för att tillfredsställa sitt glassbehov.” Den ambulerande försäljningen
kan liknas vid dagens Hem-glass.
En annan försäljningsplats var på
Tingstorget under Degeberga marknad.
Även här var det Brom som stod för
kommersen. Anders Castell hade målat
kiosken åt honom med en konstfärdig
varmkorv och en glass på framsidan.
Även i Trolldalen förekom samma dubbla utbud, dock i idrottsföreningens egen
regi. ”Här åt jag min första glasspinne”,
erinrar sig Siv Nilsson, ”en fyrkantig
päronglass under en paus i dansandet.
Den glassen glömmer jag aldrig.” Och
det är många med henne som gjort
samma erfarenhet. Sen kom Åhusglass
och revolutionerade hanteringen med
sina delikata toppar och båtar. Men det
är en helt annan historia som hör till
senare tider.
Bo Swenson



Ivar Johnssonsällskapet inom Gärds Härads
Hembygdsförening ﬁrar sedan sex år minnet
av vår store skulptör i början av juni, då vår
bygd är som allra vackrast. Ivar Johnssondagen
ﬁras i år på Sveriges nationaldag med anföranden av konstprofessorn Sten-Åke Nilsson
från Lunds universitet och museichef em. Jan
Torsten Ahlstrand från Skissernas museum.
Arne Castells trio svarar för musiken.
Som vanligt kombinerar vi ﬁrandet med en
utställning till Ivars ära, som på olika sätt utgår
från hans konst och gärning. Vi hälsar alla välkomna till utställningen som i år har temat:

Det lokala möter det globala
Orden lokal och global står här dels som
geograﬁska begrepp och dels som tidsmässiga. Ivar Johnsson ville förena den klassiska
skulpturen, särskild den som skapades av de
stora renässansmästarna, med sin egen tid.
Exempel på denna symbios är reliefen Poeten,
som ingår i fontängruppen Arbetets ära, som
ﬁnns i Eskilstuna. Här får poeten – en man från
vår tid - sin poesi inspirerad av sin bevingade
musa. Gruppen Mannen och hans genius i
Linköping, visar hans genius i änglaskrud, som
utpekar för den moderne mannen hans väg.
Skulpturen Mannen med islandströjan, som
ﬁnns i Kristianstad, visar en ledigt klädd man
ställd i en klassisk position.

Harald Persson: Brunnstrollet
I Harald Perssons klassiskt formade vaser och
urnor ﬁnner vi motiv hämtade från sägenvärlden kring Vramsån.
Gunilla Sundström arbetar gärna med
djurmotiv, ett klassiskt motiv, som hon ger
sin egen och sin tids känsla och uttryck.
Elna Joloms glaskonst har frigjort sig både
från tiden och rummet och skapar sitt eget
makro/mikrokosmos. Niclas Harvias masker
för tankarna till antikens teaterrekvisita och
till afrikanska dansmasker, samtidigt som vi
kan känna igen vår egen tids och vår egen
omgivnings mänskliga lidanden och lycka.
Christer Wedmans skulptur har på liknande
sätt, men med helt annat material och uttryck,
en tydlig förankring i platsen och tiden, samtidigt som den öppnar sig mot tid och rum. Curt
Bjernevi använder symboler från kulturer som
blomstrade för tusentals år sedan, men som
speglar vår egen tids själ och händelsekedjor.
Annika, Anna och Kerstin Blom hämtar i sitt
måleri motiv från naturen och lägger ofta in
element, som frigör sig från de geograﬁska
och tidsmässiga begreppen.
För Ivar Johnssonkommittén
Bengt Berglund

Lite om Kyrkliga Syföreningen.
Jag kan rapportera att vårens soppluncher till förmån för Lutherhjälpen var
mycket välbesökta. Som mest var det
141 personer som njöt av soppa och
social samvaro. Resultatet blev 25645 kr,
som oavkortat gick till Lutherhjälpens
aktion för att utrota hungern i världen.
Vi tackar alla sponsorer och soppätare
som gjort detta möjligt. Till hösten kommer vi tillbaka med 4 soppdagar med
början den 4 oktober. Välkomna då!
Syföreningen hälsar nya medlemmar
välkomna. Man behöver inte nödvändigtvis kunna sy, men det är bra om man
är villig att hjälpa till vid de aktiviteter
som syföreningen medverkar i, t.ex.
soppluncherna. Vi börjar höstens verksamhet den 15 augusti kl 19.00 i Församlingshemmet och sedan träffas vi den
tredje onsdagen varje månad. Höstens
auktion går av stapeln den 21 november.
Då hoppas vi på många besökare.
Jag kan också nämna om att i sam-

band med Vägkyrkan veckan efter
Midsommar bjuder vi på kaffe efter
kyrkobesöket, och vi anordnar även en
utställning, som vi kallar ”Nostalgiska
kläder”. Vi ställer ut kläder från 50-,
60- och 70-tal samt någon folkdräkt.
Välkomna!
Ann-Britt Ohlsson

Widtsköfle Café
Hembakat
Öppettider
5/4 – 17/6, tor-sön kl. 11-17
26/6 – 2/9 tis-sön kl. 10-17
midsommar samt måndagar stängt
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Nils Ekström och Ekströms Kafé
Hela gänget, som
det stod på kuvertet
så ska det vara Karl
på taket, och sedan
Nils, Elsa och Inez.
2 okända längst
fram och sedan
han i Kostym är
Nils Sandeborg,
DegebergaGården

J

ag har förmånen av att Nils Ekström
i dag 26/4-07 få veta hur Bröderna
Ekströms bageri och kafé startade
i Degeberga. Karl född 1908 och Nils
1911, kom från Yngsjö och lärde yrket
hos bagarmästare Cederholm i Yngsjö.
Karl var även hos Nils Isaksson i Vittskövle. Efter nödårsarbete startades
1933 bageri och kafé rörelse i Oskar
Svenssons fastigheter (mittemot Hemslöjdsboden). Bageriet i uthuset och kafé
i en del av bottenvåningen. All hantering
och tillverkning skedde för hand. 1936
påbörjades bygget av nya och moderna
lokaler mitt i byn (nuvarande Pizzeria S:
t Klara). Innan byggnaden var helt klar
(byggm. Nils Thell) drevs bageriet med
moderna maskiner i källaren och kafé
och försäljning i sporthallen tvärs över
gatan. Den 1:a augusti 1937 var fastigheten helt klar. Bageri i källaren, kafé
och försäljning i markplan och rum för
ägare och anställda på ovanvåning. Fyra
syskon jobbade samtidigt där, Karl, Nils,
Elsa och Inez. Förutom Kalles fru Greta
och bagerianställda. Under tio års tid
1933-1943 hade bageriet egen varubil
som Nils i ur och skur levererade varor
till affärer och hushåll. Under krigstiden
fick de även förfrågan om att leverera
matbröd till förband, ca 800 man som
var förlagda runt om i trakterna. Efter
två tre gånger ansågs detta vara för stort.

Men kakor och vetebröd levererades
till marketenterier och många soldater
besökte kaféet. 1943 upphörde varutransporter p.g.a. bensinbrist, och efter kriget 1945 började Nils annat arbete (SJ).
Karl Elström med familj drev företaget
vidare. Under 50-60 talet kunde 5-6 personer jobba där, bl.a. Arne, Karls son var
bagare 1953-1966. I mitten av 60-talet
drabbades bageriet av översvämning,
hela källaren vattenfylldes. På 70-talet
avvecklades rörelsen och fastigheten
såldes till Oskar Tengvert som hade mat
och kioskverksamhet.
Nils Ekström har bl.a. ett jättefint
foto av en av deras varubilar. En chevrolet som med hjälp av snökedjor även
vintertid tog sig runt till affärer och
hushåll. Nils talar också om att Josef
Castell (Arnes farfar), byggmästare som
alltid cyklade (cyklade till jobb bl.a. i Blekinge) på hemvägen kom in och köpte
wienerbröd för fyra öre st. (För 50 öre
blev det några stycken). Innan han passerade järnvägen vid forsakar var påsen
tom.
Ekströms bageri och café finns i dag
i hembygdsparken och heter Ekströms
café och bageri och drivs av Bodil och
Katharina. (Se annons.)
Tack Nils Ekström för att jag och
läsarna fått ta del av ditt goda minne!
Seved Ingemansson
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statsråd i Tage Erlanders koalitionsregering invigde den nya skolan sommaren 1956.) Men nu var det ”Dollar”
vi skulle tala om.
Hur länge ”Dollar” tjänstgjorde vet
jag inte, men 1962 inköpte skolan en
egen buss av modernt snitt. (Kallades
den förresten inte ”shilling”?) Tio år
tidigare var ”Dollar” emellertid i bruk
och mannen bakom ratten hette Olsson. Han plockade varje morgon upp
oss vid gamla skolan i Degeberga och
lämpade av oss vid Segesholms skola,
där prisgivna åt fröken Appelins gudsfruktiga händer. Legio var de psalmverser som präntades in i våra arma
små huvuden innan Olsson anlände
som en befriare på eftermiddagen.
Dock inte alltid befriade, ty icke sällan
hade vi psalmverser i hemläxa.
Resorna med Olsson och ”Dollar”
kunde understundom vara en smula
äventyrliga. När han var försenad,
och det inträffade ibland, visste vi att
det skulle bli åka av. Vid sådana tillfällen skulle jag tro att Olsson pressade
upp bussen i sextio, ja, kanske sjuttio
kilometer i timmen på raksträckorna.
Den gamla sidventilaren kved som i
våndor och ”spissen” vid Fåglahusen,

”DOLLAR” VÄGEN? Ja,
här krävs kanske ett förtydligande för femtiotalister och
yngre. ”Dollar” var nämligen smeknamnet på en buss som körde skolbarn
i Degeberga med omnejd på femtiotalet. Smeknamnet var en sarkastisk
benämning på den ålderdomliga bussen som framstod som allt annat än ett
dollargrin. Märket på åbäket minns jag
inte, men den torde ha varit av förkrigsmodell. Den var gul och dess tidigare
historia framträdde i den blekta texten
”Mölle – Kullens fyr” på sidorna. Jag
själv och mina klasskamrater åkte dagligen till Segesholms skola där vi avtjänade andra klass. Fast själva transporten med ”Dollar” var nog närmast att
betrakta som tredje klassens resa.
Mina första skolår var organisatoriskt kaotiska. Första klass i Degeberga
byskola. Andra klass i Segesholm och
tredje och fjärde i Tingshuset. Först i
femte klass blev det ordning då den
nya skolan stod färdig. (I samband
med invigningen lärde vi oss ett riktigt
svårt ord, nämligen ”ecklesiastikminister”. Bondeförbundaren Ivar Persson i Skabersjö bar nämligen denna
pampiga titel när han i egenskap av
ART TOG

mellan de båda stenpelarna, togs med
antydan till fyrhjulssladd.
De allra häftigaste turerna inträffade när Olsson bestämde sig för att
köra in förlorad tid på genvägen mellan Dämmö och Segesholmsgården.
Denna väg var inte mycket mer än
hjulspår som bjöd en hisnande upplevelse av rallykaraktär. Det stod inte
att ta fel på oss piltars skräckblandade
förtjusning och stintornas renodlade
skräck under färden. Jag kan ännu
se bilden inom mig hur ett par dussin små huvuden studsar likt bollar
medan bussen med kvidande maskin
rusar fram över groparna i vägen. Olsson höll sig fast i ratten med vitnade
knogar och vi där bak klamrade oss
fast efter bästa förmåga. Men vi kom
fram oskadda varje gång, egendomligt nog.
Var tog den sedan vägen, gamla
”Dollar”? Fick den skatta åt förgängelsen på någon skrotgård eller la någon
veteranentusiast beslag på den? Jag
vet inte, men det vore trevligt om den
finns kvar. Tänk att få en åktur med
”Dollar” idag, det vore en nostalgitripp i ordets rätta bemärkelse.
Willy Alm

Stöd Byabladet & Degeberga Byalag. Tillsammans blir vi starka!
Byalaget är en ideell förening som verkar opolitiskt för intressen rörande Degeberga
med omnejd. Byalaget delar dessutom ut Byabladet 2 ggr per år till alla invånare i byn
med omnejd, samt till turister m.fl. Byalaget sköter även flaggspelet vid byns norra
infart, samt flaggningen på Tingstorget. Vi är även medarrangörer i Valborgsfirande
och julstök på Tingstorget.

