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Välkommen till
Degeberga Stugby!

julebo.com

I

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

044-350060, info@degebergastugby.se
www.degebergastugby.se
Stefens annons.indd 1
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Påverkan kräver medverkan
Kom med i Byalaget Du också
www.degeberga.nu
Ansvarig Utgivare
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(För insänt material ansvaras ej)
Layout
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Utgivning: 1 nr/år
Upplaga: 4 000 ex
Tryckt hos: GL-Tryck, Kristianstad
Nästa nummer utkommer
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___________________________
Degeberga Byalag
byalaget@degeberga.nu
__________________________
Styrelse
Olle Berg, tillförordnad ordförande
070-231 17 98
Ronny Cederholm, kassör
070-525 05 09

Det är invånarna i bygden och byn som skapar utveckling. Vi ska inte vända oss
utåt och kritisera det som inte finns, utan inåt och genom medverkan och engagemang skapa och utveckla den by och den bygd vi vill bo och leva i.
Vi kan inte kräva att kommunens beslutsfattare skall se och förstå hela vår
vardag. Därför måste vi i Byalaget lyfta fram och synliggöra lokala förhållanden
för att på så sätt skapa en dialog och medverka till att by och bygd utvecklas i
positiv riktning.
När vi nu påbörjar ett nytt kvartssekel av vår verksamhet vill jag påstå att
det är med tillförsikt vi kan göra detta. Degeberga har ett strategiskt läge som
basort på gränsen till Österlen och erbjuder med sin natur och infrastruktur
förutsättningar för utveckling av såväl boende som näringsliv. Närhet till hav,
vandringsleder och annan fritidsverksamhet gör dessutom bygden attraktiv för
hela regionen. Det är sedan upp till oss att utifrån givna förutsättningar skapa
den framtid vi vill ha.
Det nya verksamhetsåret kommer att ha stort fokus på natur och turism.
Vi kommer också att ägna uppmärksamhet åt infrastruktur i form av boende,
kommunikationer och IT. Nyckeln till framgång heter förnyelse. Förnyelse i
verksamheten och förnyelse i medlemskåren. Stöd till ungdomar i skola och
föreningsverksamhet kommer därför också att ha en framskjuten plats på vår
agenda. Vi behöver kort sagt flera och yngre medlemmar i laget. Det är bara DU
som kan åstadkomma detta, så, se till att komma med i vårt arbete för Degebergas framtid.
Välkommen!
Degeberga Byalag
Olle Berg

Bengt-Olof Bergman, sekreterare
076-800 93 25
Gunnar Göthner, ledamot
070-936 00 50
Margareta Nilsson, ledamot
076-635 01 21
Sven Persson, ledamot
073-435 15 35
Elisabet Willkrans, suppleant
076-887 77 50
Maria Grahn, ledamot
070-35 95 114
Magnus Persson, revisor
044-35 50 80
Sven-Åke Ekblad, revisor
044-35 06 79
Omslag
Foto: Degeberga Byalag
Design: GL-Tryck
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SKULPTUREN ”FLYENDE MODER
KOMMER ÅTER TILL
mun och uppställdes den 26 maj 1993
VITTSKÖVLE
i Linnélunden och som stals i oktober
Ivar Johnsson skapade konstverket
1937 som en protest mot den fascistiska terrorn under spanska inbördeskriget. Den drabbade i hög grad
samhällets svaga, kvinnor, barn och
gamla. Tusentals flydde från sina skövlade hem till säkrare områden, där de
hoppades få leva i fred. På samma sätt
flyr människor i dag från krigshärdar i
Mellersta Östen och Afrika också till
vårt land från den skoningslösa terror,
som krigen i hemländerna innebär.
Skulpturen ”Flyende moder” ersätter det exemplar av samma skulptur,
som inköptes av Kristianstads kom-

2014.
Den skulptur, som nu ska avtäckas,
är gjuten i samma form som den tidigare, och har inköpts av dödsboet efter
Anna-Maria Hellberg, som på sin 50
–årsdag 1973 fick den som gåva avATA
sin Timber Widtsköfle AB
familj som var nära vänner till familjen
Tel. växel 044-35 03 00
Johnsson.
Byalaget har tagit på sig att ordna platTack vare generösa gåvor från donaRåvaruinköpare:
torer kunde Gärds Härads hembygds- sen kring skulpturen på ett sätt, som
Linus Andersson tel. 070-333 08 71
förening inköpa detta exemplaret, som skyddar den mot framtida stöldförsök
Otto Brandting tel. 072-209 51 20
nu överlämnas till Kristianstads kom- och som samtidigt gör den synlig på
mun. Liksom tidigare varit fallet, avses ett sätt som den förtjänar.
Välkomna till Vittskövle och njut
Vittskövle byalag anförtros tillsynen av
av
vår
vackra by.
skulpturen och Linnélunden.

www.ata.nu

Vittsköfle Byalag

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

Norra Lökaröds Byalag

FÖRSÄLJNING
Byalaget bildades år 1961 avAV
ettMATJORD,
an- I byggnaden
GRUS OCH finns dels en större skolSTEN I STORSÄCK!
tal bybor, och året efter köpte byalaget
sal som används som möteslokal, och

den nerlagda skolan samt den kringliggande marken av dåvarande Degeberga
kommun. Skolundervisning bedrevs i
Lökaröds skola till och med vårterminen 1960, men därefter flyttades undervisningen till Degeberga.

Q-Light

Ljus- och färgterapi
och den tillhörande
fotbollsplanen
med medicinskt
med angränsande
mark
fullspektraljusskänktes till
den dåvarande mindre skolsalen har Byalaget. Fotbollsplanen
var frekvent
• Sömnbesvär
idrottsföreningbyggts om till ett fullt utrustat kök. Det använd även av• andra
Hudproblem
• Nedsatt
finns också två f d lärarbostäder
ar, eftersom den
kunde tas i bruk tidigt
Massage som
immunförsvar
Medicinsk Skol
Qigong enlom våren.
är uthyrda till privatpersoner.
Biyunmetoden
•
MuskelFör närvarande är vioch
ca 75 med
byggnaden har renoverats
i omgångar
Hälsorådgivning
ledinflammation
av byalagets medlemmar, och alltefter- lemmar, och diverse fester och arrange
som kassan tillåter, sker ytterligare re- mang anordnas, såsom ValborgsIngalill Kjellqvist Dipl. Qiterapeut Cert. Massör
1200:novering/underhåll.
firande, Cykeltramp (utforskning/
/storsäck (ca 1 ton)
Maglevägen 3 Maglehem 0708 849585 www.eirafriskvard.se ingalill@eirafriskvard.se
inkl. hemleverans!
En relativt ”unik” byggnad finns berättelser av intressanta platser i närockså på tomten, och det är ett utedass heten), och inte minst vår årliga loppmarknad och hemvändardag som sker
som renoverades till nyskick år 2007.
I byn har det också funnits en den första lördagen i juli månad. Det
idrotts
f örening, Norra Lökaröds är också möjligt att hyra skolan för de
Idrottsf örening, som tyvärr är nerlagd, som så önskar.

1000:-

exkl. moms
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Oljebyte fr. 1500 kr.

Äldreboendet Forsalid

På Forsalid finns det 24 lägenheter
av varierande storlek. Några är på två
rum och kök med egen tvättmaskin
och torktumlare samt har tillgång
till egen balkong eller uteplats. De
mindre lägenheterna har kokplattor
så man kan laga lite egen mat om
man önskar. Alla har tillgång till egen
toalett och dusch. Städning i samband
med utflyttning ombesörjes av
hyresgästen eller dennes företrädare.
TV-licens ingår i hyran, hemförsäkring tecknas av den boende själv.
Det finns tillgång till
sjuksköterska dygnet runt,
arbetsterapeut och sjuk-gymnast på
vardagar, fotvård och hårvård vissa
dagar.
Omvårdnad ges efter den boendes
behov och med ett rehabiliterande
för-hållningssätt utifrån att bevara det
friska friskt så länge som det går.
I källaren finns det gym i två rum
och varje tisdag är det rehab träning
med personal närvarande. Det är
aldrig för sent att börja träna.
Taktil massage erbjuds regelbundet
av utbildad personal, ibland gemensamt eller enskilt om så önskas.
Vårt mål är att ge en meningsfull
tillvaro och ha roligt tillsammans
och erbjuda daglig träning om
behov finns. Alla boende har en egen
kon-taktman och tillsammans gör

de en genomförandeplan. Anhöriga
ska känna sig delaktiga. Alla ska få
komma ut om de vill.
Vi håller på traditioner och
anordnar olika fester såsom vårfest,
påskfest, midsommarfest, höstagille,
mårtensfest och julfest. Vi har en Ipad
med högtalare som andvänts vid olika

tävlingar i musik eller frågesporter
och det har varit uppskattade
tillställningar.
Nu i april har det borrats
hål i björken och björksav har
tappats på flaskor och sedan har
det erbjudits som en uppiggande
drink. Blommor och sticklingar har
blivit omplanterade. Promenad för
de som önskar varan-nan måndag
tillsammans med Hjärtevännerna,
som också hjälper oss med ”vårstök
i Landet” då vi tar ut möblerna och
räfsar stigarna. Det bjuds på frisk
luft, fågelsång, kaffe, korvgrillning
och björksav. När det blir Valborg så
är det underhållning av Gunnar och
Ingegerd, 1 maj kommer Degeberga
drängar och sjunger Maj i by. SPF,
Röda Korset, Lions m.fl. samverkar
vid olika arrangemang under året.
Allt detta för de boende på
Forsalid.
Av: Tina Svensson
och Gunborg Andersson

Ansökan om vård och omsorgsinsatser
Du som behöver någon form av service eller stöd, exempelvis hemtjänst eller
vård- och omsorgsboende är välkommen att vända dig till Myndighetsenheten
inom omsorgsförvaltningen för att ansöka om hjälp.
Lättaste sättet att komma i kontakt med en biståndshandläggare på Myndighetsenheten i ditt område är att ringa kommunens växel, tel. 044-13 50 00,
och ange var du bor. Biståndshandläggarna har telefontider varje vardag med
början klockan 8.00.
Vanligtvis bestäms ett personligt möte där vi går igenom vad du inte klarar
själv längre och behöver hjälp med. Make, maka eller annan närstående får
gärna vara med vid mötet. Du som har svårt att förstå svenska kan be att
kommunen anlitar en tolk.
Efter kontakten beslutar biståndshandläggaren om du har rätt till hjälp eller
inte. Din ansökan utreds enligt socialtjänstlagen och förvaltningslagen.
Det är alltid skyndsam handläggning men tiden varierar beroende på ansökans omfattning och om utredningen behöver kompletteras med information
från andra parter t.ex. läkarintyg.
Du får därefter ett skriftligt besked på vad biståndshandläggaren har beslutat.
Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.
Källa: Kristianstad kommuns hemsida
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Vem är Bengt Fredriksson?

