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DEGEBERGA STUGBY

  

Ett naturskönt boende alternativ vid foten av linderödsåsen

TÄNK PÅ OSS !

•	 När ni har släkt och vänner på besök och ni inte har plats för dem hemma hos er, 
då kan de bo hos oss i naturskön miljö.

•	 Vi ordnar även träningsläger i fotboll, golf, simning, orientering m.m.

•	 Om ni skall ha konferens.

•	 Om ni behöver festlokal med plats för 70 gäster, vi kan även fixa maten om ni så 
önskar.

•	 Vi samarbetar med Skepparslövs Golfkrog och Café Trolldegen.

•	 Om ni har jobbare som behöver övernattning.

Vi har bra priser på långtidsboende främst under lågsäsong.

•	 Om ni vill spela tennis

Undrar ni över något så hör gärna av er:

Telefon: 044 - 35 00 60

Mail: info@degebergastugby.se

Ni kan även besöka vår hemsida som uppdateras regelbundet med lokala arrangemang 
m.m. www.degebergastugby.se

VÄLKOMNA önskar Stefan med personal
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Degeberga -  
tillsammans blir vi starka!

Byalaget skall verka för 
en positiv utveckling 
av Degeberga med 
människan och 
naturen i centrum. 

Tillsammans med föreningar, 
organisationer, företagare och alla 
i vår bygd försöker vi därför värna 
om den unika miljö som finns i 
Degeberga med omnejd.

Byalaget fortsätter sitt arbete 
med att få vandringslederna 
upp mot Forsakar uppmärkta, 
och till vår stora glädje har 
arbetet med plattformen till den 
nya utsiktsplatsen i Forsakar 
påbörjats. Den kommer att invigas 
våren 2015.

För att göra ett mer lättillgängligt 
centrum ska kommunen bygga en 
träbro över Forsakarsbäcken. Den 
nya mötesplatsen vid Eltjänster 
kommer att bli inramad med 
blommande körsbärsträd och 
sittplatserna omgärdas av en låg 
kallmur i granit. Det kommer att 
planteras träd och buskar för att 
förstärka områdets karaktär.

I september arrangerade 
Byalaget en lokal valdebatt i 
Degeberga där samtliga partier 
i kommunfullmäktige deltog. 
Kvällens mentor var Magnus 
Persson.   
För att skapa en säker skolväg 
för barnen fick vi det positiva 
beskedet att belysningen 
längs banvallen skall påbörjas 
snarast samt information om 
att kommunen planerar nya 
trygghetsboenden för äldre. 

FN-dagen i Degeberga den 24 
oktober firades med fackeltåg, 
soppmåltid och tal och konsert i 
Degeberga kyrka samt insamling 
till förmån för Världens barn. 

 

För att lysa upp vår by i 
vintermörkret ska julstjärnor 
och julänglar sättas upp även i 
år. Till årets julskyltning kommer 
ytterligare tre stjärnor och en 
ängel att förgylla byn. Den 7 
december blir det i vanlig ordning 
julmarknad på Tingstorget och i 
Tingshuset.

I år blir det tyvärr inget 
nyårsfyrverkeri då kostnaden för 
detta har ökat.

Jag tackar Furuboda folkhögskola 
IT-kursen och dess lärare Roger 
Lennartsson för gott samarbete 
med Byabladet. Till det här 
numret har vi arbetat utan 
redaktör då Maud Steen i höstas 
valt att ta time out. Alla i Byalaget 
och de som bidragit med egna 
texter har tillsammans gjort ett 
ovärderligt arbete för att få denna 
tidning publicerad. I år ansvarar 
Torbjörn Friede för innehållet i 
Det händer i ”Änglanejden”.

Rättelse till nr 74: Professor 
Liedman som höll vårtalet heter 
Sven-Eric och inget annat. 

God Jul och Gott Nytt År önskar 
Degeberga Byalag genom 
ordförande Tommy Lindblom.
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Valdebatt i Degeberga 2014

Deltagare anländer till årets Valdebatt

Inför årets kommunval arrangerade 
byalaget en valdebatt i Degeberga 
Tingshus den 4/9. Samtliga partier i 

kommunfullmäktige deltog och de 
flesta skickade sina gruppledare. 
Deltagare i debatten: 

Undertecknad var moderator och 
på plats i Tingshuset fanns ca 65 
besökare.

Det var en debatt i positiv anda 
men med tydliga skiljelinjer i flera 
frågor. Mattias Svensson från Krist-
demokraterna vad nog den som se-
nast agerat i sitt ungdomsförbund, 
och han kände igen vissa ”påhopp” 

Panelen från vänster: Mattias Svensson (Kd), Kalle Heise (Mp), Ruzica Stanojevic (V), Niclas 
Nilsson (SD), Anders Björklund (ÅÅ) utanför bild

Pierre Månsson (Fp), Sven Nilsson (C), Fredrik Axelsson (M), Helén Fritzon (S) och  
Berit Andersson (KBF)

Byalaget ordf. Tommy Lindblom och  
Magnus Persson

från debatterna mellan ungdoms-
förbunden. Detta fick övriga debat-
törer att känna sig unga på nytt.

Debatten hade följande ämnen: 
Barn & Ungdom, Näringsliv på 
landsbygden, Infrastruktur/Över-
siktsplan, Turism och Äldreboende. 
Under Barn & Ungdom kunde vi 
bl.a. konstatera att inget parti har 
för avsikt att lägga ner någon by-
skola. Renovering av högstadiet i 
Degeberga är planerat till 2020. 
Samtliga partier prioriterar skolan, 
men man har lite olika tillväga-
gångssätt. Under Näringslivs på 
landbygden kom debatten snabbt 
in på frågor som rör riksplanet och 
handlade mycket om bl.a. krog-
moms. När det gäller Infrastruktur 
så fick vi positiva besked från  
nästan alla partier gällande  
belysning på banvallen genom 
Degeberga. Efter debatten fick 
Byalaget beskedet att detta redan 
var beslutat och målsättningen är 
att det skall genomföras snarast. 
Under turism fick vi inget bra svar 
på framtiden för en turistbyrå i 
Degeberga. Änglanejden har drivit 
denna utan kommunalt stöd 2014. 
Vad som händer nu är osäkert. Det 
som är positivt gällande turismen 
är den nya plattform för utsikt över 
Forsakars nedre fall som nu kom-
mer tillstånd tack vare agerande 
från både Byalaget och kommunen 
m.fl. Gällande bl.a. äldreboende så 
planerar kommunen för nya trygg-
hetsboende i Degeberga. Övriga 
boende handlar mest om stöd för 
privata aktörer. Det var inget parti 
som i dagsläget planerade för nya 
bostäder i Degeberga via ABK  
(utöver trygghetsboendet). 

Nu följer vi utvecklingen i  
kommunen med intresse, och det 
kommer att finnas många frågor 
även i framtiden som Byalaget har 
en anledning att bevaka och  
påverka i fortsatt positiv anda.

Magnus Persson  
för Degeberga Byalag
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CreoVis - Egen Energi,  
Drivkraft & Innovation 
är en nybildad ekonomisk förening 
i Kristianstads kommun, vars verk-
samhet ska underlätta för innovatö-
rer och entreprenörer att utveckla 
smarta idéer för småskalig energi-
produktion, energieffektivisering, 
byggteknik, alternativa transporter, 
självhushållning m.m. 

U-live electric trike och CreoVis, 
framtidsveckan 2014 Kristianstad 
http://www.youtube.
com/watch?v=H7a-
PDZpzd4&feature=youtu.be

CreoVis avsikt är att med tiden 
skapa ett utrymme för och ett ut-
bud av liknande utvecklingsprojekt 
som U-live electric Trike för privat-

personer och företag, för 
att kunna göra tillvaron 
mindre kostsam och mer 
hållbar ur både miljö och 
resursperspektiv. 

CreoVis tror att en “grön” 
omställning av samhället 
måste utgå från befolk-
ningen samt att den kan 
vara och måste vara ett 
mer ekonomiskt alternativ 
än att inte bry sig.  
CreoVis är därför 
intresserade av alla 
“gamla” uppfinningar 
som “lagts på hyllan” eller 
inte kommit längre än till 
idéstadiet. Ta kontakt med 
CreoVis, så får vi se!

Hur? 
Med hjälp av Open Source-för alla
CreoVis har uppmärksammat flera 
växande trender och rörelser som 
sprider sig över världen. “Open 
source” är en trend där patent och 
mönsterskydd får ge plats för en 
bredare samt snabbare utveckling 
av bra produkter. “Open source” 
tanken är samtidigt nära förknippad 
till “Do It Yourself” (gör det själv) 
rörelsen. 

För att finansiera lokala utvecklings-
projekt så vill CreoVis använda sig 
av s.k. “Crowdfunding”, ett alterna-
tiv eller komplement till traditionell 
finansiering. Crowdfunding har 
blivit ett allt vanligare sätt att finan-
siera projekt och knyter samman 
innovatörer och tillverkare med 
potentiell köpare på ett unikt sätt. 

Genom samarbete och kunskaps-
utbyte över företags- och organisa-
tionsgränser 
CreoVis ser gärna ett utvecklat 
samarbete med fler företag och or-
ganisationer i regionen för att anta 
utmaningen för att skapa ett håll-
barare samhälle i vår del av Skåne.  
Där t.ex. Klimatsamverkan Skåne  
föregår med en utmärkt målsätt-
ning för ett fossilbränslefritt Skåne 
2020.

Styrelsen/CreoVis - Egen Energi,  
Drivkraft & Innovation ek. förening

www.eedi.se
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DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION

Forsakar är ett av Skånes högsta 
vattenfall med en total fallhöjd 
på 10,6 m. Forsakarsfallen är en 
del av Kristianstads vattenrike och 
finns i modellform på Naturum i 
Kristianstad. Även den varmaste 
sommardag är det en sval och skön 
promenad upp till övre fallet och 
man blir rikhaltigt belönad av en 
fantastisk upplevelse! Området är 
numera ett naturskyddsreservat. 
Vid dålig väderlek bör man undvika 
ravinen, länsstyrelsen varnar för 
risk med fallande träd.

Degeberga Backar 
Söndreklack

En vandring i ”Bröderna 
Lejonhjärtas Fotspår” (delar av 
filmen spelades in här) är en 
fantastisk naturupplevelse. En 
vandringsled startar vid parkeringen 
mittemot banken och sträcker sig 
upp till Söndreklack, även kallad 
för ”Sockertoppen”. Härifrån 
har man en otrolig utsikt över 
Linderödsåsens fot. Så packa en 
picknickkorg och gör kossorna i 
naturen sällskap.

UTFLYKTSMÅL
Se också kalendariet DET HÄNDER 
MYCKET I ÄNGLANEJDEN inne i 
tidningen.
Fler tips finner du också på någon 
av följande webbadresser:
              

www.degeberga.nu

 

www.linderodsasensturism.com
 

ww.anglanejden.se

Forsakar, Skånes 
vackraste vattenfall!