Medlemsavgift 2007:

Hela familjen:
Enskild medlem:

Sätt in din medlemsavgift på

100 kr
50 kr

Bg. 5302-7140

Annonsera i Degeberga Byablad!
Helsida
Halvsida
1/4-sida
1/8-sida
Ramannons

18*12 cm
Stående: 9*12 cm
Stående: 6*9 cm
5,5*5,5 cm

Liggande: 18*6 cm
Liggande: 9*6 cm

1700 kr
1150 kr
675 kr
450 kr
350 kr

Kontakta Magnus Persson, tel. 044-355080 – byalaget@degeberga.nu. Nästa nummer utkommer i november-december.
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Degeberga Stugby
– en motor i Degeberga?
Byabladets utsände har träffat Stefan
Mårtensson som sedan 2006 äger och
driver Degeberga Stugby AB. Stefan
berättar att tack vare framsyntheten hos
politikerna i Degeberga Kommun blev
Stugbyn av. Det var således Degeberga
Kommun som ursprungligen byggde
och ägde Stugbyn och den färdigställdes runt 1972. I samband med Kommunreformen i mitten på 1970 - talet
övergick äganderätten till Kristianstads
Kommun.

K

ent Nilsson övertog driften av
anläggningen från Kristianstads
Kommun 1994. Stefan arbetade
hos Kent från år 2000 fram till 2006 då
Stefan i sin tur tog över verksamheten.
Stefan berättar vidare att det finns
25 stycken stugor med 6 bäddar i varje

stuga samt en vandrarhemsdel med
totalt 20 bäddar. Degeberga Stugby drivs
som aktiebolag och anläggningen arrenderas av Kristianstad Kommun.
Högsäsongen för Degeberga Stugby
är tiden mellan mars och oktober. Vid
jul och nyår finns även en bra beläggning. De första gästerna på vårkanten
brukar vara olika idrottsklubbar som
har träningsläger på de planer som
tillhör Stugbyn. När Byabladet besökte
Stefan för intervjun i mitten av april
var det stor aktivitet med fotbollar på
fotbollsplanerna och andra ungdomar
som körde ”skottkärra” med varandra
på ett annat ställe. Ett verkligt myller
av aktiviteter!
Även golfentusiaster ifrån Mellansverige slår gärna årets första svingar
på Degeberga Widtsköfle GK kända
golfbana och bor då gärna i Stugbyn.

Under lågsäsongen går Stefan igenom
samtliga byggnader och gör eventuella
reparationer och uppfräschningar så
att anläggningen är tipp topp när högsäsongen börjar i mars.
Stefan berättar vidare att Degeberga
Stugby hade under 2006 13 652 gästnätter i stugorna och 390 i Vandrarhemsdelen så sammanlagt var det drygt 14
000 övernattande motsvarande 37,4%
beläggning. Stefan budgeterade för sitt
första år ett nollresultat. Utfallet blev ett
bra överskott!
Varför då rubriken att Degeberga
Stugby kan vara en motor för Degeberga?! Om vi räknar med att varje gäst
spenderar i genomsnitt ca 200 kronor
per person och dygn på boende, mat,
bensin, green fee etc. så får vi fram att
ovanstående personer gör av med ca
3 miljoner kronor per år i Degeberga!
Onekligen ett bra tillskott till företag
och klubbar i Degeberga.
Degeberga Stugby samarbetar med
Golfkrogen på Degeberga Widtsköfle
GK. Golfkrogen serverar all mat till
Stugbyn. Den dag Byabladet besökte
Degeberga Stugby skulle Golfkrogen
utspisa 100 hungriga ungdomar på middag! Ekströms Café bakar allt bröd som
går åt. Man kan verkligen konstatera att
företagen i Degeberga lever i symbios
med varandra i bästa Gnosjöanda!
Stefan berättar vidare att han låter ta
fram en marknadsundersökning för att
få reda varför man kommer till Degeberga och Degeberga Stugby. Det har då
visat sig att det finns några gäster som
kommer varje år – ett par gånger om
året – sedan slutet på 70 – talet!
Slutligen berättar Stefan att Degeberga Stugby sköter tillsynen av
motionsspåret i Hembygdsparken samt
gräsklippning och toaletter i Forsakar.
Även stugan där ambulansen håller till
sommartid sköts av Stugbyn.
Byabladet önskar Stefan en fortsatt framgång med Degeberga Stugby
genom
Magnus Ericsson
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Barngymnastiken
– vår glädjespridare

Det är ren Sprudlande Livsglädje som
man har mötts av hela hösten och
våren varje onsdagskväll. Det är barnens lyckodag i Degeberga sporthall
jag tänkte berätta om – Barngymnastiken som arrangeras av Degeberga
GOIF.
Jag vet utifrån min egen familj – men
även genom att bara möta alla barn som
är med – att detta är veckans höjdpunkt.
Det är med glädje som sonen vaknar på
onsdagsmorgonen med första meningen ”Är det gympa idag, mamma?” ” Får
jag gå?” ”-Det är klart.”
Aldrig går det så fort som på onsdagen att hämta på dagis. För man skall
inte missa mötet med denna Sprudlande
Livsglädje.
Som utomstående kan se bland dessa
relativt små barnen (5-6-7 åringar) en
härlig gemenskap och kamratskap.
Under studs och hopp – spring och lek



så visar barnen ett naturligt sätt respekt
för varandra och man lär sig vänta på sin
tur. Ingen tävling – ingen jämförelse om
vem som kan och inte kan. Man lyssnar
på sin/sina ledare på kommando för
paus och byte av lek etc.
Att med lek få motion in i ens vardag
– detta kan väl inte vara bättre när man
på många ställen pratar om ett samhälle
utan motion i låga åldrar. Att få röra sig
– lära sig kroppens styrka – träna balans
och koordination – allt genom studs,
hopp och glädje.
Ni kan bara tänka er vilken avgrund
som är motsatsen till dessa onsdagar
– om inte så vet jag det som mamma.
Det är dem onsdagar som man är sjuk
som barn och inte få gå på barngympa
för sin mamma. Pust, stånk, stön och
mycket tandagnissel….
Men när det värsta lagt sig så tänk …..
man börjar istället längta till nästa onsdag. Så med glädje kunde man se framåt

en hel vecka till!
Med beundran vill jag rikta strålkastarna på alla kreativa ledarna – ingen
nämnd, ingen glömd. Ett stort tack för
detta värmande år! Med lite sorg vill jag
ändå ge ett extra tack till Bodil som tagit
ett stort steg att sluta som ledare. Du och
dem andra ledarna har betytt mycket
– ni har gjort en bra insats för alla våra
barn. Det är ni ligger till grund för och
varit glädjespridarna till våra barn. Som
vi sedan kan skörda i Ren Sprudlande
Livsglädje!
Tack & Vi ses igen till hösten!
Sonen längtar redan i maj.
Sofia Persson
Ps. Jag vill passa att tacka Ripa Modellflygklubb som delade med sig av sin tid
för barnen kunde flyga sina små plan
efter gympan. Det har varit uppskattat!
Ds.

TILL FASTIGHETSÄGARE!
TÄNKER NI SÄLJA ER GÅRD, TORP ELLER HUS.

Just nu är det stor efterfrågan i Brösarp, Degeberga, Huaröd med omnejder samt hela
Linderödsåsen.
Vid försäljning just nu av torp vid Huaröd fanns 50 spekulanter varav ett 15 tal danskar.
Det lovar bästa möjliga pris för Ert objekt.
Vi är auktoriserade FMF-Mäklare och i området sedan 20 år.
Vi annonserar i Kristianstadsbladet, Sydsvenskan samt på Internet
www.hemnet.se och på danska www.boligzonen.dk
Gratis värdering, hjälp med deklaration. Humant arvode.
Ni får låna släp vid flytt utan kostnad.

BERTIL NILSSON
Ekonom & Mäklare

TEL 044 - 24 51 00 FAX 24 46 56 MOBIL 0705 - 24 51 26
Kontor Estrids väg 11 i Vä (Öllsjö industriområde)
Hemmakontor Skälabäcksvägen Bökestorp Degeberga
va-maklaren@fmf.se
www.va-maklaren.se
www.hemnet.se

Lördagen den 16 juni. Mellan 10.00 – 17.00
Lördagen den 16 juni kommer föreningens samtliga
aktiva och ledare att visa upp sina färdigheter på
idrottsplatsen.
Vi hoppas att anhöriga och övriga intresserade kommer
till idrottsplatsen denna dag och inramar jubileet till en
minnesvärd dag för aktiva, ledare och framtiden.

PROGRAM.
10.00 – 10.30 KNATTAR & KNITTOR
POJKAR 8 MOT POJKAR 10
10.30 – 11.00 POJKAR 12 MOT FLICKOR 14
11.00 – 12.30 POJKAR 15 MATCH MOT YNGSJÖ
12.30 - 13.00 FLICKOR 12 MOT GÄRDS UNITED
13.00 – 13.45 DAGENS DAMLAG MOT
DAMVETERANERNA
14.00 – 15.45 A-LAGET HERRAR SPELAR
SERIEMATCH MOT LIGA 06.
16.00 – 17.00 DAGENS B-LAG SPELAR MOT
VETERANHERRLAGET
BARNGYMNASTIKEN =
HAR UPPVISNING PÅ PLANEN I
PAUSEN FÖR A-LAGETS MATCH
11.00 – 13.00 PINGISEN HAR UPPVISNING I
KLUBBSTUGAN
KAFFESERVERING OCH KORVFÖRSÄLJNING
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Företagsnytt i Degeberga
Byabladet berättar under denna rubrik kortfattat om nya företag, ägarförändringar bland företagen, inriktning efter förändringarna etc. allt med lokal anknytning
till Degeberga.
(Tipsa gärna om eventuella förändringar, nyetableringar etc. Det är inte säkert att
Byalagets styrelse eller undertecknad fångar upp allt som sker på företagsfronten
i Degeberga!)
Roger Olsson, bosatt i Degeberga, har tillsammans med två andra personer startat företaget Destinationsutveckling.nu.
Företaget har kompetens att bedriva landsskapskommunikation, planering och
utveckling av upplevelser i kultur- och naturmiljöer.
Exempel på typer av uppdrag är:
•
•
•
•

Attraktionsutveckling
Besöksstudier
Koncept- och produktutveckling
Paketering och marknadsföring

Gå gärna in på företagets hemsida för mer information. Webbadressen är lika med
företagsnamnet.
Butik Gladabarn har öppnat i Tingshuset. Företaget ägs av Sofie Bajramaj,
Degeberga och Lotta Schele, Åhus.
Företaget startade på långfredagen i
samband med konstrundan. Affärsidén
är att sälja barnkläder såväl nya som
second hand. De nya barnkläderna kommer ifrån tre olika danska leverantörer.
De båda innehavarna är mycket nöjda
med starten!