Precis ovanför backkrönet i Bökestorp finner jag honom, prästsonen från Huaröd som med sina
vackra tavlor har betytt mycket
för vår bygd.
Bengt Fredriksson (f 1932) blev
redan som tolvåring intresserad av att
teckna och måla. Han köpte sitt torp i

Bökestorp 1952 och trivdes. Succesivt
har han byggt ut det lilla torpet till
bostad, ateljé och utställningslokal.
Att vara konstnär och försöka försörja
sig på detta var i början inte helt lätt,
men Bengt har med åren fått en stabil
och stadigt växande beundrarskara för
sina konstverk. Tillsammans med tre
konstnärsvänner fick han en idé om

att göra en gemensam konstutställning. Året var 1968 och utställningen
omfattade då tio konstnärer och kal�lades ”Konstrond på Hanöland”. Sakta
men säkert var en succé född och efter
konstrundan 1973 diskuterades bl.a.
namnfrågan. Året efter stod namnet
klart : ÖSKG – Östra Skånes Konstnärsgille. Idag består föreningen av
inte mindre än 135 medlemmar och
konstrundan under påskveckan är
känd långt utanför Sveriges gränser.
Det är kanske en aning större idag än
vad de fyra vännerna kunde tänka sig
då 1968??
Tillsammans med sin kära hustru Margareta (vars far var präst i S:t
Olof ) har Bengt sett de fem döttrarna
växa upp i sitt älskade Bökestorp.
Även om hans tavlor idag har hittat
köpare i USA, Frankrike, Belgien,
England, Tyskland och Danmark så
är det i kraften runt om oss i naturen
som han hittar sin inspiration. En
av de vackraste platserna jag vet är
Trolldalen, där har jag hämtat mycket
av min inspiration säger Bengt.
Av Maria Grahn

Jag erbjuder Hathayoga, Gravidyoga och
mammabebisyoga. För mer information om aktuell
kurs, se hemsidan helloyouyoga.wordpress.com.
Finns på facebook.
Prova första gången gratis.
lindavigren@hotmail.com
0707183926
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Om ni behöver

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

FÖRSÄLJNING
AV MATJORD, GRUS OCH
STEN I STORSÄCK!

Q-Light

Fynda hosLjus- och färgterapi

N.P Möller
SELLGRENS
SKOGSTRANSPORTER AB
0733-94 06 00
med medicinskt
fullspektraljus
• Sömnbesvär
• Hudproblem
• Nedsatt
immunförsvar
• Muskel- och
ledinflammation

i
Svensköps G:a
Lokalförening
Ingalill Kjellqvist Dipl. Qiterapeut Cert. Massör

Massage
Medicinsk Qigong enl
Biyunmetoden
Hälsorådgivning

1000:1200:-

exkl. moms

/storsäck (ca 1 ton)
inkl. hemleverans!

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

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

Otroligt Billigt
Billigt
Otroligt

Du hittar oss i Killhult/Svensköp
Du hittar oss i Killhult/Svensköp
Torsdagar
15-18
Oljebyte
fr. 1500 kr.
Försäljning
av
Lördag
- Söndag
11-15
Lördag-Söndag
11-15
mopeder och fyrhjulingar.

tel: 0705570service
140 på husbilar.
Vi gör även
Vill
du
också
www.mollersfynd.se
tel:
0705- 570 140 underlätta

för Dina nära och kära?
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MINNS
gårdagen
LEV
idag
DRÖM
om
MORGONDAGEN

Ulf
Ulf Selin
Selin Bygg
Bygg AB
AB
Forsakarsvägen
Forsakarsvägen762
762
297
29794
94DEGEBERGA
DEGEBERGA
0733‐466499
0733‐466499

TR

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

TOLLARPS
ARPS
TOLL

BEGRAVNINGSBYRÅ
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

TOLL ARPS

BEGRAVNINGSBYRÅ

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

7
33

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

www.degeberga.nu

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

Degeberga Backar
– Söndreklack

www.linderodsasensturism.com

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

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

Degeberga Hembygdspark

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

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

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

Degeberga Domarring

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

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

Degeberga
Widtsköfle
Golfklubb

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

Söder om Degeberga, följ riksväg
9. Rankad som 25:e
banan i Sverige av Golf Digest. Många
former av medlemskap. Prisvärda nybörjarpaket. Pay & Play Bana. Tel: 04435 50 35, e-post: info@gwgolfklubb.
se, www.dwgolfklubb.se. Restaurangen tel. 044-35 50 40.

SAMHÄLLSSERVICE

Degeberga Vårdcentral

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

Tel. 044-309 05 10
www.skane.se/vardcentralendegeberga
En komplett vårdcentral med tre
erfarna distriktsläkare (specialister i
allmänmedicin). Du kan vända dig till
oss med förtroende. Det finns specialmottagningar för: Astma-, KOL- och
allergi, Barnhälsovård (BVC), Diabetes, Distriktssköterskemottagning,
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DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION
omläggningar, rådgivning mm. Minnesmottagning (demensutredning), Resevaccination. Dessutom finns sjukgymnast, arbetsterapeut och tillgång till
dietist. OBS! Det behövs ingen remiss
till sjukgymnast eller arbetsterapeut.
Vecka 28–31 flyttas verksamheten
Vårdcentralen i Brösarp
Öppettider:
Måndag-fredag 08.00–17.00

och Genline för släktforskning kan
bokas.
Ordinarie öppettider 13/6–22/8:
Måndag 10.00-13.00, 14.00-19.00
Onsdag 10.00-13.00, 14.00-18.00
Torsdag 14.00-17.00
Tel. 044 - 13 45 53
e-post:
degeberga.biblioteket@kristianstad.se
www.kristianstad.se - välj bibliotek
www.snokabibliotek

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

I Degeberga finns en komplett tandklinik öppen för alla. Vi tar emot akut
tandvärk samma dag!

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

Hjärtstartare
Om ni träffar på någon som akut drabbats av hjärtstillestånd, starta genast
Hjärt & Lungräddning. Se till att
ambulans blir larmad. Be någon hämta
närmaste hjärtstartare. I Degeberga
finns hjärtstartare:
• Vårdcentralen, se ovanstående öppettider.
• Räddningstjänsten (via larm).
• Forsalid - öppet dygnet runt. Här
finns utbildad personal.

Sparbanken Skåne
Degeberga bibliotek
Degeberga bibliotek är ett integrerat
folk- och skolbibliotek som ligger i anslutning till Degebergaskolan. Här kan
man förutom böcker även låna filmer,
musik och ljudböcker.
På biblioteket kan du hämta Degeberga Byablad om du inte fått tidningen i
din brevlåda.
Service
Internetdator, dator för ordbehandling
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Centralt i Degeberga
Olika storlekar och
hyresnivåer

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

Tandläkarklinik
Dental Human

Öppettider:
Måndag-tisdag 13.00-21.00
Onsdag-fredag 08.00-17.00
Tel. 044-35 05 55

Lägenheter
uthyres

Kontoret flyttat till Tollarp se www.
sparbankenskane.se

Återvinningscentralen i
Degeberga
Torskullevägen vid Degeberga bilskrot.
Öppettider:
Måndag och torsdag 15.00-19.00
Tel. 044-13 48 95
www.renhallningen-kristianstad.se

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

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

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

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

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

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

Maglehems bygdegård
För information: www.maglehem.se

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

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

COCOONEATING
veras mån - ons

Vedeldad pizza ser

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

s

ade ugn och avnjute

från vår vedeld
Serverar godsaker
tastisk utsikt.
till en alldeles fan

- fre - sön. Tacos

tis - tors - lör.

SOMMAR
VARJE FREDAG I
PIZZA & MUSIK sikbanden finns på vår webbplats.
Mer om de olika

mu

RD 044-35 04 22
.
RING & BOKA BO
sik börjar kl 19:00
fr kl 18:00 och mu
as
ver
ser
zan
Piz
ÖPPET FRÅN 1 JULI - 14 AUGUSTI • VARJE DAG KL. 18-22
TFN 044- 35 04 22 • Degeberga • cocoonmeetings.com • #cocoonmeetings
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– byn där det händer i sommar!
Högt uppe på Linderödsåsens rygg
finns en röjning där människor i lång
tid bott och verkat – och nog verkas
det alltid i denna by! Föreningar och
företagare finns det gott om och med
lanthandel i centrum och bokbuss
på väg genom byn är vi ett nästintill
komplett samhälle, vi har t o m en
grannfejd med grannbyn. Vi rövade
deras flagga, men då kidnappade de
en av oss! Tur att vi inte hamnade på
kannibalmuseet!
Så berättar en av de personer jag
hejdar där jag går uppför Åbergen.
Just nu i vitsippstid och med bokarnas
snara ljusgröna fägring är det som
allra vackrast. På väg uppför backarna
vänder jag mig om och skådar hela
Kristianstadslätten. Vilken utsikt!
Jag når in i byn och strövar bort
mot lanthandeln där jag hoppas få
mer information om de aktiviteter i
byn jag hört om. Och visst, förutom

en fantastisk natur runt byn sker det
stort och smått! Ett axplock kommer
här!
Valborgsfirande den 30 april med
start i kyrkan kl.18.00 – fackeltåg till
idrottsplatsen där våren sjungs in.
En annan sångövning är den som
i samarbete med byalaget och kyrkan
äger rum i slutet av maj – allsång
i Huaröd! I år blir det gospelkören
Riverside, Forsakören samt Allsångskören från byn som kommer att
underhålla och guida våra sångröster.
Inte dåligt tänker jag, att det ryms
så många körer här! Den 26/5 på
idrottsplatsen, kl. 18.30 – och gofika
kan köpas på plats ser jag.
Juli månad brukar vara lite loj,
semestrar och marknadsbesök, men då
drar Huaröd igång med Huarödsdagen! Lördagen den 2 juli pågår aktiviteter för stora och små, t. ex kommer
Team Rynkeby att anordna ett cykel-

lopp! Cykla för Barncancerfonden är
sporren eller i detta fall pedalen drar
in pengar till ett gott ändamål.
Höstens stora evenemang (förutom
alla fotbollsmatcher) på idrottsplatsen
är loppmarknaden – välbesökt säger
de jag möter i lanthandeln. Den 11/9
anordnas den och det brukar vara fint
väder, så gör som jag - besök Huaröd
till fots, till häst, med cykel eller bil –
och träffa de självständiga bybor som
tar saken i egna händer!
Kerstin Lovén
Huaröd

Degeberga

Våra öppettider:
Alla dagar 9-21
Telefonnummer: 010-74 72 240

Maglehems Antenn &
Fastighets service AB
ALLT INOM DIGITAL-TV
Tv-antenner
Parabol
Nätverk
Installation
Service
m.m.