Fritidsfiske i Bålsjön 
Sjön är naturskönt beläget i 
Degeberga (bakom skolan) med 
”Sockertoppen” i bakgrunden.
Här finns möjlighet att fiska karp, 
regnbåge och bäcköring. Fiskekort 
säljs i Stugbyn och din-X macken. 

Fågellivet i sjön är rikt, och det är 
viktigt att under häckningstiden 
visa hänsyn och inte störa de fåglar 
som har sina bon längs sjöns kanter. 
Obs! Inga badande hundar under 
den perioden. 
På området finns grillplatser och 
bänkar. Tråkigt nog förekommer det 
nedskräpning och skadegörelse. 
Så vill vi inte ha det! Byalaget 
uppmannar: Lämna platsen i 
samma skick som du vill se den när 
du återkommer. De vintrar som 
Bålsjön fryser till bildas det härlig 
skridskois och sjön blir även då ett 
populärt utflyktsmål.

Snart kommer den nya sidan att presenteras, håll utkik!
Har du nåt du vill förmedla som rör vår fina ort, 

maila gärna till: info@degeberga.nu
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Om man följer ovanstående 
vägvisare från Övre parkeringen 
(Obs! liten p-plats) till Forskar 
längs vägen till Huaröd så kommer 
man fram till denna fantastiska 
utsiktsplats med yver över stora 
delar av Degeberga, havet och 
naturen runt Hanöbukten. Missa 
inte denna storslagna, magnifika 
utsikt och njut en medhavd fika 
på bänkarna som Byalaget nyligen 
renoverat.

Degeberga 
Turistinformation
Degeberga Turistinformation drivs 
av Änglanejden. Vi ger er tips och 
råd och berättar gärna mer om 
kommande arrangemang. 
Tel. 044-781 07 07.  
e-post: info@anglanejden.se  
www.angelnejden.se

FRITIDSAKTIVITETER
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 06.00 tills det blir 
ljust. Motionsslingorna ägs av 
kommunen, och sköts på ett mycket 
bra sätt av Degeberga stugby. 
Tel. 044 - 35 00 60.

DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION

Degeberga 
Hembygdspark
Hembygdsparken i Degeberga ägs 
av Gärds Härads Hembygdsförening 
är platsen för många arrangemang 
i Degeberga, men också en plats 
för avkoppling och kulturhistoria. 
Här finns många gamla bevarade 
byggnader hitflyttade från olika 
platser i Skåne. Det finns flera 
museer, t.ex. Ivar Johnsson-
museet, ett vagnsmuseum och ett 
lanthandelsmuseum. 
För öppettider 
Tel. 044 – 35 06 57. 
E-post:  
hembygdsforen.g@telia.com 
www.hembygds.se/gards-harads

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

Borrakra utsiktsplats 
(Mitt emot övre parkeringen, 
Forskar) 

Fortsättning nästa sida!

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

Degeberga Widtsköfle 
golfklubb
Söder om Degeberga, följ  
riksväg 19. Rankad som 25:e bana i 
Sverige av Golf Digest.  
Många former av medlemskap.  
Prisvärda nybörjarpaket.  
Pay & Play Bana 
Tel. 044 - 35 50 35 
e-post: dwgk@telia.com 
www.dwgolfklubb.se

SAMHÄLLSSERVICE
Degeberga Vårdcentral
Vi är en lagom stor vårdcentral 
med familjekänsla, ansvarstagande 
och kompetent personal. Vi vill 
genom vårt arbete ge befolkningen 
god vård och förutsättning för en 
god hälsa. Vi gör allt för att du ska 
känna dig välkommen!

•	 Specialister i allmänmedicin 
(distriktsläkare)

•	 Distriktssköterskor
•	 Barnhälsovård 
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DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION

•	 Sjukgymnast
•	 Arbetsterapeut
•	 Kurator

Öppettider:
Måndag-Fredag  kl. 08.00-17.00 
Tel. 044 - 309 05 10 
www.skane.se/
vardcentralendegeberga
När vi har stängt, kontakta: 
Sjukvårdsrådgivningen, tel. 1177 - 
öppet dygnet runt www.1177.se

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

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

Degeberga bibliotek
vid skolan i Degeberga
På biblioteket kan du hämta 
Degeberga Byablad till någon som 
inte fått tidningen i sin brevlåda.
Degeberga bibliotek är ett 
integrerat folk- och skolbibliotek 
som ligger i anslutning till 
Degebergaskolan. Här kan man 
förutom böcker även låna filmer, 
musik och ljudböcker.
Service
Internetdator, dator för 
ordbehandling och Genline för 
släktforskning kan bokas.
Ordinarie öppettider:
Månd 10.00 - 13.00, 14.00 - 19.00
Onsd 10.00 - 13.00, 14.00 - 18.00
Torsd 14.00 - 17.00

Tel. 044-13 45 53 
e-post: degeberga.biblioteket@
kristianstad.se
www.kristianstad.se – välj bibliotek

Hjärtstartare

Om ni träffar på någon som akut 
drabbats av hjärtstillestånd, starta 
genast Hjärt & Lungräddning. Se 
till så att ambulans blir larmad. 
Be någon hämta närmaste 
hjärtstartare.
I Degeberga finns hjärtstartare:
•	 Vårdcentralen, se ovanstående 

öppettider
•	 Räddningstjänsten (via larm)
•	 Forsalid – öppet dygnet runt. 

Här finns utbildad personal

Sparbanken Skåne, 
Degeberga
Öppettider:
Måndag 10.00 - 13.00
Torsdag 10.00 - 18.00
Fredagar 10.00 - 13.00
Övriga vardagar tidsbokad 
rådgivning efter överenskommelse. 
Tel. 044 - 18 26 00 
e-post: info@sparbanken1826.se

Återvinningscentralen i 
Degeberga 
Besöksadress: Torskullevägen (vid 
Degeberga bilskrot)
Öppettider:
Tisdag och torsdag kl.15.00-19.00 
Tel. 044-13 48 95 
www.renhallningen-kristianstad.se

Vad kan jag lämna på 
återvinningscentralen?
På alla återvinningscentraler 
kan du slänga grovavfall och 
trädgårdsavfall. Det kan vara 

kasserade möbler, badkar och annat 
i hushållet som är för stort för att 
slängas i det vanliga sopkärlet. På 
återvinningscentralerna kan du 
också lämna elavfall som lampor, 
elektronik och vitvaror. Kemikalier 
och annat farligt avfall kan du 
lämna på återvinningscentralerna i 
Snårarp, Tollarp och Åhus.

När du har byggt och renoverat
Avfall från bygg-, renoverings- 
och rivningsarbeten räknas inte 
som grovavfall från hushåll. 
Det kan ändå lämnas på 
återvinningscentralen, men det 
kostar 100 kr per kubikmeter att 
lämna om det är mer än en halv 
kubikmeter. OBS: Betalning endast 
med kort, ej kontanter.

Asbest
Du kan gratis lämna fyra plattor 
asbest på återvinningscentralen. 
Större mängder lämnas mot 
en avgift på Hässleholms 
Kretsloppscenter i Vankiva utanför 
Hässleholm. Tänk på att det finns 
särskilda företag som kan hjälpa till 
om du har stora mängder asbest att 
hantera.

Småföretagare
För småföretagare som vill lämna 
avfall på återvinningscentralerna 
erbjuder vi ett småföretagarkort. 
Kontakta Renhållningens kundtjänst 
om du är intresserad. Mer 
information på renhållningens 
hemsida.

SAMLINGSLOKALER
Degeberga Tingshus
Tingshuset är en kommunal 
samlingslokal för föreningar och 
privatpersoner. Det finns lokaIer för 
möten, studiecirklar, danskurser, 
fester mm. Litet pentry med servis 
för 50 personer finns i Tingssalen. 
Städning ingår inte i hyrespriset. 
Hyresgästen ansvarar för att lokalen 
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städas och återlämnas i vårdat 
skick. 

Tingssalen (104 m2)
Förmiddagar alla dagar:
Föreningar: 200 kr
Privat: 350 kr
Eftermiddagar söndag-torsdag
Föreningar: 200 kr
Privat: 350 kr
Eftermiddagar fredag-lördag
Föreningar: 350 kr
Privat: 650 kr
Styrelserummet (40 m2)
Konferensrum för ca. 18 personer
Halvdag 
Föreningar alla dagar: 100 kr
Privat måndag-fredag: 350 kr
Privat lördag-söndag: 150 kr
Lilla rummet (20 m2) 
Konserensrum för 3 - 4 personer
Halvdag 
Föreningar alla dagar: 100 kr 
Privat alla dagar: 150 kr
För bokning och mer information 
kontakta Monique Eisner.  
Tel. 044-13 58 68 
e-post: monique.eisner@
kristianstad.se

Lökaröds gamla skola
Uthyrning av samlingslokal + kök i 
gamla skolan i Norra Lökaröd. Max 
50 personer, porslin till 50 personer.  
För bokning ring Lars Mattsson. 
Tel. 044 -35 16 99.  
lars.mattsson1@telia.com 
Lökaröds Byalag.

Maglehems Bygdegård
För information.
www.maglehem.com/bygdegarden

Olseröds Byastuga
Uthyrning av samlingslokal + kök i 
Olseröd. Max 100 personer, porslin 
till ca 80 personer.  
För bokning ring Sven-Erik 
Dahlström. Tel. 044 - 33 03 40  
Föreningen Olseröds Byastuga 

Sockenstugan i Vittskövle
Uthyrning av storstugan  inkl. kök. 
Max 50 personer, pris 400 kr 
Uthyrning av lillstugan  inkl. kök. 
Max 25 personer, pris 300 kr 
För bokning www.vittskovleby.se

DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION

Lägenheter
uthyres

Centralt i Degeberga
Olika storlekar och 

hyresnivåer

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

TOMTER & BOSTÄDER 
I DEGEBERGA
Lediga tomter på 
området Saxamöllan
Tomter nära skog och natur, med 
cykelväg till skolan m.m.
Kontakta Exploaterings-
kontoret i Kristianstad.
Tel. 044 - 35 51 088

Nya området vid 
Lillaforsvägen
Tomter med fantastisk utsikt över 
Degeberga Backar och cykelväg till 
skolan m.m.
Kontakta MP Entreprenad AB.  
Tel. 070 - 835 08 04

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

0708-35 15 25
Utför även allt inom plåtslageri 

0739-07 67 52
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Vårdcentralen Degeberga informerar
Verksamhetschef 

Eva Rekman.

Sjukgymnast 

Jag heter Kerstin Wessling och är er 
nya sjukgymnast på vårdcentralen 
här i Degeberga.  
Hos mig kan Du som har t ex nack- 
och/eller ryggbesvär få hjälp med 
träning eller annan behandling. Jag 
har utbildning i bl.a. akupunktur 

och har arbetat mycket med smärt-
problematik. 
Behöver Du exempelvis hjälp med 
att komma igång med fysisk aktivi-
tet, har Du huvudvärk eller migrän - 
slå mig en signal eller kom in så ser 
vi om vi kan hitta en lösning. 