Tomthuggning
Skogsskötsel

Inge Olofsson

Magnus Rönndahl

044-35 07 68
0708-35 0768

044-35 07 62
0708-35 07 62

ÖRTAGÅRD,
PRESENTBUTIK, CAFÈ
OCH GALLERI
I VACKER MILJÖ
För info ring 0768 527622
eller besök haxanstradgard.nu

Glada Barn

Brinka Café. Förra sommaren startade Brinka Café vackert beläget vid ån i anslutning till det gamla Mejeriet. I år har caféet öppnat på nytt med nya ägare, och nu
satsar man även på en minigolfbana. Denna skall förhoppningsvis vara klar till
sommaren.

Byalaget önskar alla ovannämnda personer
och deras respektive företag all framgång
för framtiden genom
Magnus Ericsson
Minigolfbana under uppbyggnad

Röjer
Avverkar
Säljer ved

Säljer danska kvalitetskläder i stl 50128. Märken som Katvig, Ej sikke lej,
Ida T och Melton.
Butiken innehåller även en del second
hand-kläder.

Välkommen!

Öppettider: Se anslag!
Tingsvägen 21, Degeberga
Tel. 044-350950
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Degeberga
Idag ett eftertraktat område

Just nu! Rekordhöga huspriser!
Anlita oss om ni uppskattar
omsorg och kvalitét
Välkommen!

Bor i Åhus sedan 1991
Har arbetat i 25 år på LB-hus.
Är arkitekt, produktutvecklare, projektledare
och säljare.
Registrerad fastighetsmäklare sedan 1986.
Mäklarkuben 1994
0703-44 00 66

Besök gärna vår hemsida
www.maklarkuben.se

Bor i Degeberga sedan 1978
Efter 21 år i S-E Banken startade han 1992 Arsenalen Syd Krstd, numera MäklarKuben AB.
Högskoleutbildad ekonom/marknadsförare. Har
även lant-/skogsutbildning.
0705-222 066

Utnyttja ett team med över 50 års erfarenhet!
Vi ger Er effektiv försäljning genom rätt:
Kunskap. Kontakter. Tillgänglighet.
Marknadsföring: 3 Internetsajter + Lokal/Rikspress

Säljarförsäkring? Naturligtvis där det behövs!!!
Vi finns vid S-E Banken i Kristianstad Östra Boulevarden 40
Skyltning: vid bankomaten i SEB:s
entré. Vi är anslutna till Fastighetsmäklarförbundet FMF.



Öppettider: Kontorstid samt
delvis helg och kväll.
Tel: 044-12 00 66. Tel/fax: 044-12 90 19
E-post: maklarkuben@telia.com
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Visste du att en av de viktigaste näringsupptäckterna under
senaste år, Nonifrukten, är mer än 2000 år gammal!
Ge dig själv en God Sundhet och god ekonomi!

Naturliga Noni Produkter!
TAHITIAN NONI™Juice
Paradisiska Hud-, Hår- och Spa Produkter
Viktkontroll Tahiti Trim™ Plan 40 ™speciellt för kvinnor 40+
Unik Näring för hundar och hästar
TaHIRO™- Den nya sportdrycken - Kommer i April
Vill du veta mer? - Info Tis.kvällar 19.00 på Ekströms Café, Degeberga. Ej Juni, Juli, Augusti
Bodil Fredriksson, Degeberga 0708-846911 / Katharina Johansson, Åhus 0768-881477
Oberoende produktkonsulter för Tahitian Noni International

Välkommen till
!LLA PIZZOR  RABATT
GiLLER TOM  
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Trollbarnen
i Degeberga
Trollbarn är en ideell föräldraförening som träffas
varje fredag förmiddag i
Degeberga. Vi har en egen
lokal i Tingshuset där stora
och små barn, föräldrar och
andra daglediga kan träffas
för att leka, fika och delta i
olika aktiveter. I lokalen finns
leksaker, pyssel och mycket
annat som roar.

N

Pizza • Kebab • Grill

Nu även
med dagens!

äkta
Amerikanska pizzor
%,6)3

4OMAT MOZZARELLA SKINKA RiKOR SALAMI BACON BEARNAISESkS

3VENSK HUSMANSKOST
+EBABTALLRIK
0IZZA NR  
G (AMBURGERTALLRIK
SALLADSBUFFm
SMyR BRyD
DRYCK OCH KAFFE INGkR
mån-tors
fre
lörd
Sön

11.00-21.00
11.00-22.00
12.00-22.00
12.00-21.00

.9
4OMAT MOZZARELLA RiKOR OX½Lm ¾iSK½Lm BEARNAISESkS

,!

4OMAT MOZZARELLA FiRSKA TOMATER BACON LyK KEBABSkS

47)34
4OMAT MOZZARELLA CHAMPINJONER LyK ¾iSK½Lm FEFERONI
BEARNAISESkS

Söndreklacksvägen 4, Degeberga
dagens rätt: vardagar 11.00 - 14.00

044-35 09 90

ytt för i år är att vi har
haft en utedag varje
månad då vi bland
annat har gått tipspromenad,
grillat korv, besökt en gård
och tittat på lamm.
Våren är en hektisk tid
för oss på Trollbarn! Under
påskens konstrunda är det
Trollbarn som lockar med
nygräddade våfflor och grillad korv vid Tingshuset.
Föreningen ordnar också
egna evenemang, under vårterminen har vi haft besök
av både Tuta och Kör och
Mamma Mu, som båda lockade till många skratt.
I slutet av mars hade vi
vår årliga barnloppis då man
kan lämna in både kläder
och leksaker till försäljning,
en aktivitet som är mycket
uppskattad! Varför kasta
sådant som någon annan

kan ha glädje av, samtidigt
som både du och Trollbarn
kan tjäna en slant? Nästa loppis blir i september, så håll
utkik!
Vi gör även en del utflykter, både i närområdet och
lite längre turer. Förra året
gjorde vi en trollstig i vår
fina hembygdspark som vi
nu under maj månad besökte
och hade ”nyinvigning”. Gör
gärna ett besök i parken och
titta på våra fina troll som
barnen själva har gjort. Vi
har också varit på Skånes
djurpark under våren och
handdukarna har knappt
hunnit torka efter vår sedvanliga utflykt till Tosselilla.
Även i höst har vi en hel
del på programmet, t ex bad
i Furuboda, julshow med
Britta och Mälitta mm.
Som synes är vi en aktiv
förening som trivs tillsammans men vi ser gärna att
vi blir fler Trollbarn! Den 15
juni har vi sista Trollbarnsträffen för denna termin
men vi hälsar nya och gamla
medlemmar välkomna till
hösten då vi startar upp igen
17 augusti. En glad sommar
önskar vi er alla!
Ulrika Sjölander



N y generation med tradition
Hembygdsparken, Degeberga
Tel 044-350004 Mobil 0708-846911

w ww.ekstromscafe.se
Kaffe & Hembakat, sm rgsar, br d & frallor,
Trtor & Sm rgstrtor mm f r bestllning,

K onferenser, Upplevelsevandring, Bussbokningar.
ppet Sommaritd 1/4-30/9 alla dagar 8.00-17.00
Vintertid 1/10-31/3 Mndagar stngt

Kaffetren den bsta r,

av alla jordiska drycker !
Blherrem lla Caf & Kvarnmuseum Maglehem
Kakor frn f rr i natursk n milj

Tel 044-351505 www.blaherremolla.com
H elg ppet

ver psk samt 1/5 till 31/8

Dagligen 1/6 - 15/8 11.00 - 17.00

Vlkommen att njuta av vr kakbuff,
vra sillamadar, fattiga riddare eller
vfflor med sylt & grdde.
Vi erbjuder ven redig sknsk mat till
f rbokade grupper.
Bes k oss grna p M llornas Dag
och Bakdagar d hela kvarnen stts
igng.

Vlkomna nskar Bodil & Katharina
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DEGEBERGA STUGBY AB
Degeberga stugby är ett naturnära boendealternativ i en
lugn och rofull miljö.

Riksspelmansstämma
i Degeberga Hembygdspark den 15-17/6

Varje år spelar ett hundratal spelmän upp för en jury för att
försöka erhålla Zornmärket i silver och därmed rätten till
titeln riksspelman. Uppspelningarna flyttar runt i landet och i
år har de med anledning av Folkmusikår i Skåne 2007 hamnat
i Degeberga.
Själva uppspelningarna är inte öppna för publik men
varje eftermiddag kommer ett gäng åka in till Kristianstad
och spela på Speakers Corner vid Lilla Torg för att på så sätt
ge allmänheten en chans att höra några av alla de skickliga
musiker som kommer finnas på plats.
Den årliga spelmansstämman i Degeberga helgen före midsommar blir därmed Riksspelmansstämma och redan under
veckan kommer hembygdsparken fyllas av spelmän. För att
uppmärksamma detta lite extra blir det därför folkmusikprogram på Forsakarsgården nära hembygdsparken redan från
tisdagkvällen.
Det blir konserter, danskurs, jam och dans tisdag-torsdag innan stämman på fredagen helt och hållet flyttar ner i
hembygdsparken. Under helgen är det ett späckat program.
Utöver den vanliga konserten i kyrkan blir det även skivsläpp
och dans redan på fredagen.
Lördagen bjuder på workshops, barn- och ungdomsstämma, gycklarföreställning, Riksspelmansstämma med märkesutdelning, intimkonserter samt givetvis buskspel, dans och
det traditionsenliga näckspelet vid midnatt.
Söndagen avslutar helgen med allspel och scenframträdanden. Backen bjuder på utmärkta picknickmöjligheter och i år
kan man nog räkna med att scenprogrammet bjuder på ett
flertal riksspelmän.
Sven Midgren

TÄNK PÅ OSS:
• när ni har släkt och vänner på besök och ni inte
har plats för dem hemma hos er. då kan de bo
hos oss i naturskön omgivning
• träningsläger i fotboll, golf, simning och
orientering m.m.
• om ni skall ha konferens
• om ni behöver festlokal med plats för
upp till 70 gäster, vi kan även ﬁxa maten om så
önskas.
Vi samarbetar med golfkrogen och Ekströms Café
• om ni har jobbare som behöver övernattning
– vi har bra priser på långtidsboende främst
under lågsäsong
• om ni vill sola i solarie
• om ni vill spela tennis
Undrar ni över något hör gärna av er
telefon:044- 35 00 60
Fax: 044- 35 00 06
mail: info@degebergastugby.se
hemsida: www.degebergastugby.se
VÄLKOMNA önskar
Stefan med personal

Specialité: Trägolv • Goda råd kostar inget
Öppet:
Vard 17.00-18.00 • Lörd 09.00-12.00
Telefon:
044-35 07 80 • 0708-35 07 80
0703-81 62 69
E-post: info@golvtjanst.nu

Besök oss på www.golvtjanst.nu

Allt i golv

För information angående stugbyn,
var vänlig kontakta:
Reception och bokning:
info@degebergastugby.se
Degeberga Stugby AB
Trollemöllavägen 103
297 94 DEGEBERGA
Tel : 044-350060 Fax : 044-350006
www.degebergastugby.se

Tingsvägen 48
297 31 DEGEBERGA
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Friskis & Svettis ger god hälsa!