Martin Eklind
0708 640187

Höingav 6 Maglehem
29795 Degeberga
martin.eklind@telia.com
13
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Å

Fynda hos

N.P Möller
i
Svensköps G:a
Lokalförening
Prylar o
Prylar
o pinaler
pinaler
Trätofflor
kr
Gammalt 75
o Nytt
Gammalt o Nytt
Kakelpartier
vrakpris
Kakelpartier till
till vrakpris
Ljus
m.m
Ljus oo servetter
servetter m.m.

Degeberga

Otroligt Billigt
Billigt
Våra öppettider:
Otroligt

Du hittar oss i Killhult/Svensköp
Du hittar oss i Killhult/Svensköp
Torsdagar 15-18
Lördag
- Söndag11-15
11-15
Lördag-Söndag

Alla dagar 9-21
8-21
Telefonnummer: 010-74 72 240
tel: 0705- 570 140

Vill du också underlätta
www.mollersfynd.se
tel:
0705- 570 140
för Dina nära och kära?

Axel Lindahl
Tollarps Begravningsbyrå

MINNS
gårdagen
LEV
idag
DRÖM
om
MORGONALLT
INOM
DAGEN

SELLGRENS
Maglehems Antenn
SKOGS-&
Fastighets
service AB AB
TRANSPORTER
0733-94 06 00

Tv-antenner
Parabol
Välkommen
till Din lokala
begravningsbyrå
Nätverkmed personlig
service
och omtanke.
Installation
Service
VÄLKOMMEN TILL
DITT LOKALA KONTOR
Vi Kristianstad.
finns här för dig.
Fäladsgatan
4B,
Tel 044-19
06 90
m.m.
Med
hjärtat
på lokal
mark!
Livsarkivet www.hansensochlindhs.com
Bouppteckning Gravstenar Begravning

DIGITAL-TV

ÅHUS

TOLLARPS
TOLL ARPS

Martin Eklind
0708 640187

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

BEGRAVNINGSBYRÅ

Idrottsvägen
3, 31Tollarp.
01 500106
Fäladsgatan
4B,
Kristianstad.
Tel 044-31
044-19
Idrottsvägen
3, 298
Tollarp,044-31
Tel:
5090
www.tollarpsbegravningsbyra.se
www.hansensochlindhs.com

Ulf
Ulf Selin
Selin Bygg
Bygg AB
AB
Forsakarsvägen
Forsakarsvägen762
762
297
29794
94DEGEBERGA
DEGEBERGA
0733‐466499
0733‐466499

Höingav 6 Maglehem
29795 Degeberga
martin.eklind@telia.com
13
33

Fäladsgatan 4B, Kristianstad. Tel 044-19 06 90
www.hansensochlindhs.com
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Degebergaskolan åk 6-9 • dec 2015 – april 2016:

Traditioner och nya grepp

V

i har vissa traditioner på
Degebergaskolan, t ex Luciafirande. Nytt var att eleverna i
åk 5 visade upp ett fint Luciatåg och
spelade upp berättelsen om Lucia för
eleverna på hela skolan.
Luciakonsert gjorde succé på
Degebergaskolan
Ett annorlunda luciatåg kunde föräldrar till elever i klass 5 och hela F-9 på
Degeberga skola uppleva den 10 och
11 december 2015.
Klass 5 tillsammans med Elna
Persson i egenskap av berättare och
under ledning av musiklärare Jenny
Malmsjö, gav publiken en luciakonsert de aldrig tidigare upplevt! En
blandning av klassiska och moderna
luciasånger framfördes till annorlunda

instrument såsom jembetrumma och
mer vanliga instrument som tvärflöjt,
piano och gitarr. Sångerna varierades
med unison, härlig stämsång och
växelsång.
Med inslag av berättelserna
om lucia, både många och väldigt
grymma, kunde eleverna bjuda på
en näst intill sagolik stämning. De
hade tillsammans planerat och byggt
upp scenografi och kulisser. De hade
stalledrängar i klassiska bonnakläder
istället för stjärngossar. Både vit och
brun pepparkaksgubbe var med, ett
beslut av eleverna utifrån diskussioner
kring pepperkaksgubbens vara eller
icke vara.
Stämningen gick nästan att ta på
och föreställningarna var näst intill
magiska!!!
Jenny Malmsjö, Musiklärare

Utmaningar
Dagen före julavslutningen har vi
Tomtecupen. Här spelar eleverna
fotboll i lag, som de själva har bildat.
Lärarna har också ett lag. De har vunnit en gång! Det var 2007, då Matthias och Hendrik, tyska lärarkandidater, var med i laget. 2015 års vinnare
var ”Linnéas Ekollon”: Linnéa Ek
Håkansson, Joel Gerdes, Jacob Topçu,
Benjamin Nilsson, Axel Shannon och
Theodor Sellgren.
Vaktmästare Johan Hansson ansvarar för cupen. På avslutningsdagen
kunde vi läsa hans kluriga kommentarer om spelarnas insatser – de fanns

Joel G, Johan H, Linnéa EH.
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Laura & Isabel.
uppsatta i uppehållsrummet. Foton
från matcherna visades på interntv:n
till musik från nya anläggningen.
Det har också blivit en tradition att
Lions Club Södra Gärds på julavslutningen i kyrkan delar ut två stipendier
à 1000 kr till två elever, som valts av
eleverna till Bästa kompis. 2015 gick
stipendierna till Martin Persson 8A
och Essi Mander 9A och delades ut
av Lionspresidenten Christer Järlesäter
tillsammans med Nils-Olof Olsson.
”Vi säger Stort Grattis till dessa två
fina ungdomar, fina förebilder för sina

skolkamrater! Lycka till i ert fortsatta
skolarbete och fritidsliv!” står det
att läsa på Lions Club Södra Gärds
hemsida. Vi gratulerar också och vi
tackar Lions Club Södra Gärds!
Det är tradition sedan 2006 att
det kommer tyska lärarkandidater från
Universitetet i Paderborn till Degebergaskolan på tre veckors praktik
på vårterminen. 2016 var Isabel
Cronau och Laura Stupperich hos
oss under v. 9-11. De var med på
tysk-, engelsk- och spansklektioner.
De var båda positiva och trevliga och

kom snabbt in i vårt arbete. Vi vill ju
förbättra våra språkkunskaper. Det är
värdefullt för eleverna att få en in-put
direkt från en tysk- resp spansktalande person. Vi är inte dagligen ”omgivna” av tyska eller spanska på samma
sätt som av engelska. Även vi lärare lär
oss mera. Vi får t ex veta att ord och
fraser, som står i läroböckerna, inte
alltid stämmer. Språket förändras.
Under alla åren har de tyska lärarkandidaterna bott i Degeberga Stugby,
där de fått mycket god service. Tack
för det, Stefan Mårtensson!
The Big Challenge

Resultat 2016

Under	
  v	
  19	
  kom	
  resultaten.	
  Det	
  gick	
  bra	
  för	
  Degebergaskolans	
  deltagare.	
  Många	
  elever	
  låg	
  
över	
  medelpoängen	
  i	
  Sverige.	
  Här	
  nedan	
  finns	
  de	
  tre	
  bästa	
  på	
  varje	
  nivå.	
  Vi	
  gratulerar!	
  
Level 3 Medelpoäng	
  i	
  Sverige:	
  251,25	
  
Degebergaskolan
15	
  elever	
  
1	
  
2	
  
3	
  

Skåne
344	
  elever
27	
  	
  
39	
  
59	
  

Sverige
1058	
  elever	
  
153	
  	
  
190	
  
297	
  

Poäng

Namn

301,25	
  
298,75	
  
285,00	
  

Alfred	
  Browne	
  7A	
  
Johan	
  Svensson	
  7A	
  
Eliaz	
  Olsson	
  7A	
  

Level 4 (Få deltagare hos oss p g a Prao) Medelpoäng	
  i	
  Sverige:	
  243,29	
  
Degebergaskolan
7	
  elever	
  
1	
  
2	
  
3	
  

Skåne
399	
  elever
78	
  
140	
  
194	
  

Sverige
1247	
  elever	
  
265	
  	
  
455	
  
606	
  

Poäng

Namn

283,75	
  
261,25	
  
247,50	
  

Sebastian	
  ABengtsson8A	
  
Isak	
  Schrevelius	
  8A	
  
Lukas	
  Löf	
  8A	
  

Sverige
680	
  elever	
  
83	
  	
  
200	
  
200	
  

Poäng

Namn

300,00	
  
276,25	
  
276,25	
  

David	
  Jonsson	
  9A	
  
Victor	
  Ahlbom	
  9A	
  
Nora	
  Borr	
  9A	
  

Level 5 Medelpoäng	
  i	
  Sverige:	
  248,35	
  
Degebergaskolan
21	
  elever	
  
1	
  
2	
  
2	
  

Skåne
138	
  elever
17	
  
45	
  
45	
  

Ann-‐Helen	
  Clausson	
  
Språklärare	
  i	
  åk	
  6-‐9	
  och	
  förstelärare	
  
Degebergaskolan	
  

Den 12 april var det dags för
den internationella, årliga tävlingen
i engelska, The Big Challenge, med
undertecknad som coordinator. Första
gången Sverige var med i tävlingen
var 2013. Elever från åk 7, 8 och 9 på
Degebergaskolan har varit med från
början och uppnått goda resultat. Nytt
för i år var att de 45 eleverna från åk
7, 8 och 9 fick tävla on-line. Tävlingen testar elevernas engelskkunskaper
vad gäller ordkunskap, uttryckssätt,
uttal, grammatik samt kännedom om
de engelskspråkiga länderna. Under
läsåret kan eleverna träna on-line på
sidan www.thebigchallenge.com/se
Deltagarna ges chansen att utmana
sig och jämföra sina kunskaper inom
skolan, regionalt och nationellt. Deltagandet är frivilligt men man har allt
att vinna och inget att förlora! Vi väntar nu på resultaten för denna gång.
Mathilda Månsson
Lärare i svenska och engelska i åk 6-9
Ann-Helen Clausson
Språklärare i åk 6-9 och förstelärare