Kurator 

Kuratorn är den psykosociala ex-
perten inom hälso- och sjukvård. I 
arbetsuppgifterna ingår psyko- 
socialt utrednings-, bedömnings- 
och behandlingsarbete med  
patienter. Kuratorns uppgift är att 
bedöma individens psykosociala 
ohälsa utifrån ett helhetsperspektiv 
och identifiera riskfaktorer.  
Kuratorn bevakar även det social-
rättsliga området och är en länk till 
bl. a försäkringskassa, arbetsför-
medling och socialtjänst. Även att 

stödja och stärka individen till att 
bättre hantera och/eller förändra 
sin livssituation ingår i arbetsupp-
gifterna. Vi arbetar med kriser  
(t ex sjukdom, trauma, livskris, sorg, 
separation) depressioner, ångest, 
oro, sömn-besvär, stress, psyko-
somatiska symtom mm.

Vaccinationsmottagning 
Om du skall ut och resa är du väl-
kommen att ringa för att få råd om 
resevaccin och hälsoråd. 
Tidsbeställd mottagning. Vi  
tillhandahåller de flesta vacciner. 
Priserna är reglerade av Region 
Skåne.

Astma/allergi/KOL mottagning 
Har du astma eller KOL hjälper vi 
dig gärna med medicinering,  
spirometri.  
Tidsbeställd mottagning.

Läkemedelsgenomgång 
Patienter som är 75 år eller äldre 
får gärna kontakta verksamhetschef 
Eva Rekman, leg. apotekare, för en 
kostnadsfri läkemedelsgenomgång. 
Kontakta vårdcentralen för tids-
beställning. 
Om det är något du undrar om din 
sjukdom är du välkommen att höra 
av dig.

Välkomna!

Degeberga Cykelklubb
Detta är ett glatt gäng som cyklar 
mountainbike varje torsdag. 

Samling kl. 18.00 vid Degeberga 
Cykelklubb (brandstationen). 

Vi ger oss ut på en härlig runda runt 
om i skogarna.

Är ni intresserade av att följa med 
så kom eller ring  
Jonas 0708 - 38 86 03 
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Stugbyn sätter Degeberga på kartan
Man känner igen honom direkt, 
Stefan i stugbyn. Det är han som all-
tid bär shorts, oavsett väderlek. Om 
han drar på sig långbyxor vid minus-
grader, det förtäljer inte historien. 

Stefan Mårtensson är en vänlig och 
serviceinriktad entreprenör som 
kom till Degeberga 1986. Han kom-
mer nästan nästgårds ifrån efter-
som han växt upp i Eljaröd. Efter att 
i sex år arbetat på stugbyn övertog 
han verksamheten 2006 och driver 
idag Degeberga Stugby AB. En verk-
samhet som är en av de viktigaste 
besöksnäringarna i bygden.  

Stugbyn består av 25 små röda stu-
gor och en länga med vandrarhem 
och reception. Här finns även kiosk, 
en fantastisk lekplats och tennis-
bana. Och under sommaren finns 
en tempererad 50-meters bassäng 
på gångavstånd vid Forsakar. I vand-
rarhemmet finns en konferenslokal, 
som också fungerar som festlokal 
och kan ta upp till 72 personer.

Stefan samarbetar med Skeppars-
lövs Golfkrog och Café Trolldegen. 
Det är hit man vänder sig när man 
ska ha stor fest och det är i stugbyn 
man kan hysa sina gäster när inte 
det egna utrymmet räcker till.

Stugorna är vinterbonade och ut-
rustade för självhushåll. Varje stuga 
innehåller 4 bäddar, men om det 
kniper kan ytterligare två personer 
få sovplats. Då får de sova i bädd-
soffan. Totalt kan Stefan erbjuda 
175 sängplatser om man inkluderar 
vandrarhemmet. Något att tänka på 

om man ska ställa till med ett riktigt 
storkalas!

I 18 av de 25 stugorna är hundar 
välkomna. 

– Det är en självklarhet för oss att 
våra gäster ska kunna ta med sina 
hundar, säger Stefan. Hundsporten 
har utvecklats till en av de stora 
aktiviteterna i stugbyn. När Nor-
diska Mästerskapen för Flatcoated 
retriever hölls i mitten av oktober 

hade vi gäster från Norge, Finland, 
Danmark och Sverige. Då serverade 
vi frukost redan 05.30 och middag 
19.00. Några veckor tidigare gick en 
stor agilitytävling av stapeln här. (Se 
artikeln i denna tidning). Vi har nog 
mellan fem och åtta hundutställ-
ningar per år.

Framåt vårkanten är det 
träningsläger som gäller. Då 
kommer fotbollslagen och orien-
teringsklubbarna hit. Säg den fot-
bollsungdom som inte varit här. 
Till och med mitt barnbarn från 

Värmland, då i tolvårsåldern, visste 
mycket väl var Degeberga ligger när 
vi skulle flytta hit för fyra år sedan. 
”Där som det är så jättefint. Vi 
bodde i en stugby. Åh, vad mycket 
backar att träna i!” Men den kupe-
rade terrängen gillas inte av alla. En 
gäst som åkt till Skåne enbart för 
att cykla kände sig grundlurad här 
han kom hit. ”Fy tusan, det var det 
värsta jag varit med om. All dessa 
förbannade backar, Skåne ska ju 
vara platt!”

I april/maj kommer skolbarnen hit 
på läger. Och varje år har 85 blivan-
de jägmästare från lantbruksuniver-
sitet i Umeå självhushåll i stugorna. 

– Då brukar jag tala om för handlar-
na i byn att de ska ta hem lite mer 
varor”, säger Stefan. De flesta som 
bor i stugorna handlar i Degeberga. 
Just nu bebos flera av stugorna av 
polacker som arbetar på Yangtorp 
och Gunnars Granar hyr in sina sä-
songsarbetare här. Vi har i princip 
alltid öppet och alltid beläggning. 

Innan jag avslutar mitt samtal med 
Stefan konstaterar vi i dessa vackra 
omgivningar finns något att ägna 
sig åt för alla: fotboll, cykling, orien-
tering, tennis, golf, löpning, fiske 
(fiskekort till Bålsjön, – eller Karl Ols 
damm som vi säger i Degeberga – 
köper man förstås också i stugbyn).

För den som vill veta mera om  
Degeberga stugby rekommenderas 
hemsidan.

Maud Steen
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Resultatet för tävlingen The Big Challenge

Name, class Ranking: School
Degebergaskolan

Ranking: 
Region
Skåne

Ranking: 
National
Sweden

Score Max 
score

Average 
national 
score

David Jonsson
7A level 3 1 23 288 310,00 350 269,54

Joel Gerdes
7B level 3 2 31 364 307,50 350 269,54

Hampus Wirsén
7A level 3 3 67 771 288,75 350 269,54

Axel Johansson
7A level 3 4 84 948 278,75 350 269,54

Marcus 
Reijosson 7A 4 84 948 278,75 350 269,54

Name, class Ranking: School
Degebergaskolan

Ranking: 
Region
Skåne

Ranking: 
National
Sweden

Score Max 
score

Average 
national 
score

Adam Eriksson
8B level 4 1 1 11 335,00 350 260,70

David Grahn
8A level 4 2 121 492 293,75 350 260,70

Johan Johnsson
8A level 4 3 135 548 290,00 350 260,70

John 
Vilhelmsson
8B level 4

4 231 913 262,50 350 260,70

Name, class Ranking: School
Degebergaskolan

Ranking: 
Region
Skåne

Ranking: 
National
Sweden

Score Max 
score

Average 
national 
score

Samuel Jonsson
9B level 5 1 8 70 302,50 350 243,22

Elsa Emilsson 
Sjöberg 
9A level 5

2 12 97 297,50 350 243,22

Teo Schønbeck
9A level 5 3 14 134 291,25 350 243,22

Tora 
Brandström
9B level 5

4 18 163 287,50 350 243,22

Jacob Färdig
9B level 5 5 32 246 277,75 350 243,22

Det gick bra för Degebergaskolans 
elever. Bäst var Adam Eriksson 
8B. Han nådde 335 poäng av 350 
möjliga. Därför blev han nr 1 på 
skolan, nr 1 i Skåne och nr 11 i 
Sverige på level 4 = åk 8. Han blev 
väldigt glad över sitt First Class 
Honours Diploma, en pokal, en 

Bild av bästa eleven Adam E

Bild på klass 7 – 8 Bild på klass 9

I åk 7 level 3 deltog 11 elever på 
Degebergaskolan, 219 elever i 
Skåne och 1.933 elever i Sverige.

I åk 8 level 4 deltog 4 elever på 
Degebergaskolan, 425 elever i 
Skåne och 1.843 elever i Sverige.

I åk 9 level 5 deltog 30 elever på 
Degebergaskolan, 164 elever i 
Skåne och 1.050 elever i Sverige.

I åk 7 level 3 låg 6 av 11 elever över 
det nationella snittet.

I åk 8 level 4 låg 4 av 4 elever över 
det nationella snittet.

I åk 9 level 5 låg 14 av 30 elever 
över det nationella snittet.

Axel Shannon 7B med 323,75 
poäng och Isaac Swan 7A med 
321,25 poäng deltog utom tävlan 
eftersom de är tvåspråkiga.  
Well done!

t-shirt och Oxford Wordpower 
Dictionary.  
GRATTIS, Adam!

I Sverige deltog 106 skolor med 
totalt 6.839 elever

I Europa deltog 5.786 skolor med 
totalt 601.296 elever.
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Kristianstads FN-förening hade 
bestämt att 2014 fira FN-dagen i 
Degeberga tillsammans med lokala 
samarbetspartners och sponsorer. 

Degebergaskolan hedrade FN- 
dagen genom att ha en temadag 
om och kring FN.

Eleverna på Degebergaskolan i 
förskoleklassen (F) t o m åk 9 och 
lärarna samlades på morgonen runt 
skolans flaggstång. Ing-Britt  
Pettersson Nyholm från FN-fören-
ingen i Kristianstad höll tal om FN 
och vi sjöng Alla barn är viktiga 
samt I natt jag drömde. FN-flaggan 
hissades. 

Efter denna högtidliga ceremoni 
följde F-åk 5 och åk 6-9 olika  
program.

Program för F-5

Förskoleklassen och åk 1 samar-
betade och såg på film, lekte Hela 
jorden runt och där fredsduvor flögs 
mellan barnen. Man pratade om 
hela världen och målade flaggor.

Åk 2 och 3 samarbetade också och 
läste bl. a boken Alm 22 och sjöng 
bokens sånger som handlar om att 
hjälpa varandra och att vissa har 
haft det svårt i världen med krig och 
elände.

Man pysslade och gjorde freds-
duvor.

Åk 4 sjöng många sånger och hade 
en quiz med fakta om FN. De läste 
och sjöng tillsammans boken Alm 
22, som handlar mycket om mänsk-
liga rättigheter och att hjälpa var-
andra. Det gjordes också en massa 
flaggor från hela världen som häng-
des upp i klassrummet.

Åk 5 hade under veckan jobbat med 
FN:s Barnkonvention och resultatet 
blev en utställning i matsalen med 
vackra målningar och texter om 
de olika rättigheterna. Olika värde-
ringsövningar gjordes också tillsam-
mans för att träna på att ta ställning 

FN-dagen i skolan den 24 okt 2014
till olika påstående. Även basfakta 
om FN visades i form av en intres-
sant powerpoint presentation. Man 
pratade dessutom om boken Sada-
ko och de tusen papperstranorna. 