”Vår idé och verksamhet bygger på
lustfylld träning av hög kvalitet. För
oss handlar det inte om att lägga om
sin livsstil, utan lägga till något bra.
Att röra sig för att må bra, uppleva
rörelseglädje och känna sig levande.
Är träningen kul blir den även effektiv.”

S

å står det i presentationen på
Friskis & Svettis hemsida. Man ska
ha kul och må bra. I Degeberga har
det i flera år svettats i idrottshallen varje
torsdag kväll, tidigare även på lördagar.
Själv upptäckte jag Friskis & Svettis för
ca 3 år sen, då jag ville bli av med 10 kg.
Att det nu har blivit ett reportage beror
på att jag är så imponerad av hur många
som gympar här varje vecka - År efter
år!!
Jag tycker helt enkelt att denna
bedrift förtjänar att uppmärksammas i
Byabladet. Jag uppskattar att det varierar
mellan 80 till över 100 personer, olika
gånger. Visst är det fantastiskt. Och att
åldern varierar från 13 till 70. Det får
mig osökt att komma in på en nästa
reflektion som jag gillar starkt. Man
kommer som man är!
Här hittar man alla klädstilar och alla
jympar precis så mycket eller lite man
själv känner att man orkar med. Allt är
tillåtet. Inga krav, inga pekpinnar. Det
är det bästa. Trender och mode är ute
här. Gilla din egen stil, det är modellen.
Och här finns alla stilar, jag lovar. Ingen
behöver avstå att komma av rädsla att



känna sig utanför. Jag vill också här ge
en stor eloge till våra duktiga ledare som
sliter med att sätta ihop program till oss
varje termin men nya rörelser och ny
musik. Just nu Johan, Anna och Petra.
Ett gäng entusiaster som hejar på oss
med glada tillrop, för att vi ska orka det
där lilla sista, just när vi tror att vi håller
på att ramla ihop av utmattning. Till sist
den sköna avslappningen, stretchen
och glädjen över att det bara är en vecka
kvar till nästa gång.
När jag nu har ångan uppe och fått
plats i byabladet vill jag spinna vidare på
ämnet ur en annan synvinkel. Jag betonar
att detta är mina högst egna funderingar
och har inte med Friskis & Svettis som
förening att göra. Hälsoindustrin är en
av de snabbast växande marknader idag.
Vi vill må bättre än förr. Aldrig tidigare
har vi gympat, köpt hälsokostpreparat,
vitaminpiller, träningskläder mm så
mycket som vi gör idag. Vi har tillgång
till massor av kunskap om forskning
och nya medicinska upptäckter. Det ges
ut nya kokböcker och det finns inte en
veckotidning som inte har skrivit om
alla dessa dieter och olika metoder för
att vi ska bli smalare och må bättre. Och
ändå blir vi bara tjockare och tjockare.
Hur hänger det ihop?
Från att själv aldrig motionerat sen jag
slutade skolan och bara ”rökt och druckit kaffe” under lång tid så bytte jag kurs
när jag började närma mig BMI gränsen
mot övervikt och gick med i viktväk-

tarna. Där får man äta allt. Jag har alltid
ätit näringsriktig mat och varit i farten
det mesta av livet. Felet jag gjorde var
att jag åt alltihop på i stort sätt enTuta
och
och kör
rockar loss
samma gång, vid middagen. Sakta men
säkert ökade jag några hekto om året.
Så..... varför vänta tills det blir 20 kg..
Jag är glad att jag tog det beslutet. Idag
har jag hittat mina hälsoprodukter, som
jag aldrig tänker sluta med, jympar aktivt
och faktiskt också provat styrketräning,
Ki-Balans mm. Men friskis passen passar
mig bäst. Jag vill svettas.
Jag har fortfarande en bit kvar,
rökningen. I min nya hälsoprofil passar
det inte in. Men jag tar en dag i taget. En
dag så kommer det också.
En del av svaret ovanför, om varför vi blir
tjockare och tjockare tror jag till stor del
beror på att det inte längre prioriteras i
skolan. Brist på kunskap alltså. En hel
generation har gått ut skolan, sen jag
slutade, med mycket bristfälliga kunskaper om ens några alls, om kroppen
och näringslära. Hemkunskapen och allt
som hängde ihop med den, var tog den
vägen? Jag hade tur i oturen att p.g.a.
bristande betyg och med hjälp av uteslutningsmetoden hamna på livsmedelstekniska linjen i mitt gymnasieval. Där fick
jag lära mig allt om enkla och sammansatta sockerarter, vitaminer, näringslära,
ämnesomsättningar - helt enkelt vad
kroppen behöver och inte behöver.
Idag kan jag tycka att det borde vara en
självklarhet med den utveckling vi nu
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ser, att man återinförde och utvecklade
ämnet hälsa och näringslära redan från
lågstadiet. På BVC ser man nu vid 4årskontrollen en ökning av fetma, som
man tidigare noterade först i början av
tonåren. Skrämmande. Snabbmat, läsk,
raffinerade råvaror är den stora boven.
Och tron på alla dessa dietmetoder. Sanningen är den att om du stoppar i dig
mer energi än du gör av med så ökar
du i vikt. Enkel mattematik. Att vi sen
omsätter olika mycket energi får man
ta hänsyn till själv. Men övervikt beror
alltid på detta. Att banta genom att äta
mindre mat eller fel mat, får bara den
följden att kroppen ställer in sig på svält
och sparar sig och du går upp i vikt istället. Eller i vart fall inte går ner något alls.
Att utesluta någon livsmedelsgrupp som
man gör med alla dessa dietmetoder är
bara en fälla. Utesluter du något så får du
en brist någon annanstans. Du behöver
mat ifrån kostcirkelns ALLA delar. Proteiner, kolhydrater (långsamma) grönsaker, frukt, fett - alla dessa behövs, men
i måttliga mängder. Den största boven
är överkonsumtion. Det blir en obalans
som till slut får konsekvenser. Alla dessa
livsmedelsgrupper påverkar också kroppens egen hormonproduktion som gör
att du mår bra eller dåligt. Fetma är en
folksjukdom säger man idag. Diabetes (
Henrik Mattsson i sitt nya kontor
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Typ 2) och högt blodtryck verkar också
vara på väg att bli det. Alla dessa tre är
välfärdssjukdomar. ( Nåja, en liten del
beror också på arvsanlag). En välfärdssjukdom kan man inte medicinera bort,
bara lindra symptomen. Det enda sättet
att råda bot är att ändra sin livsföring.
En annan aspekt är också att maten vi
idag stoppar i oss inte längre innehåller samma näring som den gjorde för
t.ex. 40 år sen. En spenatplanta har inte
samma mängd järn som den hade förr.
Allt fler rapporter talar om att vi lider
mer eller mindre av näringsbrist. Det
beror i sin tur på all övergödning av våra
jordar som utarmas och blir näringsfattig. En hel kedja som hänger ihop. Var
blir den kunskapen av idag? Ja, listan
kan göras lång. Nu menar jag inte att
alla måste vara smala, gå på jympa eller
bara äta näringsriktig mat, men vi kan
alla göra något som får oss att må bättre.
Hur vi själva mår beror i slutändan på
oss själva. Varje friskis pass avlutas med
ett ord på vägen. Här får du min favorit:
I morgon är första dagen på resten av
ditt liv. ( = en ny dag full av möjligheter
till förändring)
Bodil Fredriksson, Degeberga
bodil.fredriksson@telia.com

D EGEBERGA
T AXI

8-sitsiga minibussar med
högkomfort.Handikapputrustade.
Endast förbeställning

Tel 044-35 08 02
Mobiltel 070-202 92 82

LILLEHEMS
UTEGRISAR
Kött och chark i gårdsbutik
Helgrillad gris på evenemang
Öppet Fre 17-19 lör-sön 10-15
044-352427-0708352426-27
www.lillehemsutegrisar.se
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Två nya lärarkandidater
från Tyskland
på praktik på
Degebergaskolan
Mellan den 5 och 23 mars 2007 var BritMarie Wortmann och Anja Grundmeier
på praktik på Degebergaskolan. De studerar båda vid universitetet i Paderborn
(i Nordrhein-Westfalen, sydväst om
Hannover). Britti, som hon kallas, studerar för att bli lärare i ”Grundschule” för
elever mellan 6 och10 år. Hon kommer
att undervisa i tyska, engelska, matte
och idrott. Anja ska bli hemkunskapsoch tysklärare i ”Realschule” för elever
mellan 11 och 16 år.
I mars 2006 hade vi tyska lärarkandidater här för första gången: Matthias
Multhaupt och Hendrik Grosslohman.
Jag hade fått kontakt med universitetet i
Paderborn vilket deltar i Sokratesprojektet ”Line”(http://line.upb.de/ ). I månadsskiftet nov – dec 2006 var jag inbjuden
till en öppen konferens i Graz, Österrike.
Den handlade om Europakompetens för
lärare, skolutveckling, mångfald, internationalisering och om nyttan av att ha

utländska praktikanter på skolan. Min
kontakt i Paderborn ville gärna fortsätta
skicka lärarkandidater hit.
Det gick mycket bra med Matthias
och Hendrik här. Resultatet blev att
rektor och vi lärare bestämde oss för att
skriva in i vår lokala arbetsplan att vi
varje vår tar emot två tyska lärarkandidater för att utöka kontakterna med vår
omvärld internationellt, som det står
skrivet i den kommunala skolplanen.
Vi vill ju också förbättra våra språkkunskaper, både tyska och engelska. Det är
värdefullt för eleverna att få en in-put
direkt från en tysktalande person. Vi
är ju inte dagligen ”omgivna” av tyska
på samma sätt som av engelska. Även
vi lärare, min kollega Victoria Nilsson
och jag, lär oss genom att dagligen prata
med tyskar/tyskor. Vi får också veta att
ord och fraser, som står i läroböckerna,
inte alltid stämmer. Språket förändras.
Britti och Anja var inte bara med i

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

Unna dig fotvård!
Köp presentkort!



tyskgrupperna. De deltog också i engelskundervisningen i en del grupper
i åk 6-9. Därutöver var Anja med Gun
Karlsson i hemkunskap och Britti var
med i engelska och idrott i klass 3-5 med
Per Arvidsson, Jan Romlin och Kerstin
Olsson. Således kom deras praktik här
många till del, både elever och lärare.
Britti och Anja är glada och trevliga
tjejer, som snabbt fick kontakt med
eleverna och kom in i vårt arbete. De
undervisade hela eller delar av lektioner och eleverna tyckte att det var kul.
Våra gäster upplevde Degebergaskolan
som en lugn skola med vänliga och
hjälpsamma elever, lärare och övrig
personal.