VÄRLDSBOKDAGEN
Den 23 april var det Världsbokdagen och eleverna i årskurs 6 och 7
firade hela veckan.
Genom att anamma trenden #Bookface uppmärksammade eleverna på
Degebergaskolan Världsbokdagen,
läsningens fördelar och att läsningen
innebär att man kan få vara någon
annan för en stund. Världsbokdagen
myntades av Unesco 1995 och har
som syfte att uppmärksamma yttrandefrihet, tryckfrihet, skydd av immateriella rättigheter men också ge tillf älle
att hylla författare och sprida glädje
kring böcker och läsning. På Degebergaskolan lyftes det fram att böcker
är det allra bästa verktyget vi har för
att öka förståelsen för människor som
kanske har en annan livssituation
än oss själva och att de ofta innebär
en bro till andra kulturer. Böcker är
utmärkta redskap för att bekämpa
fattigdom och hjälper till att bygga
fred! Det stora målet med Världsbokdagen är att kämpa mot analfabetism.
Bookface är ett initiativ som startades av bibliotekarier i USA för att ge
läsningen en skjuts. Bilderna samlas
i appen Instagram under hashtagen
#Bookface eller #Bookfacefriday.
Bookface handlar helt enkelt
om att passa in en kroppsdel med ett
bokomslag, så att de flyter samman

på ett passande vis. Resultaten blir
fantastiska!
Årskurs 6 och 7 på Degebergaskolan fick en kort introduktion och
var sedan redo att köra igång med
bildplanerande och textproduktion!
Eleverna hade lätt att komma igång
på grund av det nära samarbetet med
skolbiblioteket, där personalen hade
plockat fram en hel vagn böcker med
bokomslag på temat, vilka eleverna
fick använda sig av. Bilderna kompletterades med en förklarande text
om läsningens fördelar och elevernas
bilder finns nu att beskåda på Degeberga bibliotek som har arrangerat en
tävling där en eller ett par bilder kommer koras som vinnare och tilldelas
fina priser. Tävlingen pågår till den 26
maj och så länge finns även bilderna
på plats i biblioteket.
Mathilda Månsson
Lärare i svenska och engelska i åk 6-9
Ann-Helen Clausson
Språklärare i åk 6-9 och förstelärare

Skolan renoveras
Renovering av omklädningsrum och duschrum pågår just nu i lilla gymnastiksalen på Degeberga skola.
Arbetet beräknas vara klart i vecka 23. Inne i själva duschrummen
kommer golven att rengöras med speciellt medel och gallerna till golvbrunnarna ska fräschas upp eller bytas ut. Duschväggen som finns framför
duscharna kommer att tas bort. I båda duschrummen kommer det att byggas ett duschbås där det går att låsa om sig.
I omklädningsrummen bli  det nya golvmattor, lagning av sprickor
och målning av väggarna. Vi kommer även att köpa in nya klädbänkar till
båda omklädningsrummen.Taket i både duschrum och omklädningsrum
kommer att få ljudabsorbenter, vilket gör att det blir betydligt skönare att
vistas i lokalerna.
Det är Erlandssons Bygg som är entreprenör för arbetet och beställare
är C4 Teknik.
Mats Bertram, Serviceledare, Skolområde Södra
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Med djupa andetag

Andas in, andas ut. Stanna i stunden
och känn hur lugnet infinner sig i din
kropp. Yoga ger lugn i sinnet samtidigt som det ger en bra styrketräning
för hela kroppen. Yoga är en träningsform som passar alla, oavsett ålder,
kön, träningsbakgrund då man utgår
ifrån sina egna förutsättningar.
Linda har under ett års tid hållit i Yoga med sitt företag Hello you,
i brandstationens gymnastiksal i
Degeberga på måndagar och onsdagar. Vårterminen håller på till vecka
22, yogapasset är nybörjarvänligt och
man kan när som helst komma in och
börja träna yoga. Höstterminen kommer att starta i slutet av augusti.
Hello you är ett yogaföretag som
är inriktad på Hathayoga. Linda vill
att alla ska kunna njuta av yogan med
alla dess positiva effekter den har på
våra kroppar och sinnen. Hello you
erbjuder hathayoga, mammabebisyoga
och gravidyoga.
Hathayogan som Linda praktiserar
är både dynamisk och klassisk. Det
som skiljer dem åt är hur man praktiserar asana (positionerna). Den klassiska hathayogan är den yogaform som
är den mest kända i västvärlden. I den
dynamiska yoga knyts de olika asanan
tillsammans med vinyasa (som är en
dynamisk rörelsesekvens). Samspelet
mellan andningen och rörelserna är
grundläggande och är mycket viktig.
Andningen hjälper till att hitta din
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takt i rörelsen. Ordet Hatha betyder
kraft. Hatha är sammansatt av ha som
är människans maskulina kraft, tha är
den feminina kraften. Målet med Hathayoga är att skapa en balans mellan
dessa två krafter.
Dagens samhälle är präglat av
tillgänglighet, högt tempo, prestation
och press mellan olika roller som vi
”måste” fylla, eller som förväntas av
oss. Det är inte konstigt att stress har
blivit västvärldens folksjukdom nummer ett. Forskning har visat att det
finns tydliga samband mellan stress
och sjukdomar som exempelvis hjärtoch kärlsjukdomar, ångest, depression,
magsår och belastningsskador på
muskler och skelett.
Yogan har sitt fokus på motsatsen
av stress, prestation och högt tempo
och kan därför fungera som motvikt
till resten av vårt liv. Skillnaden mellan yogan och de andra västerländska
träningstyperna är tempot. I motsats
till samhället vi lever i, där tempot
är högt, är yogan långsamt. Yogan
kan lugna ner deltagaren och på så
sätt sänka stressnivåerna. Andningen
är som Linda tidigare nämnt viktig i
yogan. Att bli medveten om sin andning och lära sig att kontrollera den
är ett verktyg för att bemästra stressen
i vardagen. Forskning har visat att
avslappning kan förebygga livsstilssjukdomar som är förbundna med
stress genom att; sänka hjärtfrekven-

sen, minska muskelanspänning, sänka
blodtrycket, minska intensiteten i
upplevelsen av ångest och spänningar,
sänka energiförbrukningen och förbättra sömnkvalitén.
Ett bra sätt att beskriva yoga är:
Förmågan att styra sin uppmärksamhet
till en given punkt/ett objekt och hålla
kvar den där oberoende alla inre och yttre
störningar. När man tränar på att göra
detta utövar man yoga och när man
lyckas med det upplever man yoga.
Så yoga är både en övning och en
definition.
”Innan jag började träna yoga med
Linda, så hade jag ofta spänningshuvudvärk och migrän. Men efter att ha yogat
två pass så kände jag att huvudvärken
och migränen minskade. Idag har jag inte
längre några bekymmer. Känner jag vid
något tillfälle att värken är på väg så gör
jag lite yoga och då försvinner besvären.”
Kund citat.
”Jag kunde inte ens sitta på golvet för
jag var så stel, efter tio veckors yogande kan
jag röra mig utan problem. Jag känner mig
till och med smidig”. Nöjd kund citat
Linda Vigren

Utnyttja
ROT-avdraget nu
och spara 30% på
arbetskostnaden!
– Vem vet hur länge
det finns kvar!

Vardagar kl 10-18, Lördagar kl 10-14
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Ett försvinnande kulturarv
- om gamla valvbroar av sten

Konsten att bygga valv av
sten är åtminstone ett par
tusen år gammal. I antikens
Rom kulminerade konsten i
form av milslånga akvedukter, som försörjde städerna
med friskt vatten.

för fyra hundra år sedan, på order av
allas vår Kong Christian IV. Ständiga
bekymmer med dyra reparationer, som
ingen ville stå för.
Det kom en kunglig förordning år
1752, som stadgade att alla allmänna
broar skulle vara byggda av sten. Ståthållaren Rålamb fick den otacksamma
uppgiften att övertyga bönderna.
Stenbroarna i våra trakter är mestadels
byggda under perioden 1760 – 1860.
Sedan kom betongen, och då glömde
man bort konsten att bygga valvbroar
av sten i kallmur, det vill säga utan
cement och fogmassa.
Nu låter man broarna förfalla och
de förstörs av buskar och träd som
växer in. Ett försvinnande kulturarv.

Det går inte att fuska; då rasar
bron. Detta är principerna, men hur
gjorde man i praktiken?
Det finns inte många beskrivningar, bromästarna är mestadels okända.
Man fick börja med att samla sten
och klyva den. Sedan måste man
avleda bäcken eller ån, och när det var
klart bygga en form av sand och sten,
eller en stomme av timmer med rätt
form. Nu kom det svåraste: att stapla
kilformade stenar från sidorna upp
mot mitten, där hela konstruktionen
vilade med all kraft mot hjärtstenen,
som den kallas. Så togs ställningarna
bort och hela bygget sjönk lite och
låste sig. Hela bygget kunde ta år –
detta var sanningens ögonblick!