I utvärderingen tyckte elever att 
dagen hade varit mycket bra och 
varierande. Roligt att sjunga många 
sånger, måla och rita och att prata 
om barn i andra länder.

Program för åk 6-9

Eleverna var indelade i åldersblan-
dade grupper från åk 7 till åk 9.  
Åk 6 jobbade klassvis.

Programmet bestod av olika  
stationer.

•	 Andreas Yngvesson, volontär-
arbetare, berättade och visade 
bilder och filmer om sitt arbete 
med gatubarn i Uganda.  
– Ansågs lärorikt och uppskatta-
des mycket av eleverna.

•	 FN-kortlek med diskussioner 
för att komma fram till vilka de 
mänskliga rättigheterna är. Kon-
kret upplevelse om rättvis för-
delning: visa att 20 % av jordens 
befolkning disponerar 80 % av 
resurserna genom att dela upp 
100 godisbilar och lotta ut vil-
ken del av världen eleverna fick 
tillhöra då. – Ansågs intressant, 
lärorikt och bra.

•	 Barnkonventionen: eleverna fick 
välja ut en rättighet och illust-
rera den. – Roligt.

•	 Genom att jobba med webb-
sidan www.varldskoll.se kunde 
eleverna jämföra olika länder, 
spela quiz och ta reda på läget i 
världen med hjälp av aktuell FN-
statistik. – Lärorikt, kul och bra.

•	 Röja en minbana genom att med 
förbundna ögon och muntlig 
vägledning ta sig fram längs en 
bana med snören och pinglor. – 
Spännande och bra.

•	 Önsketrädet: skriva en 
önskan på en lapp och hänga i 
Önsketrädet, som stod uppställt 
i skolan och som sedan togs 
med till kvällens firande i 
Församlingshemmet och kyrkan. 
(Idé: Yoko Ono, Wanås.) –  
Mycket omtyckt och bra.

•	 Tipsrunda med frågor om FN. – 
Lärorikt och bra men kanske lite 
svåra frågor.

I utvärderingen tyckte eleverna 
att dagen som helhet varit intres-
sant, kul och bra.  Det var bra med 
åldersblandade grupper. Alla elever 
kunde dock inte vara med på alla 
stationer, vilket var negativt men 
positivt eftersom det visar att  
eleverna ville vara med på allt! 

Vi tackar Ing-Britt Pettersson  
Nyholm för idéer, för hjälpen och 
för talet.

Vi tackar Andreas Yngvesson 
för hans mycket intressanta 
föreläsning.

Vi tackar vår eldsjäl, SO-läraren 
Svenne Svensson, för hennes idéer 
och arbete.

Vi tackar alla våra elever, lärare och 
personal, som gjorde att vi fick en 
fin dag.

Ann-Helen Clausson 
Språklärare och förstelärare
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Nytt Gårdshotell  

Bodil och Gunnar Göthner, julgransodlare i 
Degeberga, har förvandlat gården i Borråkra 
till ett gårdshotell. 

På toppen av böljande backar vid Degeberga 
med milsvid utsikt som ögongodis. Här är 
skogar som omfamnar dig och vandringsvägar 
som ger lugn. Det kan blåsa på höjden och det 
är vindar som ger dig luft under vingarna. 

Vi har julgransplantering i sluttningen och 
ibland liknas de vackra sluttningarna med 
Toscanas vinodlingar. Sveriges vackraste 
julgranar odlas här! 

Gårdens byggnader har blivit förvandlade från 
stallängor till ett personligt Gårdshotell. Små 
hus i naturen där människor kan mötas. En 
gammal jordkällare har blivit en fint mötesrum 
för en mysig fikastund framför brasan. Vi 
kallar mötesrummet för en kokong (Cocoon). 

Vi har jobbat med kvalitet och har hög 
standard på faciliteterna. Det är sköna sängar 
som ger Törnrosa sömn, spännande färger och 
former i skön harmoni, avslappnande spa ute 
och värmande brasa inne. Totalt har vi 10 rum 
och 20 bäddar.  

Vi tar emot förbokade grupper denna första 
vinter. En vistelse hos Cocoonmeetings passar 
för gruppen som vill vara effektiv eller 
tjejgänget som vill göra något med stil. 

Vi vill att våra gäster skall få en exklusiv känsla 
och känna sig utvald. Med stolthet ser vi 
framemot att visa upp vår vackra bygd! 

 

Välkomna hälsar 

Bodil och Gunnar Göthner 
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Om ni behöver
trygghet så vänd

er till...

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

efter vårt åtagande.

Ni kan kontakta oss dygnet runt vid behov av hjälp.

Michael, Marie och Laila

Michael Marie Laila

Kristianstad:
Östra Vallgatan 6
Tel: 044-215050

Besöks adress:
Tollarp:
Polgatan 3
Tel: 044-310080

SELLGRENS
SKOGS-

TRANSPORTER AB
0733-94 06 00

        Ulf Selin Bygg AB 
                                Forsakarsvägen 762 
                                297 94 DEGEBERGA 
                                0733‐466499 
 
 
         
 
 
 

 

       

        Ulf Selin Bygg AB 
                                Forsakarsvägen 762 
                                297 94 DEGEBERGA 
                                0733‐466499 
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Ved
Brasved & pannved
Säljes av bra kvalité
Transport ordnas
Tel 044-35 07 62

0708-35 07 62
Magnus Rönndahl

DEVI Skogsavverkningar AB

GARANTERAT SVENSKT KÖTT!

Öppettider:  
Julöppet18/12-19/12 13.30 - 17.30  

22/12 09:00-13:00 
För info: www.degeberga.nu 

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

Bodil Solheim Göthner | Telefon +46 (0)44 350 422
Mobil +46 (0)709 36 00 51 | info@cocoonmeetings.com

www.cocoonmeetings.com

 
Gårdsbutikens öppettider:                              

     Torsdag & fredag 14-17 
lördag 10-15 

  Vi levererar i hela Skåne 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gårdsbutikens 
öppettider:

Tisdag - Fredag 
12.00 - 17.00

Lördag  
10.00 - 15.00 

Vi levererar i hela Skåne

Renovering
och

omklädsel
av möbler

297 31 DEGEBERGA
044-35 05 25

22 21

Lars-Inges 
Elservice

044-35 09 03
070-511 18 77

Tingsvägen 46, Degeberga

3

Leif Svenssons Maskinstation
Ilnestorp, Tollarp

Tel. 044-31 15 65, Mobil 070-547 14 30, 070-533 36 96

Grävning och schaktning utföres 
med minigrävare och minilastare.

Dessa maskiner är lämpliga för trädgårdar och andra trånga utrymmen.
Tex swimmingpool, dränering och andra dikningsarbeten. 

Bredden på maskinerna är inte mer än 1,5 meter

Kyllingarödsvägen 120 - 9
Degeberga
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Hälsoval Skåne

Val / byte av vårdenhet
Jag väljer / önskar byta till

Dina uppgifter

Vårdcentralen Degeberga
Brades väg 5, 297 31 Degeberga
Tel. 044-309 05 10

Namn  Personnummer (12 siffror)

Gatuadress  Postadress

Mobiltelefon Datum Namnunderskrift

Namn (för omyndig - vårdnadshavare)  

Telefon dagtid  Personnummer (12 siffror)

Datum och underskrift måste finnas för att valet ska vara giltigt.
Dina uppgifter kommer att lagras i ett dataregister avsett för att administrera val av vårdenhet.

Blanketten lämnas eller skickas till vald vårdenhet.

Mer information och adresser till vårdenheter finns på www.skane.se/hälsoval.
Du kan också ringa 077-444 00 90

Vårdcentralen Degeberga
En del av Region Skåne

#

Fyll i, klipp ut och 

skicka in redan idag!

En av Sveriges största tygbutiker! Nära dig!

700m2 TYGBUTIK   
med bl.a. modetyger, lintyger, gardintyger, möbeltyger, 
festtyger, barntyger, tillbehör, band, hobbyartiklar etc.

Med utemarknad hela sommaren med tyg från  
9:-/m, 19:-/m 29:-/m 39:-/m 49:-/m 

Följ oss på Facebook –se tex när nästa workshop är! 
www.gittes.se 

Öppettider: Vardagar 13-18 Lördagar 10-13 
(helgaftnar och helgdagar stängt) 
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Många i och kring Degeberga deltog 
i firandet av FNs födelsedag den 24 
oktober. Sedan några år förlägger 
Kristianstads FN-förening FN-dagsfi-
randet utanför stan och i samverkan 
med församling, föreningar, skola på 
berörd ort genomför ett FN-dags-
program utifrån de förutsättningar 
som finns på orten. Tidigare har lik-
nande samarbeten gjorts i Fjälkinge 
och Åhus. 

Det blev en verklig heldag med start 
på morgonen vid flaggstången på 
Degebergaskolan, där dagisbarn, 
alla elever och personal var samlade 
för att se FN-flaggan hissas och att 
sjunga om att Alla barn är viktiga. 
Skolan är en av medlemsskolorna i 
vår FN-förening. Sista dagen före ett 
efterlängtat höstlov fylldes sedan 
skolan med aktiviteter och övningar 
på tema FN och FN-frågor.  

En av våra unga aktiva i FN-fören-
ingen, Andréas Yngvesson, arbetade 
2013 under fem månader som vo-
lontär vid hem för gatubarn i  
Uganda och återvände tidigare i år 
dit för att se hur det hade gått för 
”hans” barn. Med värme och en-
gagemang, med filmsekvenser och 
foton, tog han oss med till en helt 
annan värld, där utsatta pojkar och 
flickor lever under helt andra förhål-
landen än sina jämnåriga i  
Degeberga. De enskilda barnödena 
tog tag i oss och man märkte en 
intensiv närvaro från elevernas sida. 

FN:s arbete med minröjning upp-
märksammades, barnen fick göra 
samarbetsövningar där det gällde 
att ta sig runt en bana utan att lösa 
ut några minor. Man arbetade med 

FN-dagen 2014 i Degeberga
FN:s sajt Världskoll, som visar att 
det visst är bättre i världen än vi 
tror. I teckningssalen illustrerade 
man Barnkonventionen, i andra sa-
lar arbetades det med FN-kortlekar 
för att samtala kring vilka mänskliga 
rättigheter vi absolut inte vill leva 
utan. En station var kring rättvis 
fördelning, där eleverna utsattes 
för just slumpvis orättvis fördelning. 
Längs gamla järnvägsspåret tipspro-
menad med fokus på FN-förbundets 
kampanjer Flicka, Skolmat blir kun-
skap och Röj en mina. De mindre 
barnen tillverkade såväl duvor som 
tranor.  Elever och nog också en och 
annan personal skrev önskelappar 
till träden, som flyttades upp till kyr-
kan på kvällen och det var mycket 
sång. Under veckan hade det visats 
film om FN och pratats extra mycket 
om rättvisefrågor i den ordinarie un-
dervisningen. Som Svenne uttryckte 
det: ”Vi har sått och hoppas att 
kunna skörda längre fram”. Lärare 
är i sanning viktiga såningsmän!  