Ann-Helen Clausson
Lärare i ty och eng vid Degebergaskolan
tel 134300
ann-helen.clausson@utb.kristianstad.se

juni 

nummer 

Degebergabygdens
Byggvaruhus
Lokalförening i Brösarp, N Björstorp

En av Sveriges största tygbutiker! Nära dig!

Vägen mellan Gaddaröd och ”Piraten”

Vardag 07.00-16.00 • Onsdag 07.00-17.30
Lördag 08.00-12.00
Lunchstängt 12-12.45
0414-739 90

700m2 TYGBUTIK

med bl.a. modetyger, lintyger, gardintyger, möbeltyger,
festtyger, brudtyger

KIROPRAKTORBEHANDLING

Ulla Jacobsson-Kautsky
Legitimerad Kiropraktor

Peter Kautsky
Legitimerad Kiropraktor

GITTES FYLLER 30 ÅR
DET FIRAR VI MED MASSOR MED ERBJUDANDEN!!
Titta in på hemsidan

Medlemmar av Legitimerade
Kiropraktorers Riksorganisation

www.gittes.se e-post: info@gittes.se
Öppettider: Vardagar 13-18 Lördagar 10-13
(helgaftnar och helgdagar stängt)

Nya Boulevarden 10, Kristianstad
Telefon. 044-21 22 22

B-A BYGGKONSULT AB

Lillafors Snickeriet AB

DEGEBERGA

Bruno
Håkansson
Arne
Svensson

Wienerbröd
och kakor från
Café Sandhem

M j e l a

Färdiga
baguetter
och sallader
vid beställning

Öppet alla dagar 8.00 - 21.00
Telefon 35 06 44
Nybakade frallor och franskbröd varje dag – även söndagar

AFFÄR 8KIOSK
- 21

GATUKÖK 10 - 21
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Erna Kjellkvist joddlar
för sina ”gympakompisar”
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Nytta o Nöje 50 år.

Bilder av festdeltagarna

Underhållning av Hjärtats Nyckel

Flitblommor utdelades till de som deltagit vid
samtliga träffar under vårterminen, Ulla Ingemansson, Ingegerd Bladh och Maj Malm

L

innea Bergström kom till Degeberga då hennes man fick tjänst
som stins här. Året var 1957 Linnea
tyckte att det skulle finnas en gymnastik som lämpade sig för husmödrar och
andra damer som var intresserade. Då
blev det en förening som ingick i Degeberga G.O.I.F.
Namnet blev ”Nytta o Nöje.” Alla åldrar mellan 21 och 60år var representerade. Vi var omkring 40 st. då vi började
och med vårt valspråk ”Kom som du är,
gör vad du kan” ville vi hälsa ännu fler
välkomna. Ellen övertog sedan ledarskapet för oss efter utbildning på Lillsved i
Stockholm. Hon hade speciella skivor
som passade till programmet. En liten
grammofon fick hon ha med till våra
gympakvällar i sporthallen. Efter några
år blev vi en fristående förening utan
inblandning av Degeberga G.I.F.
Vi var många som träget kom varje
tisdagskväll då vi hade våra gympapass.
Många skratt hördes i Sporthallen för
vi hade otroligt roligt. När så terminen
var slut efter 13 gånger hade vi fest med
kaffe, bullar o tårta som vi själva bakat.
Vi bjöd då in våra nära o kära. Under
hållningen var först uppvisning av vad vi
lärt oss under terminen samt utdelning

av förtjänstmärken Guld ,Silver ,Brons
o dyl. Vi hade även tårtmatning som
bestod i att 2 herrar matade varann med
gräddtårta med förbundna ögon. Ni kan
kanske förstå hur roligt publiken hade.
Vid en avslutning hade vi bjudit hit
Kristianstadsflickorna som visade sitt
program med både plint, bock o balansgång med bollar.
Vi var ute på olika ställen med uppvisningar t.ex. i Högalund där var vi klädda
i hembygdsdräkter, så även på Degeberga idrottsplats där vi visade ett program
tillsammans med Olseröd-Maglehem o
Åhuskärrs gymnastikföreningar. Baklängesgymnastik var ett uppskattat
inslag då hade vi tagit kläderna med
knäppningen bak o långkjolar samt
mask med ansiktet bak i nacken.
På Sommarlust i Kristianstad var vi
en gång utklädda i vita crep-papperskjolar o då dansade vi skridskovalsen
i par. I Malmö var vi och tittade på en
stor uppvisning med gymnastik ledare
från hela Skåne Ellen var där på kurs o
ingick i truppen. Då skulle det vara raka
led på alla håll, ledarna hade disciplin,
allt skulle vara perfekt. Vi flyttade med
tiden ner till Centralskolan där en gympasal byggdes med duschar o omkläd-

ningsrum. Där höll vi till i ganska
många år. Många trevliga avslutningar
med Luciafester o vårfester har vi haft
där i matsalen under årens gång. 30-års
jubileet hölls på Degeberga hotell den
19 april 1977 med god mat o trevlig samvaro. Ellen var fortfarande vår ledare
Det har även varit ett 40-års jubileum.
Då var Ellen som hade varit ledare o jag
som fortfarande var revisor inbjudna
som gäster där vi fick ta del av kvällens
övningar o annat trevligt. Eftersom en
ny stor gymnastiksal byggdes sen flyttade vi in i den och där fortsätter gymnastiken än i dag.
Ledare under åren har varit: Ellen
Nilsson, Elise Mejer, Ann-Cristine Sernham & Lena Jönsson. För närvarande
leder Sigrid Stjernsvärd.
50-års jubleumsfesten hölls i Hembygdsparken med ett 35-tal gymnaster
och gäster. En trevlig sammankomst
med många återblickar, mat, dryck,
kaffe o tårta samt underhållning av
Hjärtats Nyckel som även fick alla att
sjunga med i allsången. Erna Kellkvist
joddlade till Stig Kellkvists dragspelsmusik. Ett stort tack till styrelsen för en
välplanerad kväll.
Mona Nilsson.



Du ljuva blomstertid...
Äntligen kommer sommaren, med sol, värme, ledighet
och mycket god mat och dryck. Sol och värme kan vi inte
påverka men allt gott som vi stoppar i oss hittar ni hos oss.
Mat till vardags och fest! Kom in och dela vår matglädje, vi
kan tillsammans åstadkomma underverk.
Håll utkik i brevlådan efter vårt ﬂygblad som kommer en
gång i veckan massor med matideer och bra erbjudande.

Fråga gärna vår
Matvärd Ywonne
om tips och idéer
på god sommarmat!

Sommaröppettider!
Med början v 24, 11/6 har vi följande öppettider:

Måndag-lördag 9-20 söndag 10-20
Ha en riktigt skön sommar och välkomna in till oss på Coop Konsum.
Personalen Coop Konsum

Vi vill ge maten ett större värde

Degeberga
ÖPPET: mån-fre 9-19, lör 9-17, sön 10-17, sommaröppet f ro m v 24 mån-lör 9-20, sön 10-20.

Vi utför även transport av jord och container uthyrning 044-20 20 20
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Degeberga-Widtsköfle
Golfklubb
den trivsamma och gemytliga klubben
med en tio-i-topp bana.

Degeberga Golfkrog
VI HÄLSAR ALLA GAMLA OCH NYA

VÅR KROG
HärGÄSTER
serverasVÄLKOMNA
husmanskostTILL
i bufféform
varje
dag
kl
11.30-16
från
mars
till
VI SERVERAR LUNCH ALLAdecember.
DAGAR
I MELLAN
december11.30
även –julbord.
16.00.
À LA CARTE
OCH CATERING
Fullständiga
rättigheter. FINNS.
Festarrangemang • Catering • Bussar
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA !
HjärtligtMED
Välkomna!
ANDERS
FAMILJ.

Anders med familj

Vi har en 18-håls bana som håller mycket
hög klass.
Skotskinspirerad och med mästerskapskaraktär.
Vi har en 9-håls golfbana med par 3-hål.
En alldeles utmärkt träningsbana.
Vi har en mycket väl tilltagen träningsanläggning. Drivingrange med grästee,
Sveriges största puttinggreen, bana för
inspelsträning, greenbunker, m.m.
Vi har ett mysigt klubbhusområde där du
hittar alltänkbar service i form av restaurang, pro och välsorterad shop.

Vi har ett antal förmånliga medlemskapsformer för att passa olika önskemål.
Vi är en klubb med “vind i seglen”.
Du är välkommen att besöka oss för att ta
en fika eller äta en bit mat i restaurangen,
besöka Jessica och Petter i Golfshopen,
prata medlemskap med Eva på kansliet
och jag är säker på att Du också kommer
att tycka att vi är den trivsamma och
gemytliga klubben som vi utger oss för
att vara.
Vill du veta mer, ring 044-355035 och
prata med Eva

044-35 50 40
www.dwgolfklubb.com

KLIPPO
Tel. 044-331087
ALLT I VERKTYG • TRÄDGÅRDSMASKINER
BESÖK VÅR NYA LAGER- UTSTÄLLNINGSHALL

Utförsäljning av

Leg. Veteri när

Per Schønbeck

Bo Swensons

i Maglehe m

i Maglehem AB
Installerar ALLT överallt

hela inneliggande lager av
böcker. Även enstaka arkivex. från hela hans produktion.
Fynd! 50:- per bok! Fynd!
Tingsvägen 3 tel. 350113

Allt i EL

044 - 35 16 81

Tel 044-350543
Mobil 0705-955922
Ragnar och Birgitta Antonsson

www.veterinarschonbeck.com

mekonomen.se
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Degeberga Vårdcentral
– en arbetsplats under förändring?
Dr Dick Larsson och VC-chef Monika Bertilsson

Byabladets utsände har träffat två av
Degeberga Vårdcentrals anställda,
nämligen vårdcentralens chef Monika Bertilsson, tillika sjuksyster, samt
läkaren Dick Larsson.