Bygga en valvbro
Våra broar
Bygga ett valv
Valvet
måste
respektera
cirkels
form
I våra trakter finns några gamla fina
Här hemma hade vi nog inga rikoch tåla stora krafter: brons egen
broar, som man kan se på bilderna.
tiga valvbroar förrän långt senare. Vi
tyngd,
belastning,
tryck
i
längstyckte om att bygga träbroar i fackLars Thulin,
mot mitten och
utåtminigrävare och
Vi iutför
typer avoch
grävarbeten
med
verkskonstruktion. Mest känd
våra allariktningen
larsthulin@fastmail.fm
fundamenten,
krafter åt
sidan.
större
bandgrävare
med
grävsystem,
trakter var Långebro, som byggdes
eller 0708 126680

mp@entreprenad.se - www.mpentreprenad.se
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

sparbankenskane.se • 0771-12 20 00
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Everöd IF:s loppis på Tallavallen
– i år den 21 augusti!
1972 var det premiär för denna trevliga tradition som genom åren blivit ett
uppskattat folknöje. Under säsongen
som inleds redan i mars – april hämtas
föremål i stort sett varje vecka. Ring
gärna om du har prylar du vill bli av
med så hämtar vi dem, loppis-telefon
0733-12 26 84.
Vi ser det också som en insats för
miljön då vi ger våra prylar chans till
ett nytt liv hos en ny ägare. Förra året
hade vi 12 olika försäljningsstationer
och utöver det finns det kaffe och
korvförsäljning och plats för knallar
att visa upp sitt sortiment.

byggs alla försäljningsstationerna upp,
då samlas unga och gamla som kan
bidra med något som kan göra söndagen till en ny
succé. Fram
emot lördagseftermiddagen
ska det mesta
vara klart
för att man
från söndag
förmiddag ska
kunna ställa
upp alla saker på ett sätt så att det
tilltalar kunderna.

Engagerar hela byn
Loppisdagen, som alltid är den tredje
söndagen i augusti, startar för alla
inblandade redan dagen innan. Då

Gott om prylar och så
fallskärmshopp
Kl. 13.00. öppnas grindarna. Det har
hänt att folk inte kan bärga sig, utan

hoppar över staketet i
jakt på de bästa sakerna. En lyckad loppisdag ska också innehålla
några fallskärmshopp från vår härliga
fallskärmsklubb på flygplatsen. I år
hoppas vi att många kommer till oss
den 21 augusti. Vill ni inte köpa någon ny pryl så kan ni låta er smaka av
stekt sill, korv och en kaffetår på det!
Text: Rolf Hjerpe / Foto: Lena Holst

Hemvändardag i Everöd
Pingstdagen, söndagen den 15 maj,
hade Everöds Sockenförening en
Hemvändardag. Dagen började i
Everöds skola, byggd omkring 1940.
Intresset var stort, Göran Mårtensson kunde hälsa 50-talet besökare
välkomna. Barndomens utmaningar,
redskapen i gymnastiksalen var
välbekanta. Men för äldre elever som
tillbringade lunchrasten på en bänk i
korridoren, och åt medhavda smörgåsar, var matbespisningslokalerna en
nyhet.

Gospelsång och berättelser
om Everöds kyrka
Dagen fortsatte i Everöds kyrka, där
ordförande Ingvar Olsson hälsade väl-

kommen, varefter sockenföreningens
klubbmästare Lars Brettell berättade
om vår gamla medeltidskyrka. Vi fick
också höra lite om våra präster och
speciellt om Sthen Pedersen Sommer,
präst 1647 -1679. Sthen Sommer
blev den siste danske prästen i Everöd
- en orolig tid, då svenskar, danskar
och snapphanar hjälptes åt att ödelägga trakten och plundra kyrkor och
prästgårdar. Henry Plantin, kyrkoherde i Everöd 1956 -1966 har i sin bok
”kyrkan – prästgården – prästerna”
tecknat Everöds kyrkohistoria.
Kyrkans gospelkör Riverside,
under ledning av Daniel Löfquist,
började med att inbjuda till allsång
och sjöng sedan härligt medryckande
gospellåtar för oss. Ingvar tackade
kören för fin underhållning. Ackompanjerade av Daniel sjöngs sedan
gemensamt ”Vildandens sång”, vars
kompositör, växte upp i Everöd under
slutet av 1800-talet.
Mingel med korvgrillning,
kaffeservering och tipsrunda
I prästgårdsparken samlades sedan

ett 90-tal sockenbor och hemvändare
för allmänt mingel. I parken fanns
korvgrillning och kaffeservering för
sugna besökare och en tipsrunda där
deltagarna kunde testa sin kunskap
om Everöd i svunnen tid. Många
antog utmaningen och tippade med
goda resultat. Trevligt var att en tillf älligt hemvändande ”Stockholmare”,
Stig Jönsson, vann första pris, Lukas
Ernryds bok, ”utvalda krönikor 2013
– 2015”.
I prästgårdens annex var det
utställning med stor väggkarta som
beskriver näringslivets utveckling
i Everöd. I Länstidningens valnr
II 1948 kunde man läsa ”Går man
bygatan fram, från Everöds kyrka mot
Lyngby, frapperas man av de många
aff ärer av olika slag, som ligga vid
ömse sidor om vägen och vittna om
välmågan både hos det egentliga
samhällets befolkning och hos bygden
i övrigt” konstaterar skribenten i sin
artikel om vår by, vars gatubild nu
förändrats.
Text och foto: Inger Siöström
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Maglehem
– en grann
grannby
En mil eller så söder om Degeberga, där slätten övergår i Linderödsåsens lövskogar och tassemarker och där man först skådar
Östersjön – där finns Maglehems
by.
Här kommer, på redaktionens begäran, en liten beskrivning av byn och
landskapet; kanske vill du hälsa på?
Byn
Maglehem är en så kallad småort, med
ungefär två hundra bofasta invånare.
Byn har cirka åttio hushåll, med
tillskott av ytterligare tjugo hushåll
under helger och ferier. ”Alla känner
alla”, kanske man kan säga. Byn har
en gammeldags prägel, med bostadshus och gårdar samlade kring kyrkan,
allmänningen och det lilla torget.
Många gårdar har kvar sin genuina
karaktär. Betesmarker når mitt in i
byn.
Kulturlivet och föreningslivet florerar. Byn har en tradition inom konst
och måleri. Konstrundan började här.
Maglehems kulturförening arrangerar
föreläsningar och man visar utställningar med lokala, nationella och
internationella konstnärer varje midsommar. Frivilliga Brandkårens stödförening har uppåt 700 medlemmar.

Föreningen Vi i Maglehem anordnar
traditionella gillen. Bygdegårdsföreningen har lokaler för fester och
Maglegårda har utställningslokaler.
Landskapet
Landskapet omkring byn är mycket
vackert. Riksintressen för naturvård,
Natura 2000, naturreservat och Ravlunda skjutf ält skyddar området mot
överexploatering.
Några tips för besökande
- Kyrkan är mycket gammal, med
väggmålningar och ett märkligt krucifix.
- Det är roligt och lärorikt att
besöka Blåherremölla nere vid Julebodaån; husen är vackra och möllan
maler eget mjöl.
- Cyklister finner en vacker och
skyddad led, från Degeberga, längs

stranden i sommarbyn eller genom vår
by och vidare till Brösarp.
- Solgården, anrikt bed & breakfast vid torget, hjälper den som är
trött eller törstig eller hungrig.
Bo i Maglehem?
Man hör ibland att de små byarna på
landet kommer att dö ut. Det tror inte
jag. Nutidens familjer söker sig från
staden och vill bo nära naturen, med
vettiga arbetsresor och möjlighet att
arbeta på distans via bredband. Bredband finns. Och här finns utrymme
för några bostäder till. Men det gäller
att bygga så att nya hus passar in i
byns karaktär.
Men vi saknar en liten lanthandel.
Nu får vi ta oss ända till Degeberga
för att handla …
Lars Thulin

Vi utför alla typer av grävarbeten med minigrävare och
mp@entreprenad.se
- www.mpentreprenad.se
större bandgrävare med grävsystem,
Hjullastare och minilastare
Även försäljning av sten och grus och avloppsanläggningar
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Lantbruksentreprenad till Växtodling, Gräs och
Sockerbetsodling

Små hjärtan
Montessoriförskolan Små hjärtan
startade sin verksamhet 2012 och
strax innan sommaren flyttade vi in i
nybyggda lokaler på Sandödlevägen.
Montessoripedagogiken genomsyrar
verksamheten. Maria Montessori visste det varje förälder vet, nämligen att
barn är nyfikna och fulla av upptäckarglädje. Pedagogernas uppgift är att
vara lyhörda för varje barns intressen

Lars-Inges
Lars-Inges
Elservice
Elservice

Kyllingarödsvägen
120 - 9
Tingsvägen 46, Degeberga
Kyllingarödsvägen
120 - 9
Tingsvägen
46, Degeberga
Degeberga
Degeberga

044-35 09 03
044-35 09 03
070-511 18 77
070-511 18 77

RATHCKE
RATHCKE
RATHCKE
RATHCKE
GÅRDEN
GÅRDEN
GÅRDSBUTIK
GÅRDEN
GÅRDEN
RATHCKE
GÅRDSBUTIK
GÅRDSBUTIK

och mognad. Det nya huset har planerats och inretts av pedagogerna för att
möta det lilla barnets behov av trygghet, lek och lärande. Låga fönster med
utsikt över Degebergas storslagna
natur och varma trägolv bidrar till att
skapa en hemlik känsla. Möbler, tavlornas placering, leksaker och material
utgår alla från barnets storlek. Varje
sak har sin bestämda plats och på nå-

bar höjd för barnet. Ordningen skapar
ett lugn som det lilla barnet behöver
för att bearbeta sina intryck. Om ni
vill veta mer om förskolan eller ställa
ert barn i kö är ni hjärtligt välkomna
att höra av er på smahjartan@telia.
com eller 0702-467046
Montessoriförskolan Små hjärtan
genom Sofia Cederblad

Leg. Veterinär
Leg. Veterinär

Per Schønbeck
Per Schønbeck
i Maglehem
i Maglehem

Nu med röntgen
Nu med röntgen
044-35 16 81
044-35 16 81
www.veterinar-schonbeck.se
www.veterinar-schonbeck.se
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Vårdcentralen Degeberga har firat 25 års-jubileum

Utvecklar nu verksamheten med
en Äldrevårdsmottagning
Torsdagen den 12 maj firade Vårdcentralen Degeberga 25 års jubileum
genom att ha öppet hus för allmänheten. Det var en välbesökt eftermiddag
med ca 60 besökare som bjöds på
cider med tilltugg samt kaffe och tårta
medan verksamheten visade upp sig.
Patienterna hade möjlighet att gå
runt och prata med vårdcentralens
personal och få information om verksamheten och lyssna på ett föredrag
om läkemedel och äldre.
Just äldre är något som kommer att
finnas i fokus för vårdcentralen framöver då man öppnar en äldrevårdsmottagning den 1 juni.
Äldrevårdsmottagningen innebär
en ökad service och tillgänglighet för
patienter 75 år eller äldre med bl.a.
direktnummer utan knappval, vägledning och information till patient och

Eva Rekman och Helene Fritzon.
närstående om var i vården man ska
vända sig, planerade hembesök vid
behov, läkemedelsgenomgång och
förebygggande hälsosamtal.
Vi hoppas att detta ska vara en
tillgång för våra patienter och även

göra att fler patienter listar sig på
vårdcentralen i Degeberga. Här finns
tre allmänspecialister, en utbildningsläkare och inga hyrläkare och därmed
en hög kontinuitet i vårdkontakterna
säger Eva Rekman, verksamhetschef.