Vädret tillät genomförandet av det 
utannonserade fackeltåget kl. 18.00 
mellan skolan och församlingshem-
met.  Ett sextiotal deltog, FN-fanan 
längst fram, facklorna hölls brin-
nande och ordningen var god, även 
om man ibland drog efter andan när 
bussar och lastbilar passerade förbi-
om än i reducerad hastighet. Det 
är verkligen mycket trafik genom 
Degeberga!  

Väl framme vid Församlingshem-
met, så väntade där Birgitta, Cajsa 
m.fl. från Röda Korset med en härlig 
FN-soppa, som de tillrett under 

dagen och som värmde rejält. Ett 
hundratal tog tillfället i akt att dela 
måltid och mingla runt borden. 

Kyrkorummet var varmt och väl-
komnande med många levande ljus, 
önsketräden med de ungas önsk-
ningar fanns på plats och bortåt 
200 personer var samlade för att 
tillsammans uppmärksamma och 
fira FN och det FN vill stå för. Präs-
ten Kai Wessberg välkomnade oss 
och vi fick tillsammans sjunga Nu 
sjunker bullret och stressen släp-
per… . Degeberga med omnejd rym-
mer många musiker. Fyra körer med 
olika inriktning och paret Marie och 
Lasse Berg från Huaröd tog oss ut 
på en härlig och varierad musikresa. 
Den åldersmässiga spännvidden på 
sångarna var stor från Konfirmand-
körens femtonåringar, som inledde 
med Björn Afzelius´ Sång till frihe-
ten, till SPF-kören Hjärtats nyckel 
under Ann-Britt Castell Ohlssons 
ledning med deltagare i mycket akt-
ningsvärd ålder. Vi fick höra En sång 
om fred(Siegel) och Mats Paulsons 
Ett träd. 

Degeberga Drängar och Christer 
Karlsson bestod oss med Dan  
Anderssons Jag väntar vid min 
mila samt Atle Burmans och Arne 
Castells Liten visa om Äppelträd på 
Österlen.

Lasse och Marie Berg sjöng Lasses 
egen A silly song of Love och  
Dagermans/Eskilsdotters Jorden kan 
du inte göra om. Lasse avslutade 
med Wiehes En sång till modet. 

Tjejerna i Forsakören och nyligen 
tillträdda kantorn Elisabeth Anders-
son startade kvällens konsert från 

Fotograf: Markus Hansson

Fotograf: Markus Hansson

Fotograf: Markus Hansson
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läktarna med Dona Nobis Pacem-
Giv oss frid och fred. Senare nästan 
dansade de in i kyrkan, sjungandes 
den medryckande mixen av afri-
kanska Shosholoza och Gärdebylå-
ten (samtidigt), sedan följde En ja-
pansk bön om fred och sist med alla 
körerna En sång om frihet av Mikis 
Theodorakis.   

FN-förbundets vice generalsekre-
terare Jens Petersson, Stockholm, 
gjorde i sitt tal en tillbakablick till 
Rwanda för 20 år sedan, den omo-
raliska sorti som FN-trupperna 
gjorde och den frustration som han 
m.fl. kände inför det folkmord som 
inte stoppades. Samma misstag görs 
idag, krafter släpps loss som det lätt 
tappas kontrollen över.  Likadant 
känner vi nu inför alla de konflikter 
som pågår i Syrien, Irak, Ukraina, 
Sydsudan m.fl. FN blir inte starkare 
än vad medlemsstaterna tillåter 
det att bli och FN kan inte lösa allt. 
I sitt tankeväckande tal utgick eko-
teologen Carl-Henrik Henriz från 
Dag Hammarskjölds Vägmärken, 
klokskap som är tidlös och fortfa-
rande giltig. Ett av de mest citerade 
uttrycken av Hammarskjöld: FN är 
inte till för att ta människorna till 
paradiset utan att rädda oss från 
helvetet. 

2014 har av FN proklamerats som 
ett solidaritetsår för det pales-
tinska folket. Kerstin Dahlberg 
från Palestinagruppen/Maglehem 
berättade om situationen för pa-
lestinier på ockuperad mark och 
hur solidaritetsarbetet kan se ut. 
Lena Lööw från Lions berättade 
om Världens Barn-insamlingen och 
gav exempel på vad pengarna går 

till. För konserten gällde fri entré, 
vid utgångarna fanns bössor, dessa 
samlade 4 209 kr, vilket ansvariga 
organisationer tackar varmt för.

I mitt eget tal underströk jag att 
organisationen FN orättfärdigt kriti-
seras för det man inte klarar av, när 
det är vissa medlemsstater i Säker-

hetsrådet som ska kri-
tiseras. Vi ska komma 
ihåg att många kon-
flikter har lösts upp 
vid förhandlingsbor-
det och stora framsteg 
görs med hjälp av FN-
organen i samarbete 
med regeringar och 
andra organisationer 
när det gäller t.ex. fat-
tigdomsbekämpning, 
barns överlevnad, för-
bättrad hälsa, tillgång 
till utbildning och 

ökande medvetenhet om klimat och 
miljöfrågor. Den lokala FN-rörelsen 
arbetar utifrån mottot Tänk globalt, 
handla lokalt. Det är HÄR och NU 
vi kan göra våra insatser. Vi ska för-
söka tillämpa FNs värderingar här 
hemma och ibland ska vi tänka på 
att sopa framför egen dörr innan vi 
pekar finger åt annat håll! Pensionä-
ren FN(69 år) behöver i allra högsta 
grad stöd och energi från de yngre 
generationerna av politiker och 
världsmedborgare. 

Ett stort tack framfördes till talare 
och till musiker/sångare, speciellt 
uppmärksammande av konfirmand-
gruppen som tåligt höll ut hela da-
gen och kvällen och som avslutning 
klämde i med I natt jag drömde och 
fick alla övriga med sig. Ja det var en 
fin FN-dag och kväll i Degeberga!!  

Ett varmt tack för gott och kons-
truktivt samarbete inför och under 
FN-dagen vill FN-föreningen och jag 
som sammankallade rikta till Dege-
berga Byalag, Degebergaskolans 
elever och personal, Degeberga-
Everöds Församling (diakonissa, 
präster, kantor och vaktmästare) 
Gärds Härads Hembygdsförening, 
Lions, Palestinagruppen/Maglehem, 
Röda Korset, SPF och Änglanejden! 
Det har varit ett sant nöje att arbeta 
med er och konstatera er snara upp-
ställning och fina insatser av olika 
slag. Ett speciellt tack till fotografen 
Markus Hansson, som dokumen-
terade hela FN-dagen med sin  
kamera.

Tillönskar er alla lycka till i er fort-
satta verksamhet och passar också 
på att önska er och alla boende i 
Degeberga med omnejd en GOD JUL 
och ett GOTT 2015.

Ing-Britt Pettersson Nyholm,  
vice ordf, Kristianstads FN-förening

Fotograf: Markus Hansson

Fotograf: Markus Hansson
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Kristianstads kommuns 16 mötes-
platser för seniorer är en del av 
kommunens förebyggande och 
hälsofrämjande arbete. Att vara och 
tillsammans med seniorer, skapa 
stödjande miljöer för att, som äldre 
kunna leva ett gott liv med god livs-
kvalitet. Mötesplatserna ser delta-
garna som en resurs i utvecklingen 
av ett hälsosamt åldrande.

Mötesplatsernas främsta syfte är 
att ge möjligheter till gemenskap 
och aktivitet. Miljön kan vara både 
avkopplande och stimulerande, 
men framför allt är det en plats för 
samvaro. Den är en social mötes-
plats där delaktighet och inflytande 
leder till goda matvanor och fysisk 
aktivitet och på så sätt skapar en 
meningsfullhet i livet.

Mötesplats Tingshuset i Degeberga 
slog upp portarna 1 februari 2011. 

Mötesplats Degeberga
Under två och ett halvt år har 
Äldrepedagog Kristina Persson hållit 
i rodret tillsammans med deltagar-
na. Deltagarna är de seniorer som 
deltar i aktiviteterna vilka de skapar 
tillsammans.  
Exempel på aktiviteter är: fysisk ak-
tivitet såsom styrke- och balansträ-
ning, promenader, sång och musik, 
som i de flesta fall är underhållning 
av traktens pensionärskörer.  
”Penseldrag och annat kreativt” är 
en aktivitet där man kan måla, pyss-
la eller hantverka med något utav 
det material som finns på Mötes-
platsen. Ett glatt gäng spelar Canas-
ta på torsdagsförmiddagar där inga 
förkunskaper krävs utan vi lär och 
inspireras av varandra. Aktiviteter 
som stimulerar knopp och kropp är 
populärt, det kan handla om samtal 
om förr och nu, livets erfarenheter, 
film och bildvisning, skånska ord 

och uttryck. I förlängning kanske 
det kan mynna ut i att deltagarna är 
aktiva här i Byabladet. 

Öppettider: onsdagar udda veckor 
kl. 13.30 - 15.30 
torsdagar och fredagar kl. 09.30 - 
11.30, 13.00 - 15.30

1000:-
/storsäck (ca 1 ton)

inkl. hemleverans!

FÖRSÄLJNING 
AV MATJORD, GRUS OCH 

STEN I STORSÄCK!

exkl. moms
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Den personliga flygplatsen
- på väg in i framtiden!

Änglanejden
Där resan börjar och slutar

Kris� anstad Österlen Airport är 
den lilla fl ygplatsen med den stora 
personliga servicen. På senare år 
satsar man på a�  ge det där lilla 
extra � ll sina passagerare. Eller 
vad sägs om a�  få bilen tvä� ad 
när du gör en dagstur � ll Stock-
holm? Eller a�  personalen ordnar 
en tjusig buke�  blommor som du 
tar med dig hem när du checkat 
ut e� er din resa? I fram� den 
kommer du � ll och med a�  kunna 

beställa mat som står och väntar 
när du hämtar din bil. Bä� re service 
kan man knappast få. Det är de� a 
som Jonas Haak, VD på fl ygplat-
sen, menar är en av konkurrens-
fördelarna med a�  resa från 
Kris� anstad Österlen Airport:
- Vi vill göra din reseupplevelse så 

bekväm som möjligt och vårt mål 

är a�  vara en av Sveriges bästa 

fl ygplats ur resenärernas synvinkel!

Ny Des� na� onss� � else:

För a�  öka a� rak� onskra� en � ll 
vår region har man bildat S� � elsen 
Des� na� on Kris� anstad Österlen. 
Här kommer man a�  genom sam-
verkan med näringslivet, kommuner 
och Region Skåne, främja utvecklingen 
av regionen och inresandet av både 
turister och aff ärsresenärer.
Ordförande i S� � elsen är Jonas 
Haak och verksamheten utgår från 
Kris� anstad Airport.   