D

e båda kunde berätta att Vårdcentralen i Degeberga har bedrivit familjeläkarverksamhet i
nuvarande lokaler sedan 1991. Stora
delar av personalen har varit med sedan
start! Från att ha varit en tvåläkarstation har grundbemanningen successivt
utökats till idag 2,7 läkartjänster. Den
mesta tiden har man dessutom haft tillgång till utbildningsläkare, AT eller ST.
De facto är det många av denna kategori läkare som ringer och frågar efter
möjlighet att få göra sin praktiktjänstgöring i Degeberga! Detta är verkligen
ett bevis för Degeberga Vårdcentrals
goda rykte!
För närvarande är 20 personer
anställda på Vårdcentralen – de flesta
på deltid.
Nu kanske läsaren av denna artikel
har börjat undra över rubriksättningen!
Byabladet hoppas att kunna vara först
med att för Degebergaborna kunna



berätta om vilka planer som finns inom
Degeberga Vårdcentral!
Monika och Dick kunde berätta att
man bland personalen hade diskuterat
att privatisera Degeberga Vårdcentral!
Diskussioner och förhandlingar pågår
med Region Skåne sedan en tid tillbaka.
Det är en gammal dröm som i så fall
skulle infrias säger Monika och Dick!
Tilläggas skall att 100% av personalen
dvs. samtliga anställda ställer upp
bakom önskemålet! (Kravet från Region
Skåne är att minst 50% av personalen
ställer sig bakom en privatiseringsönskemål för att frågan skall tas upp.)
Samtal sker även med Praktikertjänst
som har mycket lång erfarenhet av privatisering av offentliga verksamheter.
Avsikten är att Praktikertjänst dels skall
vara delägare i det nya aktiebolag som
skall ta över Degeberga Vårdcentral dels
sköta all administration av verksamheten. Övriga delägare i aktiebolaget skall
vara nu anställda läkare vid Vårdcentralen i Degeberga.
Om allt faller på plats är det meningen att Degeberga Vårdcentral - i privat
regi – skall starta sin verksamhet fr.o.m.
2008.01.01.

Målsättningen med privatiseringen
är att ytterligare förbättra vården och
servicen vid Degeberga Vårdcentral!
Vårdcentralen har ju redan ett grundmurat positivt rykte ibland Degebergaborna så det skall bli spännande att följa
utvecklingen av en ny inriktning.
Artikelförfattaren har egen erfarenhet ifrån Östergötland där en vårdcentral
i centrala Linköping – där undertecknad
var listad – privatiserades. Resultatet blev
snabbt att Linköpings i särklass bästa
vårdcentral utvecklades! Att sedan undertecknad inte ansåg att han hade bytt ned
sig vid flytten till Degeberga för drygt sex
år sedan är också värt att notera!
Degebergaborna skall således inte
oroa sig för en privatisering av vår Vårdcentral utan stötta personalens initiativ
och se fram mot en ytterligare förbättrad vårdgivare!
Monika Bertilsson passar till slut på
att skicka med informationen till Degebergaborna att Martin Dahlerus kommer att börja som ST-läkare 2007.09.01.
Byabladet önskar Degeberga Vårdcentral all framgång med sina planer
för framtiden genom
Magnus Ericsson

juni 

nummer 

GARANTERAT SVENSK KÖTT!
Allt för grillning inför sommaren

Öppettider:
Fredag 13.30 – 17.30
Lördag 9.00 – 13.00
044-350593 eller 044-350471

x

Diplomerad Stress- & Friskvårdsterapeut

x

Certifierad Taktipro massör

x

Konsulent Aloe Vera Produkter –
LR Health & Beauty Systems

x

Vattengympainstruktör sedan 1987

x

Stavgångsinstruktör

x

Personlig tränare

VATTENGYMPA drop in –
hela sommaren i FORSAKARSBADET!
x 14/6 – 12/7

måndag, torsdag kl. 19.00

Totalt 9 pass

Lilla Antikrundan i Degeberga
Kom och få dina ”gamla” saker värderade av
antikexperterna Ann-Louise och Peter Kleberg.
Degeberga församlingshem d. 29 sept. kl 11-15.00
Tipsrunda med antika föremål.
Alla varmt välkomna med eller utan föremål!
Entre 40 kr där kaffe ingår.
Degebergabygdens
Rödakorskrets

x 16/7 – 13/8

måndag, torsdag kl. 09.30

Totalt 9 pass

Pris:
x 10-kort (ej personligt)
x 5-kort (ej personligt)
x 1 gång

400:225:50:-

Varmt välkommen!
Barbro Hernvall
PS Ring mig om Du vill köpa kort innan 14/6.
Du kan också köpa kort i anslutning till vattengympan DS

Tingsvägen 23, 297 31 Degeberga . tel 044 – 35 05 05, 0702 936 972 . www.livskraftidegeberga.se

Trygghet sedan 1837

Vi erbjuder dig allt inom •SPARA •SKYDDA •LÅNA

V Storgatan 49, 044-19 62 00

www.lansforsakringar.se
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Måndag Sommaröppet
Tisdag - Fredag
Lördag - Söndag

15 - 21
16 - 21
14 - 21

Telefon 044-35 09 99

Pizzeria
S:t Klara

Tingsvägen 36 • Degeberga
www.pizzeriastklara.info.se
***Ditt Matställe i Degeberga centrum ***
Alexandra o Benny hälsar gamla och nya gäster välkomna !

GLAD SOMMAR!
Lägenheter
uthyres
Centralt i Degeberga
Olika storlekar och
hyresnivåer

Jan Karlsson
044-350723, 0456-15115
0709-300304

Fias Hemmapuleri
Egendesignade väskor, smycken, kläder m.m.
Utklädningskläder, Leksaker
Syr på beställning dam, herr & barn.
Utför mönsterkonstruktion efter dina mått!
Butik i syrummet, öppet enl.
önskemål
Sofia Persson, Tingsvägen 82,
Degeberga
Tel. 044-355080,0708-793645
www.fiashemmapuleri.se

Oddny Anderssons
Tingsvägen 42
Telefon:044 - 35 09 40

Renovering
och
omklädsel
av möbler
297 31 DEGEBERGA
044- 35 05 25

Hos

Bökestorp Skrot AB

Kerstins
Pinaler
finns allt ni inte behöver
GAMMALT och NYTT KURIOSA

Tel: 044-35 04 24
Fax: 044-35 50 37
bokestorpskrot@telia.com

Gamla Gästis i Degeberga
Öppet: Söndagar kl 13-17
Övrig tid ring mig
Tel 22 50 38, 0708-92 06 78

El, Automation, IT, Mekanik & Telecom
Komplett Teknikkonsult för industrin, energibolag
Bygg & fastighetsbolag samt järnvägsbolag.
Kontaktperson: Magnus Persson, tel. 044-355080 /
040-6206088
magnus.persson@rejlers.se
www.rejlers.se



Hårservice

Tingsvägen 17 Degeberga
Måndagar:
Tisdag, Onsdag, Fredag:
Torsdag:

Stängt
09.00-18.00
14.00-20.00

Telefon: 044-35 00 48

Skön Sommar!
önskar
Marie & Cecilia
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Mat ger ju så mycket mer än en mätt
mage. Vid maten träffas och umgås
man. Familjen är samlad, kanske den
enda gången på dagen. Man njuter och
diskuterar vad alla har gjort!

Mat!

Idag ska vardagsmaten inte ta så lång
tid. Min ambition är att om man planerar sin vardagsmat och veckohandlar, så
får man med allt som gör att kroppen
mår bra….och framförallt hinner man
med. Man ska nog inte tänka på att göra
det för avancerat.
Det där lilla extra ska man göra på
helgen, när man har bättre tid. I vardagen är man stressad nog. Mat är roligt….
man experimenterar med nya recept.
Ibland lyckas man och ibland inte. Alla
smaker och upplevelser kring maten ger
nya intryck, energi och balans…man blir
avslappnad. För den som lagar maten är

det en tillfredställelse att tillgodose alla
som sitter kring matbordet, både för
ögonen och med magen. För ofta är det
ju så att vi äter med ögonen! När man
har tid så sätt hela familjen i rörelse
kring maten, gör det till en familjefest.
Öppna en flaska vin och njut!
Där finns så enormt mycket att göra
när man pratar mat. Har du ideètorka
när det gäller vad du ska göra för mat
kan du ju alltid byta receptbok med grannen. Du tycker själv att du har tråkiga
recept, men för grannen är dom helt nya
(och vice versa). Tänk på att alltid göra
mattillfällena speciella, det är ju ändå
maten som gör att vi mår bra…och att
vi överlever.
En glad mage ger ett bättre liv!!
Hannah Ekström

Ny butikschef på Konsum, Degeberga
Hej! Jag heter Mikael Karlsson och
är ny butikschef här på Coop Konsum
i Degeberga.
Jag vill tacka ALLA kunder för den
respons jag fått sedan jag kom ”hem”.
Tillsammans med personalen och

framförallt Er kunder skall vi se till att
Coop Konsum blir just Er Matbutik.
Vi vill ge maten ett större värde samt
att det ska vara inspirerande att handla.
Ni hittar både tips, recept och får
nya ideer av vår matvärd som Ni kan ha
nytta utav både till vardags och fest.

En kort presentation av mig själv: 44
år gammal bor i villa här i Degeberga.
Gift , har två söner 8 resp 12 år.
Min kooperativa bana började faktiskt här på Konsum. Vid femton års ålder
jobbade jag som springpojk två kvällar
samt varje lördag. Efter gymnasiet blev
det lumpen i Göteborg där jag blev utbildad i sjukvård, vilket man har mycket
nytta av i det civila.
1983 sökte jag jobb som aspirant
på Konsum Bromölla och fick det.
Efter aspirantutbildningen blev
det sedan livsmedelsansvarig på
Konsum Gamlegården.
Gamlegården blev kortvarigt,
Konsum Vä sökte styckmästare,
1987 började jag som styckmästare i Vä hos samme man som
anställde mig i Bromölla.
Just denna man har betytt
enormt mycket för mig,
en mentor som alltid

stöttat och hjälpt till i alla lägen. Prytz
Turesson heter han och är idag glad pensionär. 1992 hade jag sedan förmånen
att ta över butiken i Vä, där jag höll till
i fem år.
Drivkraften efter något större blev
stor, så när KBK sökte chef till K-Marknad
i Sölvesborg sökte jag och fick jobbet.
Jobbet i Sölvesborg blev en utmaning
men efter tio roliga,lärorika ,slitsamma
och härliga år kändes det rätt att flytta
på sig.
Så här är jag nu, tillbaks där allt började. Det känns enormt inspirerande att
jobba på hemmaplan. Lite tankar på vad
vi kommer att jobba med framöver:
• Färskvarusatsning(sortiment-prisbildråd&recept)
• Organisation(rätt bemanning-kuns
kap-attityd)
•Butiken.(Framkomlighet-skyltar-priser)
Kom gärna in om Ni har ytterligare
synpunkter på Coop Konsum.
Vi kommer se till att NI blir mycket
nöjda i framtiden.