Hälsoval Skåne

Vårdcentralen Degeberga
En del av Region Skåne

Val / byte av vårdenhet
Jag väljer / önskar byta till
Vårdcentralen Degeberga
Brades väg 5, 297 31 Degeberga
Tel. 044-309 05 10

Dina uppgifter
Namn

Personnummer (12 siffror)

Gatuadress

Postadress

Mobiltelefon

Datum

Namnunderskrift

Namn (för omyndig - vårdnadshavare)
Telefon dagtid

Personnummer (12 siffror)

Dina uppgifter kommer att lagras i ett dataregister avsett för att administrera val av vårdenhet.
Blanketten lämnas eller skickas till vald vårdenhet.

Fyll i, klipp ut och
skicka in redan idag!

Du kan också ringa 077-444 00 90


22

VÄRMEPUMPAR

Montessoriförskolan Små Hjärtan

0702-467046
www.smahjartan.dinstudio.se
thermia.se

Degeberga rör AB
Allt inom rörservice!

EVERÖDS
PLÅTSLAGERI
EVERÖDS
Stellan 0708
- 238421
PLÅTSLAGERI

Niklas 0708-35 23 86 (Degeberga)

• Pär 0709-18 57 00 (Åhus)

www.degeberga.nu

Christer 0708 - 238641
Stellan & Christer
Stellan
& Christer
Adress: Brädvägen
11
297 72 Everöd
Adress: Brädvägen 11
297
Tel/fax: 044-23
8472
21Everöd
Mob: 0708-23 84 21
Tel/fax: 044-23 84 21 Mob: 0708-23 84 21

Christer 0708 - 238641
Christer 0708 - 238641
Stellan 0708 - 238421
Christer 0708 - 238641
Nybyggnad och renoveringar.
Tillverkning av våningstrappor, dörrar fönster och köksinredningar.
Hyvling i modern listmaskin av lister, golv och trallbrädor i olika träslag såsom ask,
björk, bok, ek, fur och sibirisk lärk.
Vi utför alla slags glasningsarbeten.
Christian
0736-004962
christian.hakansson@telia.com

Bruno
0708-494962
bruno.hakansson@telia.com

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

mangeshvs@telia.com
mangeshvs@bredband.net

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

Gårdsförsäljning
Sveriges vackraste julgranar
från lördagen 12 december
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Kvarteret Utsikten
Rökeri & Camping

NYEHUSEN

ATV	
  Äventyr	
  
-‐	
  kör,	
  upplev,	
  njut!	
  

  

Om ni behöver
trygghet så vänd
er till...
Nyehusen

November 2015 byter Kjellanno
AB ägare. Vårt mål är att förvalta
företaget i samma riktning som
tdigare.
Välkommen att kontakta oss vid frågor.
Mats, Elof, Johan Jansson.
www.kjellann.n.nu
0708--232378
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Vi är en mindre Begravningsbyrå som
står våra kunder nära, både under och
efter vårt åtagande.
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Kristianstad:
Östra Vallgatan 6
Tel: 044-215050

GATUKÖK
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www.lyngbygard.se	
  
Tar beställning
från Önneköps Bageri
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Michael

Välkomna!
044-350065
Välkomna!

  

	
  
	
  
	
  

Tingsvägen 61

Degeberga

Telefon: 350644

Kulglass, Mjukglass
Öppet:
18 - 30/6:
- 21:00
Gatukök
öppet11:00
alla dagar
1/7 - 19/8: 11:00 - 22:00

Välkomna till Dental Human
När tandläkarkliniken Dental Human
slog upp dörrarna till sin verksamhet
i Degeberga för 4 år sedan utlovades
en modern och fräsch klinik. Nu är
den här! Mitt i Degeberga centrum, i
bankens gamla lokaler, finns Dental
Humans nya fina klinik där såväl gamla som nya patienter hälsas välkomna.
Det lugna och varma sätt som personalen bemöter patienten med känns
redan i dörren och här jobbar Sophia
Nilsson (tandläkare) tillsammans med
Anna Danielsson (assistent) och Terese
Hildingsson (tandtekniker/assistent)
för att ge oss i bygden god service.
Det är lätt att ta sig till kliniken med
busshållplats precis utanför dörren
och goda parkeringsmöjligheter.
Kliniken har öppet alla vardagar,
måndagar och tisdagar är det kvällsöppet. Vid akuta besvär ordnas som
regel tid för undersökning samma
dag. Det är samma avgifter och regler
som för Folktandvården, säger Anna.
Terese och Sophia instämmer och
fortsätter: Inom Region Skåne gäller
fri tandvård tom det året man fyl-

Anna Danielsson,
Sophia Nilsson och
Terese Hildingsson.

ler 19 år. Om inget aktivt val görs
blir barnet per automatik listad hos
Folktandvården (närmaste i Tollarp)
men om föräldrar listar sina barn/
ungdomar hos kliniken i Degeberga
kallas de för årliga kontroller här.
Kvällstiderna underlättar för föräldrar
att kunna följa med sina barn utan att
behöva ta ledigt från arbetet. Terese
fyller i: som gymnasieelev är det lätt

att bara hoppa av bussen här direkt
efter skolan.
Men på Dental Human är alla
välkomna i alla åldrar. Det är lätt för
rörelsehindrade att ta sig in på kliniken. Tandproteser, enklare reperationer och justeringar är även det något
som Dental Human ordnar. Varmt
välkomna till oss hälsar Sophia och
hennes arbetskamrater.

Tandkliniken
i Degeberga

• 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
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FÖR DIN TRYGGHET

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

Per Knutsson
Bankrådgivare
Lantbruk
044-19 62 24

Fredrik Svensson
Gruppchef
Lantbruksförsäkring
044-19 62 34

Lars-Johan Joelsson
Säljare
Lantbruksförsäkring
044-19 62 46

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

Agneta Eriksson
Innesäljare
Lantbruksförsäkring
044-19 62 47

Boka rådgivning

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

GARANTERAT SVENSKT KÖTT!

ÖPPETTIDER: 11 - 21

Öppettider:
Torsdag - Fredag 13.30 - 17.30
Lördagar stängt.
För info: www.degeberga.nu
044-35 05 93
Jonas Hellberg, 0734 - 43 60 36

0708-35 15 25

Utför även allt inom plåtslageri

0739-07 67 52

Tingsvägen 17 Degeberga
Måndagar:
Stängt
Tisdag, Onsdag, Fredag:
09.00-18.00
Torsdag:
14.00-20.00
Telefon: 044-35 00 48

Välkomna!
önskar
Marie och Mikaela
39
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Från en tanke ...

... till verklighet

Vi utför allt inom markarbeten:
• Grävning & schaktning
• Sten & plattläggning
• Vatten & avloppsarbeten
• Transport och försäljning av grus och bärlager
Vi har den totala lösningen för er!
Slå oss gärna en signal
Tel: 070-970 99 78
Björn Andersson

Björntjänster ad final.indd 1

2015-04-07 15:44

42
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På tur med trollen

M

itt i vår vackra by finns den, en
liten stig som för dig in i en
annan värd – Trollstigen. Med start
mitt i backen på Skudarödsvägen går
en liten stig in i skogen. Där möts du
av troll och andra väsen som för dig
längs en vacker barnvagnsvänlig väg
som sträcker sig ungefär en kilometer
in genom skogen fram till den så kal�lade åskviggen där blixten slog ner en
ovädersdag för många år sedan.
Inger och Rolf Stenberg har
tillsammans med sina goda vänner
Birgitta och Ragnar Antonsson byggt
upp det fina landskapet i skogen. Det
hela började som en rolig idé efter en
fjällsemester berättar Birgitta (Gittan).
För ungefär tre år sedan började vi
med en liten tomte, fyller Inger i, och
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sedan har det fortsatt lite efter hand.
Det är ingen som vet exakt hur många
skapelser som finns längs stigen.
Barnen som går här brukar räkna,
men utställningen är levande och
nya tillkommer efter hand. Skogen är
flitigt besökt av såväl förskolegrupper
och pensionärsföreningar och lockar
ständigt till nya äventyr. En bit in
längs stigen finns en liten glänta med
några bänkar som besökaren kan sitta
och vila sig på. Gläntan verkar som
idealisk för en medhavd picknick.
Skogen ägs av Carl-Georg Stjernswärd som givit sitt samtycke till den
populära stigen och Lennart Karlsson brukar tillsammans med Johnny
Jangtun klippa gräset så det går fint
att ta sig fram.