Allt sedan Änglanejden började 
sin verksamhet 2012 har intresset 
och engagemanget varit stort. Nu 
går vi in i en ny fas med e�  nära 
samarbete med kommunen och 
övriga landsbygdsorganisa� oner i 
kommunen. 
När vi summerar 2014 års turist-
säsong kan vi nog alla instämma 
i a�  det var en fantas� skt fi n 
sommar. En hel del nya satsn-
ingar såg dagens ljus och vi var 

med och fi rade Kris� anstads 400 
års jubileum. Planeringen inför 
det kommande året är i gång. 
Degeberga Hembygdsförening 
fi rar 80 år under 2015 och nya 
evenemang skall genomföras. 
Inom Änglanejden har vi under 
de första åren arbetat fram förslag 
på hur vi skall kunna bli en stark 
des� na� on om vi samverkar 
kring det som är unikt i vår del av 
Skåne. Vår fantas� ska natur, som 

präglar vår region. Va� enriket och 
Forsakar, som upprustas och skall 
locka många nya besökare nästa 
år. Den goda lokalproducerade 
maten och våra unika kultur- och 
konstska� er. Naturligtvis också alla 
de företag och föreningar som gör 
Änglanejden � ll e�  så uppska� at 
resmål. 

Tillsammans, genom a�  vara 
Ambassadörer för vår egen region 
och våra byar, kan vi bevara och 
utveckla landsbygden för oss som 
bor här och för alla våra besökare.
Änglanejden - Regionen som man 
all� d återvänder � ll!  
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ÄNGLANEJDEN
Följ allt vad som händer i Ängla-
nejden på vår hemsida www.
anglanejden.se eller följ oss på
facebook: “Upptäck Änglanejden”
Har ni frågor eller synpunkter är 
ni välkomna a�  höra av er på: 
044-781 07 07.

DEGEBERGA BYALAG
JULMARKNAD PÅ TINGSTORGET
Söndagen den 8/12 kl. 13.00 
- 17.00.
Musikunderhållning dragning i 
GOIF:s lo� eri, � psrunda � ll 
bu� ker i byn, tomten kommer. 
Däre� er prisutdelning i � ps-
rundan.
Se separata affi  scher.

BYALAGSSTÄMMA
Tingshuset tors 12/2 2015 
kl. 19.00.
Byalaget bjuder på fi ka.
Välkomna!

VALBORGSFIRANDE
Tradi� onsenligt Valborgsfi rande 
vid Degeberga Backar torsdagen 
den 30/4 kl. 20.00.
Fackeltåg 19.30 från Forsalid.
Samarbete med Degeberga GOIF.

GÄRDS HÄRADS 
HEMBYGDSFÖRENING

Hembygdsparken, Degeberga
Trollemöllavägen 25, 297 94 
DEGEBERGA. Tel.044 - 35 06 57. 
Fax. 044 - 35 50 76. Epost: hem-
bygdsforen.g@telia.com
www.hembygd.se/gards-harads

JULSTUGA I HEMBYGDSPARKEN
22 nov 2014 kl. 11.00 - 17.00.
Samarrangemang med Lions Club 
Södra Gärds och Folkdanslaget.

TACKFEST FÖR FUNKTIONÄRER
Hembygdsparken lördag 17/1 
kl. 13.00.

TRIVSELKVÄLLAR:
Tisdagen den 10/2 kl. 19.00
Tisdagen den 10/3 kl. 19.00
Programkommi� én.

KONSTUTSTÄLLNING 2/4-6/4.
Hembygdsparken och Folkestorps 
Bränneri.

ÅRSMÖTE 21/3 kl. 10.00.
Hembygdsgården.

Trädgårdsmässa 10/5.
Barn- och Familjedag 25/5.
Midsommarfi rande 19/6.

Övriga evenemang kommer a�  
annonseras under “Förenings-
ny� ” och “Det Händer idag” i 
Kris� anstadsbladet. 
Välkomna önskar Gärds Härads 
Hembygdsförening.

LIONS CLUB SÖDRA GÄRDS
JULSTUGA I HEMBYGDSPARKEN
Lördag 22/11 kl. 11.00 - 17.00
Samarrangemang med Hembygds-
föreningen.

JULMARKNAD 7/12 Kl. 14.00 - 18.00
Lionsburen, Tingstorget, försäljning 
av julmat, loppis på julsaker mm.

IJULETID - DEGEBERGA KYRKA
Konsert den 29/12 kl. 19.00
I Jule� d 2014

Förköp: Degeberga Turistbyrå / 
Änglanejden. 
Se www.anglanejden.se eller ring 
044-781 07 07. Pris: 250 kr/pers.

DEGEBERGA FRITIDSGÅRD - GP
A great place to be - Tingshuset. 
www.kfgf.eu/degeberga.
Öppet tre dagar i veckan för ung-
domar i åk 5-9. Ak� viteter: 
Danslokal, streetdanskurs, fotokurs, 
fl ipperspel, biljard, u� lykter mm.
Medlemsskap: 100 kr/år.
Har du frågor, kontakta oss på: 
0733-37 08 16.

SÖDRA GÄRDS SKYTTE-
FÖRENING
Mail: bomarianne@telia.com
Vi bedriver sky� e inom grenarna 
lu� gevär, korthål, gevär i skjuthall 
och på skjutbana i Degeberga.
Lu� gevärssky� e � s och tors kl. 
18.00 - 20.00 i lu� gevärshallen 
(gul lada mot Ö Sönnarslöv). 
Välkomna!

DEGEBERGA GOIF
Tel. 044 - 35 02 13. 
Vardagar 09.00 - 12.00. 
Hemsida: www.laget.se/degeberga
Fotbollsträning för barn och ungdomar, 
bordtennis, barngymnastik mm.

GYMNASTIKFÖRENINGEN 
NYTTA OCH NÖJE
Vi gymnas� serar/dansar Zumba 
� ll härlig musik som ger glädje 
och energi.
Start � s 6/1 2015. Vill du har mer 
informa� on, ring Elisabeth Arlefalk 
044 - 36 10 37 eller Monika Hagelin 
044 - 35 0285.

FRISKIS & SVETTIS
Välkommen a�  träna Friskis & Sve�  s. 
Träningspass med kondi� on, styrka 
och rörlighet i Degeberga Idro� shall 
� s och tors kl. 18.00. För mer infor-
ma� on kontakta recep� onen 044-
12 90 75. Eller vår hemsida: www.
kris� anstad.friskissve�  s.se.

7/12

 kl. 13.00-17.00
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 RIPA MODELLFLYGKLUBB
All� d på väg uppåt!
Ripa Modellfl ygklubb hälsar alla 
intresserade välkomna a�  inspireras 
a�  börja med en trevlig hobby, 
eller bara komma in och se på när 
vi fl yger. Varje onsdag kl. 19.00-
20.30 t.o.m 22 mars 2015 håller vi 
� ll i Degebega Idro� shall.
(Ej vecka 52-01). 
Mellan april - sept ses vi på modell-
fl ygbanan i Ripa.  För mer informa� on, 
besök: www.ripam� .com

DEGEBERGA WIDTSKÖFLE 

GOLFKLUB, DWGK
Kansliet: 044 - 35 50 35
Shop/PRO: 044 - 35 50 24
För mer informa� on, se:
www.dwgol� lubb.se
Mail: info@dwgol� lubb.se

KRISTIANSTADSBYGDENS 

RÖDAKORSETKRETS
Ordf. Eva Mö� us, tel. 044 - 35 31 09.
Mail: eva.mo� us@gmail.com

ADVENTSKAFFE

Välkomna på adventskaff e med 
underhållning på Forsalid. Fredagen 
den 28 november kl. 14.00.

DEGEBERGA VÅRDSCENTRAL
Tidsbokning: 044-309 05 10
Läs mer på: www.skane.se

PENSIONÄRSFÖRENINGEN SPF

www.spf.se/degeberga

Ordf. Gert Sjöstedt
Tel. 044-34 14 09.
Mail: gertsjostedt@hotmail.com
Kassör: Odd Sörvik
Tel. 044 - 35 11 19
Mail: oddsorvik@yahoo.se

MÅNADSMÖTEN SPF:

(Då inget annat anges hålls mötena 
i Församlingshemmet).

DECEMBER:

Måndag den 8 december kl 14.00 
Fira Advent. Hjärtats Nyckel sjunger.
Anmäl er � ll Gun Nilsson (044 - 
35 01 03) senast den 3/12.

JANUARI

Knutsfest måndag den 12 januari kl 
13.00  Bildsköne Bengtsson. Bland 
tjuvar & Banditgubbar. Föredrag av 
Ber� l Sandström. Landgång. Mer 
informa� on om anmälan kommer.

FRITIDSAKTIVITETER:

Stavgång:

Anita Åstedt (044 - 35 11 70).
Gymnas  k:

Ledare: Sigrid Stjernsvärd.

Kontakt: Al ly Olsson (076-0240952).
Boule i Tollarp : Ons kl. 09.00.
Bo Croon (044 - 35 06 56).
Bowling:

Lennart Andersson (044 - 31 21 47).
Bangolf:

Per-Åke Persson (044 - 35 08 12).
Sånggrupp:

Vill ni deltaga i sånggruppen “Hjär-
tats Nyckel” anmäl dig � ll Ann-Bri�  
Ohlsson (044 - 35 08 62).
Väntjänsten:

Vill ni delta i frivilligarbete? Kontakta 
Gerd Jansson (044 - 35 31 19).

Våra ak� viteter kan ni läsa om i 
Kris� anstadsbladet under rubriken 
“Föreningsny� ”. Välkomna!

EVERÖD
EVERÖDS SCOUTKÅR

www.everodscoutkar.se
Scoutverksamhet för unga och 
gamla. Kontaktperson för resp 
avdelning hi� ar ni på hemsidan. 
Välkomna!

EVERÖDS IF

www.lagetse/everodsif_A

PRO EVERÖD

www.pro.se/PRO-struktur/skane-
malmo/samorg/kris� anstad/foren-
ingar/everod-o-sonnaslov/

EVERÖDSBYGDENS FÖRSAMLING

www.everodsbygdensforsamling.se

HUARÖD
Julmarknad 6 december
Julgransresning på torget 11.00 - 15.00.

OLSERÖD
OLSERÖDS BYASTUGA

Julgransklädning 14 dec kl. 17.30.
Olserödskören medverkar och vi 
bjuder på glögg och pepparkakor.
JULFEST

Fredagen den 2 jan är det julfest 
kl 18.00 i Olseröds Byastuga med 
grillning utomhus. Ta med något a�  
grilla) och buljong, ost och vin inne.
Välkomna!