Ha nu en härlig sommar
Mvh
Mikael Karlsson
Butikschef, Coop Konsum, Degeberga
044-350165
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Det händer i Degeberga sommaren 2007
GÄRDS HÄRADS
HEMBYGDSFÖRENING
Hembygdsparken, Degeberga
Trollemöllavägen 25, 297 94 Degeberga
Tel 044 – 35 06 57, fax 044 – 35 50 76
E-post:hembygdsforen.g@telia.com Hemsida: www.
hembygdsgarden-degeberga.se
Öppethållande och besöksavgifter 2007
Hembygdsgården är öppen alla dagar maj – september 11.00 – 16.00 , samt enligt överenskommelse vid
guidning mm. Vid gruppbesök kontakta kansliet tel.
044 – 35 06 57. Byggnaderna är öppna enligt program
och efter samtal med kansliet.
Utställningar och museibyggnader i parken är öppna
enligt program och enligt överenskommelse med
kansliet. Vid gruppbesök bör kansliet kontaktas per
telefon 044 – 35 06 57. Parkens byggnader är bemannade för visning och guidning av resp. värdar under
de dagar som angivits i programmet.
Entréavgift 20 kr. Mot uppvisande av medlemskort har
medlemmar fritt inträde. Vid särskilda arrangemang
framgår entréavgiften i annonser i dagspressen.
Ekströms Café & Bageri serverar kaffe med hembakat.
Dagligen 1 / 4 – 30 / 9 alla dagar 08.00 – 17.00 Vintertid
1 / 10 – 31 / 3. Måndagar stängt.
BLÅHERREMÖLLA VATTENKVARN VID MAGLEHEM
Café & Kvarnmuseum
” Kakor från förr” i naturskön miljö.
Helgöppet 1 / 5 till 31 / 8. Dagligen 1 / 6 . 15 / 8 11.00
– 17.00
Övriga tider enligt särskild beställning per telefon 044
– 35 15 05.
FOLKESTORPS BRÄNNERIMUSEUM I OLSERÖD
Brännerimuseét är öppet för visning
och guidning efter överenskommelse med kansliet.
Inför gruppbesök måste anmälan göras i god tid per
telefon
044 – 23 60 67 eller 044 – 35 06 57
Vakteboden Köpinge Fälad
För visning kontakta 044 – 23 53 32 eller kansliet telefon 044 – 35 06 57.
Sankta Gertruds Kyrkoruin i Vä – Rompeboden i
Rigeleje vid Maglehem.
Angående dessa platser kontakta kansliet hembygdsgården.
Utställningar under sommaren
7 maj – 23 juni ”Klackamatta –Trasmatta”
7 maj – 23 juni ” Klappeträ och Skrubbebräda”
25 juni – 31 juli ”Föremål ur samlingarna”
1 aug. – 1 sept. Mangling och Glansstrykning med ”
Gniesten och Fjel”
Utställningar i Furumöllan, Hembygdsparken
I Furumöllan öppnades under våren tre olika utställningar:
1. Linutställningen, som visar hur linet häcklas, skäcklas, bråkas och spinns.
2. Föreningen Trollbarnen får sitt egna lilla rum för sin
skapande verksamhet. Trollbarn har invigt sin trollstig
i Ekoparken.
3. Ekosofens Verkstad, som blir en mötesplats för
naturintresserade med skapande både med handen
och i tanken. Jan Danielsons fantasifigurer kommer
att ge inspiration liksom hans texter, som här finns
i urval. Utställningen ”Orkidéer i Skåne” kommer att



ställas ut efter mitten av juli. Ekosofens övriga samlingar samt arkiv och bibliotek kan ses på Krinova i
Kristianstad.

30/6-1/7 kl 10.00 – 16.00
Stor veteranmaskinutställning. Byggnader i parken
öppna. Se annonser i dagspressen

I Ekoparken med lusthuset finns många av Ekosofens
växter och föremål:

Möllornas Dag vid Blåherremölla
1/7 kl. 9.00 Ugnen eldas upp. Bakdag med bakning på
gammalt vis. Vattenkvarnen igång, malning av mjöl.
Kaffeservering. Entré

• Astrid Lindgrens ros, som Jan fick av Bertil Svensson
i TV-programmet ”Mitt hem och min trädgård”.
• Kaprifolen som är en gåva av Vittskövle byalag efter
en naturvandring, som Jan ledde.
• Trädgårdskonsten köpte Jan av Everöds Trädgårdskonst.
• De vita trädgårdsmöblerna och lusthuset är från
Jans trädgård på Segesholm.
• Nils Klang, som flyttat hit och vårdat växterna har
gjort en ”totempåle” med Jans porträtt vid Mörkavadsån.
• Kanske kommer den lilla stigen uppför backen att
efter hand få fler konstverk.
• Åke Egevad, Curt Bjernevi och Thomas Hallkvist
skapade sina ”totempålar” i Hembygdsparken
under mottot ”Ur det gamla växer det nya” inför
Ivar Johnssonutställningen 2006.
• I år är temat för Ivar Johnssonutställningen ”Det
lokala möter det globala, och den utställningen
öppnar på Sveriges nationaldag den 6 juni.
PROGRAM:
Ivar Jonssondagen kl. 13-16
Anförande av konstprofessorn Sten – Åke Nilsson,
Lunds universitet och museichef em. Jan Torsten
Ahlstrand från Skissernas museum. Arne Castells trio
svarar för musiken. Utställningar i parken och i hembygdsgården.
Sveriges Nationaldag firas traditionsenligt i Hembygdsparken. Samling vid skolan, Degeberga 15.00
för vandring till hembygdsparken. Ungdomsmusikkåren spelar. Hembygdsföreningens kör ”SMO” Sjung
med oss framför kända sånger. Tal mm.
DEGEBERGA SPELMANSSTÄMMA
15-17/6 – Riksspelmansstämma!
se även www.spelodans.org
15/6 kl. 19.00 Folkmusikkonsert. i Degeberga Kyrka.
Därefter förstämma i Hembygdsparken
16/6 kl. 13.00 – 01.00 Entré
Barn & ungdomsstämmam kl. 13.00
Allspel, buskspel. Zornuppspelning.
Dans på lövade banor kl. 18.00-01.00
Byggnader i parken öppna kl 16.00 – 20.00. Näckspel
kl 24.00
17/6 kl. 13.00 – 16.00 Entré
Traditionell stämma med allspel, folkdans av Gärds
Härads Folkdanslag, gruppspel från scen av lokala
och gästande spelmän från hela landet.
MIDSOMMARFIRANDE
Midsommarafton. 22/6 kl. 18.00-24.00 Midsommarstången reses kl 18.00. Traditionellt firande. Dans med
Gärds Härads Folkdanslag. Dans på lövad bana Kaffeserveringen. Entré.
Midsommardag 23/6 kl. 13.00–16.00
Traditionellt midsommarfirande med dans av Gärds
Härads Folkdanslag.
14.00 Underhållning med Ängagänget. 15.00 Durspelarna.
TÄNDKULANS VÄNNER Entré.

BIETS DAG 8/7 kl. 13.00-16.00
Föredrag, visning av bimuseeét. Slungning av
honung. Provsmakning av nyslungad honung.
DEGEBERGA MARKNAD 14-15/7
14/7 kl. 11.00 – 20.00 Förmarknad.
15/7 kl. 9.00 – 16.00 Marknadsdag.
En av Skånes populäraste familjemarknader. Bl.a. känd
för sin hantverksgata. Kaffeservering i Hembygdsparken. Se annonser i dagspressen.
ANTIK OCH SAMLARMARKNAD
22/7 kl. 8.00 – 17.00
Marknadsplatsen i Degeberga. En av landets största
med över 350 marknadsplatser. Kaffeservering i Hembygdsparken. Se annonser i dagspressen!
Forsakarsvandring med Kent Ljungberg 23/7. Samling vid Forsakar kl 18.30. Medtaga kaffekorg. Oömma
kläder. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen.
Vakteboden på Köpinge Fälad
26/ 7 kl. 19.00 ” På kvällskvisten”
Underhållning med Durspelarna. Grillad korv. Medtag kaffekorg! Ett samarr. med Köpinge Villaförening,
Vuxenskolan i Kristianstad och Gärds Härads Hembygdsförening.
.
Rigeleje, Maglehem. Fiskets Dag
28/7 13.00 vid Rompeboden. Ålaboden öppen. Lotterier, sillamackor mm. Musikunderhållning. Medtag
kaffekorg!
BÄLGTRÄFFEN 5/8
Entré
Stor dragspelsstämma! kl. 12.00-19.00
Scenprogram kl 13.00 – 17.30 med ett 10–tal orkestrar, solister, grupper och klubbar. Buskspel och allmän
dans på lövad bana. Byggnader i parken öppna. Entré.
Se annonser i dagspressen
Kvarn & bakdag vid Blåherremölla
18/8 kl. 9.00 – 18.00 Entré
Vattenkvarn. Försäljning av bröd. Kaffeservering.
Rigeleje Maglehem 25/8 kl. 11.00
Ålafiskets Dag vid Rompeboden Hommorna ryktas.
Tipsrunda. Gissa ålens vikt. Lyssna till handklaverets
toner och avnjut medhavt kaffe.
MC VETERANERNAS MARKNAD
1/9 KL. 8.00 på stora marknadsfältet.
Se annonser i dagspressen.
HÖSTMARKNAD 1/9 kl. 8.00
Hantverk, loppisprylar, litteratur, kuriosa, frukt och
grönt mm..

DEGEBERGA GOIF
Tel. 044-350213, vardagar 9-12
Jubileum på GOIF IP 16/9
Upppvisningar mm
Se separat annons.
Loppmarknad
Inomhus och utomhus utanför Degeberga på vägen
mot Huaröd, se skylt.
Följande Lördagar kl. 10-13:
9/6, 21/7, 18/8, 15/9 & 13/10
Vi tar tacksamt emot allehanda saker, dock ej vitvaror,
ring klubbstugan enl. ovan. Kontakta klubbstugan
enl. ovan
Dans i Trolldalen till levande orkester
Trolldraget – (sluten tillställning) den 11/8 kl. 17.30
Fotboll Damer, div V
15/6 kl. 19.00, Önnestad
20/8 kl. 18.30, Vanneberga
30/8 kl. 18.30, WÄ IF
Fotboll Herrar A, div VI
1/6 kl. 19.00, Rörum
26/6 kl. 19.00, Blentarp
18/8 kl. 14.00, Öja
31/8 kl. 18.30, Lövestad

LIONS CLUB SÖDRA GÄRDS
Loppmarknad 29/7,
Maglehems bygdegård kl. 13.00
FRISKIS & SVETTIS
Tel. 044-12 90 75
Sommarjympa vid stugbyn
Alla tisdagar kl. 18.30, start 12/6
GRATIS, Kom och var med!
Höstsäsongen startar i september.
Torsdagar kl. 18.00 i sporthallen.
Medlemsskap kan lösas på plats.
NYTTA O NÖJE
Lättgympa för kvinnor i alla åldrar
Ny termin börjar tisdagen d 11/9 2007 kl 19.00-19.45
i Degeberga idrottshall. Önskas ytterligare inf. Ring
Ingegerd Bladh 044-351142 eller Elisabeth Hammarqvist Arlefalk 044-351037

DEGEBERGA PENSIONÄRSFÖRENING SPF
SPFs Program Sommaren-Hösten 2007
Månadsmöten och fester
(då inget annat anges hålles månadsmötena i Församlingshemmet)
Måndagen den 25 juni kl. 17.00
Allsång vid havet. Samling vid Degebergagården
kl.16.30.
Hjärtats Nyckel medverkar. Medtag kaffekorg och
något att sitta på.
Måndagen den 13 augusti kl. 13.00.
Utfärd till Absolut Vodka och kaffe på Åhus Ålrökeri
Samling kl. 13.00 vid Degebergagården. Pris c:a 50:-kr
Anmäl senast den 6 augusti till Karin 044/353117 eller
Bengt Åstedt tel.044/351170.
Måndagen den 10 september kl. 14.00
Författaren Ragnar Lönnäng berättar om Skånska
slott och dess historia.