Den f ärg som använts är giftfri och
mycket av matrialet är återvunnet.
Vissa vintrar går väder, vindar, möss
och fåglar åt trollen, men Gittan och
Inger ersätter dessa efterhand och så
växer ett nytt projekt sakta fram. Ett
av trollen, gjort av en sockerbeta, blev
helt uppäten av en liten mus i vintras!!
Det enda vi vill, säger Inger, är att
man inte förstör skapelserna. För en
tid sedan hade ”jägar-trollet” fått sitt
fina snidade trägevär stulet och det är
så synd. Stigen tilltalar verkligen besökarens barnasinne och när jag lämnar stigen tycker jag mig höra trollen
viska: ”Akta oss – låt oss stå….”
Trollet

Fr. vänster: Trollet, Inger Stenberg, Ragnar
Antonsson, Birgitta Antonsson, Rolf Stenberg
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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.

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

Marie

Michael

Öppettider:

Välkomna!
Tisd-Fred044-350065
9 - 17.30, Lörd 10 - 14
Välkomna!

Laila

Munkahagevägen 7

Öppet: tisd-fred
tisd-fred99--17.30
17.30 Lörd
Lörd10
10--14
14
Öppet:

044-350065
044-350065

Munkahagevägen 77
Munkahagevägen

Ni kan kontakta oss dygnet runt vid behov av hjälp.
   %  ! !   
Michael, Marie och Laila

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

Kristianstad:
Östra Vallgatan 6
Tel: 044-215050

GATUKÖK

Serverar dagens måndag - fredag, husmanskost

Nybakta frallor och franskbröd varje dag - även söndagar
Tar beställning från Önneköps Bageri

Tingsvägen 61

Degeberga

Telefon: 350644

36
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Kulglass, Mjukglass
Öppet: 18 - 30/6: 11:00 - 21:00
1/7 - 19/8: 11:00 - 22:00

Kom med i
Vittskövle
byalag!
Klappar ditt hjärta för Vittskövle? Då är
du välkommen som medlem i Byalaget.
Med ditt stöd och engagemang jobbar vi
tillsammans för byn och alla som bor här.

Mycket på gång
Under året ordnas många aktiviteter då vi umgås och trivs,
flera av dem har blivit tradition. Återkommande aktiviteter är bland annat:
Midsommaraftonens eftermiddag firas på torget. Vi klär och reser
majstången tillsammans, sjunger och dansar. Ta med kaffekorgen!
Första söndagen i september har vi en gammeldags byamarknad
med lokala mat- och konsthantverkare. Kaffeservering med hembakat.
Under hela påskhelgen samlas ett tiotal konstnärer för utställning i Sockenstugan.
Konstnärerna visar alltifrån målningar i olja och akvarell till foto, stickat och virkat mm.
Dessutom har vi pubkvällar samt höst- och vårträffar med spännande föredragshållare.
Bli medlem du också
Du blir medlem genom att betala in medlemsavgift, 100 kr per person
eller 200 kr för familj, på bankgiro 330-0191. Ange namn på alla som
avgiften avser, samt adress och epost.
Byarådet, styrelsen, sammanträder en gång i månaden.
Har du något du vill att vi ska ta upp, tipsa eller fråga oss om, hör av dig till
kontakt@vittskovleby.se eller till någon i byarådet. Kontaktuppgifter hittar du på hemsidan.
Följ oss på www.vittskovleby.se och Facebook

Vill du hyra lokal?
I Sockenstugan finns lokaler för upp till
50 personer. Bokningen gör du enkelt på
www.vittskovleby.se .
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C4 Energi Fibernät

Under 2016 fortsätter vi att bygga ut fibernätet i Degeberga.
Missa inte chansen, beställ din fiberanslutning redan idag!
Öppenheten
I fibernätet väljer du själv
vilka tjänster du vill ha
från olika leverantörer.
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Tryggheten
En fiberanslutning ger
dig prestanda som
princip är gränslös.

Möjligheten
Snabba förbindelser
med omvärlden är en
framgångsfaktor.

För mer information besök: www.c4energi.se

sparbankenskane.se • 0771-12 20 00

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

17

Nu kan du förverkliga
dina idéer direkt från
soffan
Vi kan hjälpa dig med allt
från idé och form till text,
fotografering och tryck.

GL Tryck

Det har aldrig varit
enklare att gå från tanke
till handling.
Ring oss på
044 100777

TÄNK GRÖNT!
HÅLL DEGEBERGA SKÖNT!
Butiken är öppen

Alléns gårdsbutik

1 okt —31 april
Enligt överenskommelse. Ring!

Den gröna butiken
med obesprutade
Grönsaker & Bär

1 maj —31 sept
Måndagar 10 -13
Fredagar
15 -17
Lördagar (10 -13)

Ni hittar oss mittemot
Vittskövle slott i
gamla slottsträdgården
bakom muren

VÄLKOMMEN

(Lör med reservation. för ändringar Ring!)

Katarina

Övriga dagar öppet enl.

Tel. 0708 -56 19 79

överenskommelse.

Matöppet - Servicecentrat i Everöd!
Livsmedel, Post, ATG, Svenska Spel
Apoteks- och Systembolagsombud
Telefon 044-238033
Välkomna!

10
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TimberWidtsköfle
Widtsköﬂe
ATA Timber
AB AB
Tel. växel
växel044-35
044-3503 0003 00
Råvaruinköpare:
Råvaruinköpare:
Ander
sson tel. 070-333
tel.
070-333
Linus Andersson
08 71
Otto Brandting
Brandting
tel. 072-209
tel. 51072-209
20

08
5

www.ata.nu
magleladan
Hos oss
välkomna
Hos
ossär
äralla
allabilar
bilar
välkomna
• Släcker
Släcker bilbesiktningens
bilbesiktningens
2:or2:or
• Utför
Utför AC-rep.
AC-rep.och
ochkontroller
kontroller
• Däck/Hjulinställning
Däck/Hjulinställning
• PlåtPlåt- och
ochförsäkringsskador
försäkringsskador
• Byte
Byte av
avglasglas-och
ochvindrutor
vindrutor

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

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

Delbetala
Delbetala din
dinservice
service
eller
eller

reparation
i fyra
månader.
Hör av er så bokar vi in så att ni får komma ut och
besöka vår
vackra
förskola.. r e

d
Ingen ränta, inga avgifter. . r e t fi

Petra Karlsson (Förskolechef) 044-35 10 15

Gäller vid
Gäller
vidköp
köpöver
över1.200:
1.200:-

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

FÖRSÄLJNING
AV MATJORD, GRUS OCH
STEN I STORSÄCK!

1000:1200:1200:Sebastian Olsson

exkl. moms

/storsäck (ca 1 ton)
inkl. hemleverans!

Q-Light

Ljus- och färgterapi
med medicinskt
fullspektraljus
• Sömnbesvär
Öppet: Måndag, Tisdag, Fredag 9.30–17
• Hudproblem
Torsdag
9.30–15
• Nedsatt
Massage
Lördag
10–13
immunförsvar
Medicinsk Qigong enl
Biyunmetoden
• Muskel- och
Hälsorådgivning
ledinflammation
Ingalill Kjellqvist Dipl. Qiterapeut Cert. Massör
Maglevägen 3 Maglehem 0708 849585 www.eirafriskvard.se ingalill@eirafriskvard.se

0708-44 35 05

info@sebobygg.com
www.sebobygg.com

38
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PLÅT
SERVICE
LACK
AC
HUSBIL
ATV
MOPED

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

Furuboda
Vid kusten, strax öster om Degeberga,
ligger Furuboda, där Ernst och Ella
Skoog invigde en ungdomsgård andra
advent 1960. Fyra år senare inleddes
lägerverksamhet för människor med
funktionsnedsättning, vilket var startskottet för det Furuboda har utvecklats till. Nu drivs Furuboda genom en
ideell förening som har medlemmar
över hela landet. Verksamhetens fokus
är inriktad på enskilda individers
utveckling och delaktighet i samhället. 1967 inleddes ett samarbete med
Önnestad Folkhögskola och sedan
1994 är Furuboda en självständig
folkhögskola.
Daniél Tejera blev direktor för
Furuboda år 2007. I en presentationsfilm säger han såhär: ”Allt vi gör på
Furuboda har ett övergripande syfte
att minska den enskilda individens
utanförskap. Vår vision är självständiga och ansvarstagande människor
med full delaktighet i ett öppet och

tillgängligt samhälle”. Som icke
vinstdrivande organisation har Föreningen Furuboda ett annat perspektiv
än företag och myndigheter. De gör
ingenting för att skapa vinst eller för
att de måste. Föreningen gör det för
att det behövs och för att de har engagemang, kompetens och erfarenhet att
bidra med.
Föreningen Furuboda har idag
verksamhet både i Furuboda, Kristianstad och Malmö. Utöver den ordinarie
folkhögskoleverksamheten bedrivs
även arbetsmarknadsinriktade insatser,
forsknings- och projektverksamheter
av olika slag och en omfattande konferensverksamhet. Utöver detta finns
också sedan 2005 ett fristående assistansbolag, Furuboda Assistans AB.
Tillsammans har dessa verksamheter
över 500 anställda.
På Furuboda finns aktiviteter under hela året. Folkhögskolans internat
har 84 rum och det finns simhall, gym
och sporthall på området. En mycket
uppskattad och populär verksamhet är
solskensveckor och familjeveckor, som

kan ses som en direkt följd av den
lägerverksamhet som allt började med
på 60-talet. En annan aktivitet väl
värd att nämna är de populära brasaftnarna då gott fika, musik och underhållning tillsammans med inbjudna
gäster står på programmet. Under
hela året serveras även lunchbuffé i
restaurangen sju dagar i veckan. Men
Furuboda rymmer mycket mer…
Om ni vill veta mer, gå gärna in
på sidan www.furuboda.org eller ring
044-78 14 600.
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Det händer
Här kan föreningar i Degebergatrakten
informera om sina arrangemang.
Material skickas till e-post:
byabladet@degeberga.nu

i Degebergatrakten

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

Degeberga Byalag
E-post: byalaget@degeberga.nu
Följ oss på Facebook.
Juldekorationer
Våra fina julänglar och stjärnor sätts
upp i byn till 1:a advent.
Julmarknad i Centrum
Söndagen den 4 december
Dragning i GoIF:s lotteri. Tipsrunda i butiker. Tomte. Mer information kommer.
Byalagsstämma
Se annons i affärer och på vår hemsida.
Påsken
Våra fina Påskkärringar sätts upp inför
Påskfirandet.
Valborgsfirande
Traditionsenligt Valborgsfirande Med
Degeberga Goif vid Degeberga Backar
den 30 april. Fackeltåg från Forsalid
19.30. Bålet tänds 20.00.