MAGLEHEM
www.maglehem.se

KULTURFÖRENINGEN MAGLEHEM

h� p://www.maglekultur.se/

Söndag 7 december kl 16.00 på 
församlingsgården i Andrarum:
Konstguiden Karl-Åke Karlsson 
visar målningar av konstnären Åke 
Ehrenberg. Samling på torget i 
Maglehem 15.30

VITTSKÖVLE
www.vi� skovleby.se
Mail: alderman@vi� skovleby.se

Föreningar annonserar gra� s här 
med ak� viteter och arrangemang. 
Kontakta Änglanejden:
Tel. 044-781 07 07
Mail: info@anglanejden.se
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Tar beställning från Önneköps Bageri

Nybakta frallor och franskbröd varje dag - även söndagar Serverar dagens måndag - fredag, husmanskost

Kulglass, Mjukglass

Öppet: 08:00 - 21:00
Från den 1/9 till 20:00 

Öppet: 18 - 30/6: 11:00 - 21:00
        1/7 - 19/8: 11:00 - 22:00Telefon: 350644

Tingsvägen 61
Degeberga

GATUKÖK

Gatukök öppet: 11.00 - 20.0020

 

 

 

Vi utför alla typer av grävarbeten med minigrävare och 
större bandgrävare med grävsystem, 

Hjullastare och minilastare 

Även försäljning av sten och grus och avloppsanläggningar 

Lantbruksentreprenad till Växtodling, Gräs och 
Sockerbetsodling 

Vi har även tomter till salu 

mp@mpentreprenad.se 

 

mp@entreprenad.se - www.mpentreprenad.se

lansforsakringar.se

Kristianstad:
Hässleholm: 
Bromölla:

0451-489 00
0456-64 74 00

044-19 62 00

FÖR DIN TRYGGHET 

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

Boka rådgivning

Per Knutsson
Bankrådgivare 
Lantbruk
044-19 62 24

Fredrik Svensson
Gruppchef  
Lantbruksförsäkring
044-19 62 34

Lars-Johan Joelsson 
Säljare 
Lantbruksförsäkring
044-19 62 46

Agneta Eriksson
Innesäljare 
Lantbruksförsäkring
044-19 62 47

Torskullev.6, 
Degeberga

Tel:044-35 04 24
info@degebergaskrot.se
www.degebergaskrot.se
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Öppet:   tisd-fred 9 - 17.30   Lörd 10 - 14

Välkomna!

Munkahagevägen 7
044-350065

Öppet:   tisd-fred 9 - 17.30   Lörd 10 - 14

Välkomna!

Munkahagevägen 7
044-350065

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

Öppet:   tisd-fred 9 - 17.30   Lörd 10 - 14

Välkomna!

Munkahagevägen 7
044-350065

P.A. Nilssons Mark- o fastighetstjänst 
Degeberga 

• Vi utför allt inom markarbete, dräneringar och 
vatten och avlopp 

• Vi anlägger trädgårdar, uppfarter, murar, altaner, 
m.m. 

 
Om Ni har frågor, ring eller maila oss på: 
                Mobil:  0732 51 21 84 
                Mail:     oddy4@spray.se 
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Vi minns Thorsten Croon (1921-2006)  
- en Degeberga profil

Thorsten Croon var i många år frisör 
i Degeberga, och skrev dessutom 
ett antal artiklar i Kristianstadsbla-
det. Han åkte runt på cykel till de 
olika orterna i vår omnejd och skrev 
om bl.a. fotbollsmatcher, bordten-
nistävlingar mm. Under ca 20-års 
tid var han dessutom engagerad 
i Degeberga GOIF som både ord-
förande och sekreterare, och lade 

mycket ideell tid på bl.a. Trolldalen 
dit han bokade orkestrar och ord-
nade danskvällar. Thorsten var en 
av dem som sammanställde jubi-
leumsskriften då GOIF firade 50 år 
1982. Han var alltid glad och vänlig, 
och uppskattad av alla, liksom hans 
artiklar i Kristianstadsbladet.
Thorstens son Bo och hans fru 
Lisbeth har tagit över Thorstens 
samling med 16 pärmar fulla med 
artiklar från Kristianstadsbladet år 
1975-1990 som SPF har fått förmå-
nen att ta del av. Vid 6 tillfällen har 
ett 30-tal personer varit samlade 
för att läsa artiklar om sport, evene-
mang och fester mm. Många kunde 
bidra med egna minnen till händel-
serna. Bo och Lisbeth vill gärna att 
fler intresserade skall få tillfälle att 
ta del av innehållet i pärmarna och 

är öppna för förslag hur det skall bli 
verklighet. 
Här följer ett utdrag ut Thorstens 
levnadshistoria skriven av honom 
själv:

”Jag, Thorsten Croon, föddes 1921 
som fjärde barn i raden. Av den 
sexåriga skolgången gick jag fem år 
i Ö.Vram, och det sista tillsammans 

med fyra klasskamrater som ”in-
hyrda” elever i V. Vrams skola. Där 
gick jag också ett år i s.k. fortsätt-
ningsskola som var mer anpassad 
för kommande arbetsliv med bl.a. 
bokföring, vilket jag kom att ha nyt-
ta av i mitt kommande yrke. Efter 
skolgång och konfirmation började 
jag 1936 som tvålpojke hos frisör-
mästare Sven Larsson i Tollarp. Efter 
fyra läroår och två praktikantår hos 
Larsson var jag mogen för andra 
uppgifter. Min första praktikplats 
blev hos frisör Lennart Philkvist 
i Karlskrona ett år före militär-
tjänsten vid Lv 4 i Malmö. Under 
denna tid hade jag uppehållit en 
mer än tvåårig brevväxling med en 
flicka som jag bara sett på foto. När 
jag sedan mötte henne, Elsy Fridén 
från Landskrona, blev det början till 

ett mer än 50-årigt äktenskap. Vi 
gifte oss den 5 september 1943, när 
andra världskriget rasade som värst 
och jag gjorde min värnplikt.  
Amerikanska bombplan nödlanda-
de på Bulltofta och luftvärnsleden 
knallade över Malmö. Vi klarade oss 
från allt det där och fick i stället tre 
härliga killar Claes-Göran, Leif och 
Bo Arne innan vi lämnade Malmö 
för Degeberga. I Malmö praktise-
rade jag ett år hos Ivar Hansson på  
Nobelvägen och två år hos Johans-
son och Björks Herrsalonger på 
Storgatan i Malmö. Under mili-
tärtjänsten vikarierade jag hos 
olika frisörer på fredagskvällar och 
lördagar för att inte ”ligga av mig” 
och givetvis klippte jag killarna på 
”Luckan”.

I Degeberga blev jag ”min egen”  
sedan jag övertagit en herr och 
damfrisering. Det blev kanske inte 
den dans på rosor som vi hoppats 
utan många jobbiga år, där min 
Kidde var ett ovärderligt stöd och 
hjälp. Damfriseringen överlät jag 
efter några år och herrsalongen 
moderniserades och visst gick det 
framåt men utan några storm-
steg. Skiftningar i frisörmodet och 
prisutvecklingen drabbade hela 
branschen och många företag för-
svann. Vi överlevde men när pen-
sioneringen kom kändes det som 
en befrielse. Barnaskaran utökades 
med två flickor, Eva och Kerstin, lika 
fina som grabbarna. Dessa barn 
och senare barnbarn har varit min 
glädje i livet och än mer sedan min 
älskade Kidde för alltid lämnade 
mig den 1 februari 1994. När detta 
nedskrives går livet vidare med alla 
minnen och upplevelser från mitt 
77-åriga liv.”

Källa: Bo & Lisbeth Croon, samt SPF

Magnus Persson, för Degeberga 
Byalag

Thorsten Croons samling av artiklar och foto från Kristianstadsbladet år 1975-1990.
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Kristianstads Fotvård blir  
Nya Fotvården i Degeberga

Kristianstads Fotvård har övertagit 
Maria Shims fotvårdslokal på Tings-
vägen i Degeberga. Företaget drivs 
av systrarna Emma och Clara Sjö-
gren. Båda två är utbildade vid Ax-
elsons Gymnastiska Institut i Malmö 
och blev diplomerade medicinska 
fotterapeuter i oktober 2013. 

Hos Kristianstads fotvård kan man 
få hjälp om man har problem med 
fötterna, t.ex. nageltrång, förhård-
nader, liktornar eller tjocka naglar. 
Man behöver inte ha några problem 
med fötterna för att gå på fotvård. 
Många tycker det är besvärligt 
att nå ner till fötterna eller har 
problem att se och behöver därför 
hjälp med att hålla fötterna i trim. 
Fötterna ska bära oss hela livet och 
glöms lätt bort. Många tänker inte 
på sina fötter förrän det gör ont i 
dem. 

Innan de utbildade sig till fottera-
peuter har Clara arbetat som barn-
flicka både utomlands och i Sverige 
under flera års tid. Hon har även 
arbetat inom äldreomsorgen med 
demenssjuka. Emma har arbetat 
som personlig assistent och även 
hon har arbetat inom äldreomsor-
gen med demenssjuka.
Kristianstads fotvård erbjuder för-
utom fotvård i lokalen på Tingsvä-
gen även hembesök för dem som 
har svårt att ta sig till Degeberga. 
De erbjuder även behandlingar på 
helger eller kvällar om det är så att 
man på grund av sitt arbete inte 
kan komma mitt i veckan.

Om man vill boka tid går det bra att 
ringa eller titta in i butiken när de är 
i Degeberga. 

Tiderna då de är i lokalen är varie-
rande, men på onsdagar mellan kl. 
10.00 - 14.00 finns det alltid någon 
på plats.

Emma Sjögren: 0708 - 48 87 77
Clara Sjögren: 0725 - 31 64 29

Degeberga Byalag välkomnar 
Emma och Clara

För att göra Forsakar mer tillgäng-
ligt för allmänheten bygger kom-
munen en plattform med utsikt 
över både övre och nedre fallen. 
Degeberga Grus & Schakt som fått 
entreprenaden har påbörjat arbe-

Forsakar – utsiktsplats byggs vid fallen
tet. Invigning sker våren 2015.

Från stigen till utsiktsplatsen blir 
det en 30 m lång galvaniserad järn-
ramp med trappavsatser. Nivåskill-
naden mellan stigen och utsikts-

platsen blir 11 m. Plattformen ska 
vara 2 x 5 m och från denna får man 
en fantastisk utsikt över båda fallen. 
Konstruktionen kommer att bli or-
dentligt förankrad i berget.
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ATA Timber Widtsköfle AB 
Tel. växel 044-35 03 00 
 
Råvaruinköpare: 
Linus Andersson tel. 070-333 08 71 
Otto Brandting tel. 072-209 51 20 

 

www.ata.nu 

Hos oss är alla bilar välkomna
• Släcker bilbesiktningens 2:or
• Utför AC-rep. och kontroller
• Däck/Hjulinställning
• Plåt- och försäkringsskador
• Byte av glas- och vindrutor

Delbetala din service eller 
 reparation i fyra månader. 
Ingen  ränta, inga  avgifter. 
Gäller vid köp över 1.200:-

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

Harmoni fotvård & massage 
i Everöd 

 En avkopplande fotvårds-eller massagebehandling ger dig ett välbefinnande i hela kroppen.  
Med regelbunden behandling förebygger du problem i bl a fötter, axlar och nacke. 
 
 Harmoni fotvård & massage erbjuder medicinsk fotvård och svensk klassisk massage i rofylld          
miljö. 

 
Ta hand om dig, det förtjänar du! 