Måndagen den 8 oktober kl. 14.00.
Hjärt- och Lungsjukas Förenings sångkör underhåller.
Länsförsäkringar informerar och bjuder på kaffe och
tårta.

Vänstjänsten
Vill Du deltaga i detta frivilligarbete ?
Kontakta Margit Andersson, tel. 350444.

Onsdagen den 10 oktober kl. 13.00.
Höstfest i Maglehems Bygdegård. Måltid, kaffe och
kaka.
Sven Åke Mårtensson spelar. Pris 180:-kr.
Anmälan senast den 3 oktober till Ingegerd Svensson
tel. 351380 eller Ester Larsson tel. 352037

Föreningens aktiviteter utannonseras om fredagarna
under rubriken: ”Föreningsnytt” i Kristianstadsbladet

Måndagen den 12 november kl. 14.00.
Ålagille i Maglehems Bygdegård.
Stig Kjellkvist spelar.
Pris meddelas senare. Beror på ålapriset
Anmälan senast den 2 november till Gun Nilsson tel.
350103 eller Christina Lawesson tel. 351473
Måndagen den 10 december kl. 14.00.
Julfest. Luciatåg med Wittskövle skolas Lucia. Jultallrik.
Hjärtats Nyckel underhåller. Pris 60:-kr
Anmälan senast den 30 november till Gun Nilsson, tel.
350103 eller Christina Lawesson, tel. 351473.
Övriga aktiviteter
Onsdagen den 6 juni.
Nationaldagsfirandet.
Se annons i Kristianstadsbladet.
Torsdagen den 7 juni kl. 13.00
Äldreutfärd med middag på DWGK:s Golfrestaurang kl. 13.00.
Torsdagen den 16 augusti kl. 13.00
Kristianstadskretsens höstupptakt i Linderöd på
idrottsplatsen.
Samåkning. Samling vid Degebergagården kl. 12.30
Medtag kaffekorg och något att sitta på.
Resor.
Tisdagen den 18 september
Utfärd till Växjö och Carl von Linnés födelsehem,
Råshult. Avresa kl. 07.30 från Degeberga ( Degeberga
gården).
Pris 490:-kr/person allt inkluderat.
Teaterresa planeras i höst till Slagthuset i Malmö som
visar farsen ”Guys and Dolls”med Tommy Körberg och
Claes Malmberg.
Gymnastiken fortsätter i gamla sporthallen
torsdagen den 20 september kl. 15.00.
Bangolf, Bowling, Boule och kanske några nya aktiviteter fortsätter.
Vill Du vara med tag kontakt med någon i aktivitetsgruppen: Per-Åke Persson, tel. 044/350112,
Seth Andersson, tel. 044/350103, Agnes Nilsson, tel.
044/2444367,
eller Lennart Andersson, tel. 044/31214

Vår SPF-förening samarbetar med SV N.Ö. Skåne.

Vid adressändring ring kassören:
Gunborg Nilsson, tel. 350103.
För övriga upplysningar kontakta:
Ordf.: Gunnel Bladh, tel. 350755.
V. ordf.: Agne Ohlsson, tel. 350862
e-mail aboh@bredband.net.
Sekr.: Christina Lawesson, tel. 351473.
Kassör och medlemsansvarig: Gunborg Nilsson
tel. 350103 eller e-mail: gunborg-nilsson@telia.com.
Att vara pensionär är ett angenämt yrke.
Enda nackdelen är den långa utbildningstiden.
DEGEBERGA SCOUTKÅR
Ann-Louise Skoog, tel. 044-350806
DEGEBERGA NATTVANDRARE
Calle Clausson, tel. 044-350808
Nattvandrarna bevakar Degeberga ideellt på nätterna, och finns till hands för ungdomar m.fl . Vi behöver
förstärkning!
Du är varmt välkommen att anmäla ditt intresse.

RÖDA KORSET
Lilla Antikrundan 29/9
kl 11 - 15.00 i Degeberga församlingshem.
Kom och få dina ”gamla” saker värderade av Ann-Louise och Peter Kleberg. Tipsrunda och kaffeservering.
Världens barn insamling 13-14/10
Tillsammans med Scouterna och Rädda Barnen.
Onsd 30/11. Succen fortsätter!
Nu med 70-talet i Ord och Ton med Agne Ohlsson
och Hjärtats nyckel. Degeberga församlingshem kl.
19.00.
Lörd. d 1 dec.
Jultombola utanför Konsum

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN TROLLBARN
Ideell öppen förskola i Tingshuset
Petra Hult Skoog tel 044-350135
www.trollbarn.nu
Alla barn och vuxna hälsas hjärtligt välkomna till Trollbarn som träffas fredagar mellan kl 9.30-12:00 i Tingshuset. Uppehåll i sommar. Startar åter i september.
29-31/9 Barnloppis i dagarna tre. Tingshuset. För
mer info v.g se hemsida eller Kristianstadsbladet
VÄL MÖTT PÅ TROLLBARN!

Studiecirklar pågår och nya planeras.
Har du önskemål? Kontakta Ann-Britt Ohlsson,
tel. 350862,
eller Jan Bessing,
tel. 351191.
Hjärtats Nyckel
Vill Du deltaga i vår sånggrupp? Anmäl Dig till Bengt
Nilsson, tel. 330070,
eller Margit Andersson, tel. 350444.

Annonsera era arrangemang under denna rubrik!
Föreningar annonserar här gratis sina arrangemang i
Degebergatrakten . I nästa nummer kommer rubriken
Det händer i Degebergatrakten vintern 2007/2008.
Mejla era program till: byalaget@degeberga.nu
Eller lämna dem till: Magnus Persson, Tingsv.82 297 31
Degeberga, tel. 044-355080

Byalaget i Vittslövle
har fått förmånen att
skriva några sidor i
Degeberga byablad.

Samtidigt har byalaget
bidragit med lika mycket
pengar + c:a 3500 ideella
arbetstimmar.

Vår avsikt att
framledes försöka
informera om vad som
händer och sker i
Vittskövle.

Sockenstugan invigdes
och togs i bruk för sitt
ändamål den 13 dec
2005.

Vi vill också presentera
föreningar och
sammanslutningar som
arbetar i Vittskövle.
För den som vill veta
mer finns mycket
information att hämta
på vår hemsida
www.vittskovleby.se

Sockenstugan (gamla
fattigstugan) är
numera i Widtsköfle
byalags ägo

Sockenstugan kan hyras
för olika sammankomster.
Se prislista på vår
hemsida där även
bokning kan ske.
www.vittskovleby.se

Byalagets Program
hösten 2007

Föreningar
I Vittskövle finns ett stort
antal föreningar som
bedriver olika
verksamheter. Dessa
föreningar kommer att
presentera sig i kommande
nummer av byabladet.

Föräldrakooperativet
Möllekullen i Vittskövle
I augusti 1992 kunde vi
med stolthet öppna vårt
härliga dagis.

22 juni
Midsommarfest med dans
kring midsommarstången
9 augusti
Cykeltur. Samling i
Linnélunden kl 18.00.
Avslutning på Widtsköfle
Café
2 september
BYAMARKNAD
klockan 13.00-17.00 på
Torget.

Gärds Härads
Folkdanslag har sin
verksamhet i byn.
Föreningen startade 1967

8 november
Höstmöte i Sockenstugan
Antikrunda
Sockenstugan i Vittskövle
har under tiden juni 2004
- dec 2005 renoverats
genom byalagets försorg.
Pengar för detta ändamål
har delvis kommit från ett
LBU-projekt som man
ansökt från
Jordbruksverket.

2 december
Jul i Sockenstugan

Loppmarknad
Lördagar kl 10-12 bakom
kyrkan har byalaget och
Idrottsföreningen sin
loppmarknad öppen.

Vittskövle kyrkliga
syförening bildades 1925.

För 300:- får du 1 ex av
varje bok, annars gäller
priserna nedan

Vittskövle Linnéor
bildades 1992 och är en
fortsättning på Vittskövle
Husmodersförening som
grundades 1950.

Vittskövle IF bildades
1921 av några arbetare
på Vittskövle gods. De
ville ha sysselsättning på
fritiden och då föll det sig
naturligt att börja sparka
boll.

Studicirkeln
Vittskövle socken
genom tiderna.
Genom ett fantastiskt
arbete sedan 1988 har en
studiecirkel under
byalaget samlat 15 A4
pärmar, 1 A5 pärm, 1 A3
pärm plus avfotograferat
drygt 2500 gamla foto
med bildtexter. Dock var
väl inte alla foton
dokumenterade så det
ligger ett enormt
detektivarbete bakom
dess ursprung.
Samtidigt har det tagits
fram en videokasett VHS
som är omgjord efter den
gamla sockenfilmen från
1952.
Är ni intresserade så
kontakta oss
bydok@vittskovleby.se

.

föreningsliv. Posten.
Krigsåren. Klockaren berättar.
Konfirmationsbilder. Vittskövle
smalspåriga järnväg samt
kända profiler bl.a Ola
Persson - Broom (speleman)
och Ivar Johnsson (skulptör).

Pris 150:Förord Jan Danielsson
Äldre sockenbeskrivning
med Vittskövle sockens byaoch ägonamn med karta.
Beskrivningen av Vittskövle
kyrka, präster och klockare i
församlingen. Fattiggården i
Vittskövle. De edsvurna
männen i juli 1520.
Vittskövle gods med
beskrivning on
slottsbyggnaden och slottets
herrar och fruar. Fornfynd
från Vittskövle.
Egeside, Segesholm,
Österlia samt fotokavalkad
från Böke. Eskilstorp nr.2 Mensalshemman. Torp och
gårdar - fotokavalkad, samt
Ivar Johnsson (skulptör från
Vittskövle – Segesholm

Pris 150:Förord Lars Johansson
Beskrivning av Vittskövle
kommun 1862-1951. Skolor
och undervisning i Vittskövle
under 1800-talet och 1:a
hälften av 1900-talet med
skolfoto från Vittskövle och
Segesholm.
Vittskövle stuteris historia.
Gamla namn och platser med
karta. Arbetsbilder människoöden. Beskrivning
av sockenbor och

Pris 150:Förord Carl-Martin Roos.
Beskrivning av
affärsverksamhet m.m i
Vittskövle. Några
människoöden. Vittskövle
gods - odling och djurhållning.
Vägar: Vittskövle - Eskilstorp.
Största snöfall och stormar
som drabbat socknen.
Vittskövle gods - styckning av
arrendegodset.
Föreningsverksamhet. Gods gårdar - torp.
Enskiftet i Vittskövle socken.
Bildkavalkad samt
tidningsurklipp berättar.

Widtskövle byalag
Vår adress är
Widtsköfle byalag
Vittskövlevägen 104 N
297 91 VITTSKÖVLE
e-post - Ålderman
alderman@vittskovleby.se
e-post - Info
info@vittskovleby.se
Hemsida
www.vittskovleby.se

=PE:s Rör=

DIPLOMERAD INSTALLATÖR FÖR VÄRMEBARONENS PELLETSANLÄGGNINGAR OCH BRÄNNARE
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Per Erik Jönsson, Kyllingarödsvägen 101,
297 94 Degeberga
Telefon 044 – 35 00 25.
Mobil 0708 –35 25 30

Byalaget önskar
alla en skön
Sommar!