Turistinformation
Sommaren 2015 införde Kristianstad
kommun lokala Info Points. Degeberga
har 2 Info-points, en i Hembygdsparken (Gärds Härads Hembygdsförening)
och en i Degeberga Stugby. Se vidare
information under kristianstad.se

Lions Club Södra Gärds
Hemsida: lionssg.se

Degebergas Fritidsgård
- GP
A great place to be - Tingshuset.
Öppet flera dagar i veckan för ungdomar från årskurs 5 t.o.m. 18 år under
terminstid. Många aktiviteter och utflykter. Medlemskap 100 kr/år. Har du
frågor kontakta oss på 0733-370816.
För mer information se hemsida:
kfgf.eu/degeberga, följ oss på facebook och instagram.

Södra Gärds
Skytteförening
Vi bedriver skytte såväl ute som inne
och för alla åldrar. Från april - sept.
skjuter vi på vår utebana vid Herremölla 18-20. För mer information
kontakta Petra på 0734-277162. Följ
oss på facebook eller se hemsida:
sodra-gards.com

Degeberga GoIF
Fotbollsträning för barn och ungdomar, bordtennis, barngymnastik,
loppis mm. Tel: 044-350213 (vardagar
kl 9-12) Följ oss på facebook eller via
hemsida: laget.se/degebergagoif

Gärds Härads
Hembygdsförening
Hembygdsparken Degeberga,
Trollemöllavägen 25, 297 94 Degeberga. Tel: 044-35 06 57, e-post:
hembygdsforen.g@telia.com
Följ oss på Facebook eller på hemsidan: hembygd.se/gards-harads
Här finns en info-point för Degeberga
med omnejd.
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En härlig bild på vår pingisavslutning.
Ett glatt gäng med mycket spring
i benen.Tack alla barnen för denna
säsongen, och välkomnar er och nya
spelare till hösten.
Mvh Tina & Micke

Gymnastikföreningen
Nytta och Nöje
Vi startar höstterminen tisdagen den
6/9 kl 19-20 i skolans idrottshall. Vi
hälsar gamla och nya medlemmar
välkomna,
Kom och prova gratis 2ggr. För mer
info ring
Elisabeth Hammarqvist-Arlefalk
0702261952 eller
Monica Hagelin 0702588384

Friskis & Svettis
Välkommen att jympa med Friskis &
Svettis tisdagar kl 18.00 i Sporthallen
under terminerna. Under sommaren
14 juni - 9 augusti har vi utejympa
varje tisdag 18.30. För mer information
kontakta receptionen 044-129075.
Följ oss på facebook. Hemsida: kristianstad.friskissvettis.se

Ripa Modellflygklubb
Alltid på väg uppåt! Ripa Modellflygklubb hälsar alla intresserade välkomna att inspireras och börja med en
trevlig hobby. Prova ”spaka själv” på
simulatorn, eller bara komma in och
se när vi flyger. Varje onsdag från den
5 oktober finns vi i Degeberga Idrottshall 19-21. Mellan april och september
ses vi på modellflygfältet i Ripa. Mer
information finns på vår hemsida:
ripamfk.com

Degeberga Widtsköfle
Golfklubb, DWGK
Golfbanan som med sin öppna och
speciella links-karaktär är uppbyggd
på ren sandjord vilket ger möjlighet till
en lång härlig spelsäsong. Alla spelare
oavsett handicap har stor behållning
av banan. Kansliet 044-355035, Shop/
Pro 044-355040.
E-post: info@dwgolfklubb.se
Följ oss på facebook.
Hemsida: dwgolfklubb.se

Det händer
Lokala Röda Korset i
Degeberga
För information ring
Eva Möttus 044-353109
E-post: eva.mottus@gmail.com
Hemsida: kommun.redcross/kristianstad/om-oss/kristianstadkretsen/

Degeberga Stugby
Trollemöllavägen 57, 29794 Degeberga. Tel: 044-350060.
E-post info@degebergastugby.se
Hemsida: degebergastugby.se
Här finns en info-point för Degeberga
med omnejd.

i Degebergatrakten

Huaröd
Huaröds Byalag
Följ oss på Facebook eller kontakta
Lars Tjärnvall 0768-88  14 42.
Huaröds IF
Följ oss på Facebook.
Hemsida: laget.se/huarod.
Lökaröd
Lökaröds Byalag
Följ oss på Facebook.
Olseröd
Olseröds Byastuga
Kontakta Birger Johansson
044-15 16 02. Följ oss på Facebook.
Hemsida: olserod.se

Maglehem
Byarådet
Hemsida: maglehem.com
Vi i Maglehem
Hemsida: viimaglehem.se
Maglehems Kulturförening
Följ oss på Facebook.
Hemsida: maglekultur.se
Vittskövle
Hemsida: vittskovle.se
Vittskövle IF
Hemsida: laget.se/vittskovle

SPF Seniorerna
Ny ordförande: Lena Lööv, 0708667719, E-post: lovstalund@live.se
Kassör Odd Sörvik 044-351119
E-post: oddsorvik@yahoo.se
Hemsida: spf.se/degeberga
Månadsmötena hålls i församlingshemmet om inget annat anges. Se
gärna information på hemsidan.

DEGEBERGA BYALAG
vill önska DAN OLSSON
välkommen som ny kyrkoherde i
Degeberga-Everöds församling

Degeberga Everöds
Församling
Följ oss på Facebook. Hemsida:
svenskakyrkan.se/degeberga-everod
Pastorsexp tel 044-355450

Byarna
Everöd
Everöds Byaråd
Hemsida: everod.nu
Everöds scoutkår
Scoutverksamhet för unga och gamla.
För mer information se hemsida:
everodscoutkar.se
Everöds IF
Hemsida: laget.se/everodsif

Ved

Brasved & pannved
Säljes av bra kvalité
Transport ordnas
Tel 044-35 07 62
0708-35 07 62
Magnus Rönndahl
DEVI Skogsavverkningar AB

PRO-Everöd. Ö Sönnarslöv
Hemsida: pro.se
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Rykande affärer i Olseröd!

Vem kunde ana att det ligger ett pipmakeri i lilla Olseröd? I byns gamla
skolbyggnad arbetar Love Geiger (39)
och Sara Mossberg (37) i sitt konsthantverksföretag Geigerpipes.
Love har varit verksam som pipmakare i sjutton år. Av ren lust och
nyfikenhet tillverkade han då sin första egna pipa, och fann att han gillade
hantverket. Ja, till den grad att det på
några år gick från att vara en givande
hobbyverksamhet till att bli hans
heltidsarbete och varaktiga försörjning! Love såg tidigt möjligheten att
använda Internet som skyltfönster och
försäljningsväg, och i Svenska pipklubben blev man eld och lågor över
att få in unga,
nya krafter
i branschen
som
kunde
trygga
ett generationsskifte.
Sedan Love och
Sara blev ett par för
femton år sedan har även Sara arbetat
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med formgivning och tillverkning av
tobakspipor.
Från att ha gjort pipor åt sig
själv och vänner har nu företaget en
världsomspännande försäljning och
avsättning för sina vackra produkter.
De senaste 8-10 åren har Kina
varit huvudmarknaden, men
Love och Sara har återförsäljare även
i USA och
Ryssland. De
säljer numera de flesta
av sina pipor i butik och
bara en mindre del över den egna Internethemsidan www.geigerpipes.com
Det är ett ovanligt yrke Love och
Sara valt och särskilt ovanligt är det
för en kvinna. I hela Sverige finns det
idag bara en handfull aktiva pipmakare. Piporna som tillverkas av Geigerpipes är allt igenom konsthantverksprodukter. De
är inte enbart
bruksföremål
utan även samlarobjekt.
Genom åren har en hel
grupp av hängivna samlare fått upp
ögonen för just Love och Saras vack-

ert formgivna, utsökta pipor.
Det ligger många timmars omsorgsfullt och minutiöst noggrant arbete bakom varje pipa. Priserna ligger
därför från 5 000 kr och uppåt. Allra
dyrast blir bara ett fåtal ytterst exklusiva exemplar. Förutom
den avancerade formgivningen är det
materialets – briarrotens – kvalitet och
egenskaper som avgör
prisnivån. Briarroten köper
företaget in från Medelhavsländerna
och de allra bästa bitarna är dyra och
mycket åtråvärda för alla som förstår
sig på branschen. Andra material som
Love och Sara använder är ebonit till
skaften och olika exotiska träslag,
mammutbetar och mässingsdetaljer.
Geigerpipes är idag ett väl etablerat företag i en ovanlig bransch och
deras produkter har rönt internationell uppmärksamhet. I den lugna byn
Olseröd finner Love och Sara daglig
kraft och inspiration för sin kreativitet
och sitt uttrycksfulla formspråk.
Thomas Lindblad

SOMMARKAMPANJ
20% PÅ HELA SORTIMENTET

NORO
YOU

016

Tel 044-35 01 16
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044-35 05 15

”Vi installerar och servar allt inom elbranschen”

Nytt kök eller
bad!
Nytt
kök eller bad!

Hos oss får du rådgivning, förslag och ritning.

Hos oss får du rådgivning,
förslag och ritning.

Certifierade återförsäljare av värmepumpar.
För din trygghet
utför vi totalentreprenaden.
Certiﬁerad
återförsäljare

av värmepumpar.
För din trygghet utför vi
totalentreprenaden.

Idag bjuder vi på
Tänk inte på gräsmattan!
Installera
en en
robotklippare
från erbjudande
Robomow.
- och
massa sockrade
VI ERBJUDER • Fri tomtbesiktning
• Installation med kabelläggare
• Service och reservdelar
• Vinterservice och förvaring

Öppettider är mån - fre 10.00 - 17.30 och lör 10.00 - 13.00
Örtagårdsvägen 1 297 31 Degeberga
Tel. 044-35 05 15 Fax 044-35 08 67

.
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