 
 

Öppettider 

Måndag 9-18 Tisdag 9-16 Torsdag 9-16 Fredag 9-13 

Tel: 044-23 89 99 

Filadelfiavägen 20 Everöd 

www.harmonifotvard.se 
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Lördag - Söndag 11-15

tel: 0705- 570 140

Fynda hos

N.P Möller
i

Svensköps G:a
Lokalförening

Prylar o pinaler
Gammalt o Nytt

Kakelpartier till vrakpris
Ljus o servetter m.m

Otroligt Billigt
Du hittar oss i Killhult/Svensköp

tel: 0705- 570 140
www.mollersfynd.se

Otroligt Billigt
Du hittar oss i Killhult/Svensköp

Torsdagar 15-18
Lördag-Söndag 11-15

Prylar o pinaler
Trätofflor 75 kr

Gammalt o Nytt
Kakelpartier till vrakpris
Ljus o servetter m.m. 

Vill du också underlätta
för Dina nära och kära?

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

TOLLARPS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

VÄLKOMMEN TILL DITT LOKALA KONTOR
- Med hjärtat på lokal mark!

Några av våra tjänster är 
• Livsarkivet • Bouppteckning • Gravstenar • Begravning

MINNS
gårdagen

LEV
idag

DRÖM
om

MORGON-
DAGEN

TOLLARPS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

TOLLARPS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

• Kliniken som sätter patienten i centrum
• Kliniken som ger 12 mån garanti på alla lagningar
• Kliniken som har kvällsöppet måndag & tisdag 13:00 - 21:00
• Övriga dagar 08:00 - 17:00
• Akuta patienter med ont tas emot samma dag
• Vi tar ingen akutavgift
• Kliniken som har Folktandvårdens prislista
• Kliniken som steg för steg ska bygga den modernaste kliniken i området.
• Kliniken som hälsar unga som gamla Välkomna!
• Vi har samma regler för barn som Folktandvården
• Kliniken med hjärtat på rätta stället

VARMT VÄLKOMNA!
Tel. 044 - 35 05 55

Tandklinik i
Degeberga Vårdcentral
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Stellan 0708 - 238421

Christer 0708 - 238641
Stellan 0708 - 238421

Christer 0708 - 238641

Stellan 0708 - 238421

Christer 0708 - 238641Stellan 0708 - 238421

Christer 0708 - 238641Stellan 0708 - 238421

Christer 0708 - 238641

 
Föräldrakooperativet Magleladan 

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

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

Birgitta Wennersten (Förskolechef) 044-35 10 15  

birgitta.wennersten@utb.kristianstad.se  www.magleladan.se  

sparbankenskane.se • 0771-12 20 00

GUNNARS GRANAR
Norrlia
297 95 DEGEBERGA
Tel. 044-35 00 10 • Fax. 044-35 00 55
info@gunnarsgranar.se
www.gunnarsgranar.se

Leg. Veterinär
Per Schønbeck

i Maglehem

Nu med röntgen
044-35 16 81

www.veterinar-schonbeck.se
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Oljebyte fr. 1500 kr.  
Försäljning av  

mopeder och fyrhjulingar.  
Vi gör även service på husbilar.

 

Q-Light 
Ljus- och färgterapi 
med medicinskt 
fullspektraljus 
• Sömnbesvär 
• Hudproblem 
• Nedsatt 

immunförsvar 
• Muskel- och 

ledinflammation 
 
 

 

Massage 
Medicinsk Qigong enl 
Biyunmetoden 
Hälsorådgivning 
 

Maglevägen 3  Maglehem  0708 849585  www.eirafriskvard.se  ingalill@eirafriskvard.se 

Ingalill Kjellqvist    Dipl. Qiterapeut    Cert. Massör 

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

Telefon: 044-35 00 48

God jul!
önskar

Marie och Mikaela

 
 
 
 
 
 
 
 

Matöppet - Servicecentrat i Everöd! 
Livsmedel, Post, ATG, Svenska Spel 
Apoteks- och Systembolagsombud 

Telefon 044-238033 
Välkomna! 

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

Uthyrning slipmaskin. Nu säljer vi även färg.

Jonas Hellberg, 0734 - 43 60 36



32

Forsakars Brukshundklubb
Vi är ett gäng ”Agility nördar” som 
hösten 2012 startade klubben och 
blev godkänd Brukshundsklubb 
under Svenska Brukshundklubben. 
Vår kursverksamhet består till 
största delen av Agility men 
vi har också kurs i Rallylydnad 
(blandning av traditionell lydnad, 
Agility och Freestyle). Till våren 
hoppas vi kunna starta en kurs i 
”vardagslydnad” förberedande 
för Agility. Vi är i dagsläget 50 
medlemmar i klubben, långsamt 
men stadigt växande.

Agility är en sport som kräver stort 
samarbete mellan hund och förare. 
Kort förklarat går det ut på att 
hunden ska springa en hinderbana 
på kortast möjliga tid utan fel och 
det är olika banor varje gång. Man 
delar upp det i två olika grenar, 
hopp och Agility. Hoppgrenen är 
utan klätterhinder och Agility är 
med klätterhinder.

Vi håller kurser från nybörjare till 
tävling och vi har trots att vi är en 
liten klubb framgångsrika ekipage. 
Detta beror på att vi är mycket 

engagerade och har utbildade 
instruktörer. För att få ny inspiration 
hyr vi också in instruktörer utifrån.

Många av oss är iväg mycket och 
tävlar, därför är det mycket roligt 
att vi fick nästan 800 startande till 
vår tredje officiella Agility tävling 
som vi anordnade i Degeberga 
den 12 oktober 2014. Mycket 
arbete krävs av frivilliga som gör en 
fantastisk insats. Vi är också lyckligt 
lottade som har Marie Widerström 
som utbildad tävlingsledare i vår 
klubb. Tävlingsledaren är den som 
har hand om allt från planering av 
tävlingen, koll på anmälningar och 
ser till att funktionärer finns till 
alla uppdrag. Det blev en lång och 
mycket lyckad tävlingsdag.

I Degeberga finns de bästa 
förutsättningar för oss. Det finns 
fina gräsplaner och plats som vi får 
vara på tack vare ett fint samarbete 
med Stefan i Stugbyn. Naturen runt 
omkring oss är ju som gjord för oss 
hundägare.

Till våren 2015 har vi två stora 

tävlingar inplanerade två helger 
i rad den 2-3 maj och 9-10 maj. 
Missade ni att komma och titta 
nu i höst så kom till våren och 
ta chansen att se något som är 
fantastiskt roligt för hund, förare 
och åskådare. 

Saras Blommor i Degeberga 
2009 öppnades Saras Blommor i 
Degeberga. I affären kunde man 
från början enbart köpa blommor 
men butiken har numera utökat 
sitt sortiment med fina smycken, 
inredningsprylar, chokladpraliner, 
olika tesorter m.m. Nyhet för 
hösten är servetter. Sara gör 
vackra blomsterarrangemang 
på beställning. Saras Blommor 
är ombud för Interflora 
och Euro Florist. Hon utför 
Begravningsbinderier till kyrkorna i 
Degeberga med omnejd. Till advent 
är butiken fylld med adventmys och 
mycket inspiration inför julen. Sara 
säger att hon trivs mycket bra med 
sin blomsteraffär och att hon får 
träffa många trevliga kunder varje 
dag.
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”Degeberga Slott” får egen musik

”Väggarna vaknar” är ett 
Skapande skola-projekt och en 
del i firandet av Kristianstads 
400-årsjubileum. I Degeberga har 
kompositören och folkmusikern Pär 
Moberg tillsammans med skolans 
niondeklassare hämtat inspiration 
till sin musik från den byggnad 
på Tingsvägen som i folkmun ofta 
kallas ”Degeberga slott”. 

Pär som är bosatt i Skurups 
kommun hade vid höstterminens 
början ingen koppling till bygden 
här eller någon förkunskap om 
byggnadens historia. Det visade 
sig att denna okunskap delade han 
med byns niondeklassare. De flesta 
kände till byggnaden och visste var 
den låg men de visste väldigt lite 
om dess historia och dess viktiga 
roll för orten och bygden. Detta 
har projektet ändrat på och det har 
även väckt elevernas nyfikenhet och 
intresse att höra mer om bygdens 
historia.

I korthet kan man säga att 
byggnaden från början kallades 
”Baltiska huset”, eftersom den 
byggdes 1914 av byggmaterial som 
industrimannen Enoch Flygare 
hade kommit över då han köpte 
centralrestaurangen från Baltiska 
utställningen i Malmö. Under 
många år, ända fram till 1970-talet, 
var huset sedan centrum för en 
stor äggpackningsindustri. Efter att 
ha stått oanvänt i många år är det 
sedan 1990-talet privatbostad. 

Med anledning av projektet har 
Pär besökt Degebergaskolans 
niondeklassare två gånger. Vid 
det första tillfället berättade han 
om byggnadens historia och 
diskuterade också med eleverna 
mera allmänt kring hur man kan få 
inspiration till musik av byggnader 
på olika sätt. Till det andra 
besöket hade Pär börjat skissa på 
musiken, och eleverna fick också 
möjlighet att själva bli inspelade i 
klassrummet – inspelningar som 
sedan kommit till användning i 
musiken. 

Från och med den 30/11 kommer 
man att kunna lyssna på den 
specialskrivna musiken i en 
smartphone genom att ladda 
ned gratis-appen Tidsmaskinen, 
som finns både på Google Play 

och på Appstore. Musiken är 
dock positionsmärkt genom GPS, 
så man kommer bara att kunna 
lyssna på den när man faktiskt står 
vid byggnaden i fråga. Eftersom 
musiken släpps i samband med 
julskyltningen i Kristianstad så 
kommer musiken från Degeberga 
också att vara möjlig att lyssna på 
intill ett foto av byggnaden inne i 
Kristianstad. 

Vill du veta mer om projektet och 
hur man tar del av musiken, gå till 
Musik i Syds hemsida, http://www.
musikisyd.se/samtidigt-har-och-
dar/. Den 30/11 kl. 17.00 är det en 
”kickoff-konsert” för projektet på 
Rådhuset inne i Kristianstad, där du 
kan höra musik live av samtliga fyra 
tonsättare som varit inblandade 
i projektet, och också få vidare 
instruktioner om hur du tar del av 
musiken. 

PM

Nybyggnad och renoveringar.

Tillverkning av våningstrappor, dörrar fönster och köksinredningar.

Hyvling i modern listmaskin av lister, golv och trallbrädor i olika träslag såsom ask, 
björk, bok, ek, fur och sibirisk lärk.

Vi utför alla slags glasningsarbeten.

 Christian Bruno
 0736-004962 0708-494962
 christian.hakansson@telia.com bruno.hakansson@telia.com

Degedalsvägen 1, 29731 Degeberga Tel. 044-350440 Fax. 044-350700
E-post: lillaforssnickeriet@telia.com Hemsida: http://www.lillafors.com
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Nu är butiken fylld av fina julklappar! 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Välkommen till vår butik! 

 

Belysning, Småel, Vitvaror, Kök, Badrum 
 

Öppettider är mån - fre 10.00 - 17.30 och lör 10.00 - 13.00 
Örtagårdsvägen 1 . 297 31 Degeberga 

www.eltjanster.com 
 
 

”Vi installerar och servar allt inom elbranschen” 
 


