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Bevara de fina ögonblicken!
I Adapt Medias toppmoderna fotostudio kan vi hjälpa dig 
med allt i bild- och fotoväg. Här är några exempel:

Barnfoto
Utskrifter

För att ge ditt foto en liten extra ”touch” kan du dessutom 
välja olika typer av fotopapper. Vi har ”vanligt” fotopapper i 
tre varianter – matt, högblank och pearl. 

Genom att välja canvas (som påminner om en målarduk) 
får fotot en ”målad” karaktär. Konstnärspapper, som är lite 
strävare passar bra till naturbilder eller bilder av byggnader. 

Du kan även med Adapt Medias hjälp få upp dina förstoringar 
på lättviktsplatta – ett trevligt alternativ till vanlig inramning. 

Kom till Adapt Medias
fotostudio!

Boka tid för
Studentfoto!



3

Storgatan 74, 264 32 Klippan, tel 0435-104 06
Kommunens enda auktoriserade byrå. S.B.F.   
AKUT JOUR DYGNET RUNT
 

AB KLIPPAN LJUNGBYHEDS BEGRAVNINGSBYRÅ

Storgatan 26, KLIPPAN
www.hr-redovisning.se

Jenny Roth
0435-152 91
070-751 58 40

   

Adnan Pehlivanovic
0435-152 90
073-975 42 39

   

www.klippansbowling.com

Välkomna!

Pelle Tina Pia

KLIPPANS BOWLINGHALL
Sommartider!

1 maj – 18 juni
Mån, tis, tors 11-17
Ons, fre  11-20
Lör-sön   stängt

22 juni – 12 juli
Mån, ons 14-20
Övriga dagar stängt

3 aug – 16 aug
Mån - fre 14-20
Lör-sön  stängt

13 juli – 2 aug
Stängt

Dagens lunch  t.o.m. 18 juni. Börjar igen den 17 aug.

S

WWW.COLORAMA.SE
MÅNDAG - FREDAG 7.30 - 18, LÖRDAG 9.30 - 13

Träolja 

Behöver d
ina

 möbler

också oljas?
MÅNDAG - FREDAG 7.30 - 18, LÖRDAG 9.30 - 13

Trallrent

3 Liter

0,5 Liter

Öppettider mån-fre 8-17
Väg 108, 2 km norr Marieholm
Tel 0413-730 62 
Fax 0413- 730 81
www.birgittasplat.se

Hängränna 125 mm - fr 38.95
Stuprör 90 mm - fr 48.95

STORT LAGER!
Tak-o väggplåt. Tillbehör.

Försäljning och tillverkning

Låt oss ta hand om 
din VW Transportbil!

Östergatan 28, Kl ippan •  0435 -  109 20

TACK! för att ni utsett oss till Sveriges 
bästa VW Transportbilsverkstad!

Colorama

Boka tid för
Studentfoto!
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Byggnaden ser ut som ett majestätiskt 

häststall där den ligger på vägen upp 

mot Stenestad, alldeles intill väg 21. Och 

även om här finns såväl hästuppfödning 

som seminverksamhet så rymmer de 

toppmoderna lokalerna landets första 

specialistklinik för hundar och katter. 

Målet är utstakat från början. 

- Vår specialistklinik ska utgöra ett kom-

plement till befintliga kliniker och vara 

en remissintans för avancerad kirurgi för 

hela södra Sverige. Vi vill fungera som en 

resurs i området för djuren, djurägarna 

och kollegor med andra kompetenser, 

säger Sune Jerre, veterinär och VD för 

Jennyhill Djurklinik. 

Stort kontaktnät
Sune Jerres hustru och veterinärkollega Elisa-
bet Ängeby fick för några år sedan tillsam-
mans med sina syskon ärva marken där klin-
ken nu står.  Projektet Jennyhill har tagit fem 
år att planera och genomföra. Sune Jerre har 
varit verksam veterinär i 25 år och är specialist 
inom hundortopedi och –neurologi, och också 
hundkirurg enligt specialiststeg 2 (en av sex i 
hela Sverige). Elisabet Ängeby har specialist-
kompetens på hundens och kattens sjukdomar 
och är också specialist inom anestesi, intensiv-
vård och kirurgi. Hon har även jobbat i 20 år 
på Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg. När 
man får in patienter med andra problem än de 
som Sune och Elisabet är specialister på kom-
mer man att plocka in externa specialister som 
konsulter. 
- Behöver vi någon med ögon-, hud-, eller 
hjärtkompetens till exempel så har vi ett stort 
kontaktnät som vi kommer att utnyttja, säger 
Sune Jerre. 

Övervakning av patienterna
Familjen Jerre/Ängeby har kvar sitt boende i 
Bohus norr om Göteborg, men kommer att 
flytta ner permanent inom kort. På kliniken 
finns även övernattningsmöjligheter för per-
sonalen. De patienter som är inlagda är där-
med övervakade dygnet runt, både av per-
sonalen och av kameror. Idag är man fem 
anställda på kliniken – dessa är noggrant re-
kryterade inte bara för sin yrkeskompetens, 
utan även för sina personligheter. 
- all personal är lika viktig och har patien-
ternas bästa för ögonen, säger Sune Jerre.  

Planerade operationer
Jennyhill Djurklinik kommer inte att fung-
era som akutmottagning, då detta redan 
finns i Helsingborg. Istället kommer man att 
koncentrera sig på planerade operationer. 
Andra djursjukhus, som inte har den specia-
listkompetens som finns hos Jennyhill, kom-
mer att remittera patienter hit. 
- Det kan till exempel handla om diskbråcks- 
och korsbandsoperationer, brösthåleingrepp 
eller hjärtkirurgi, säger Sune Jerre
All mottagning sker enligt överenskommelse 
på telefon. 
- Ju mer vi kommer igång, desto mer kommer 
vi att ha fasta telefontider där både djurägare 
och kollegor kan ringa hit för att få tips och 
råd, säger Sune Jerre. 

Kastrering och vaccination
Förutom stora och komplicerade operationer 
kan hund- och kattägare också boka tid för 
kastrering och vaccination. Den 14 mars er-
bjöd man dessutom kostnadsfri tandunder-
sökning för hundar och katter i samarbete 
med en legitimerad tandsköterska – något 
som blev mycket uppskattat. Liknande aktivi-
teter kan mycket väl arrangeras längre fram. 

Sveriges första
specialistklinik
för hund och katt
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Vi hjälper dig med begravning, gravsten, juridik 
och försäkringar. Du är varmt välkommen in på 
vårt kontor.

Vi finns, om du 
behöver oss

Storgatan 28, Klippan
Tel. 0435-102 15
www.fonus.se

Vi gör även hembesök och har jour dygnet runt.

Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

En effektiv och ekonomisk värmelösning  
för villor. WPL tar sin energi från uteluften.  
Du slipper gräva och borra!  
Låg ljudnivå och enkel att använda.

RÖRMONTAGE AB
STORGATAN 16, 264 00 KLIPPAN
Tel. 0435 - 71 12 75, fax 0435 - 100 25, Jour 070-32 04 979

WPL 10

Luft/vatten värme-
pump till villor!

Tänk på att du kan 
utnyttja rotavdraget!

KS37168, A-klass, 175 cmKS37168, A-klass, 175 cm
Rek. pris 8 295:-

Prisexempel:

Åbyplan 2    264 33 Klippan
Tel:  0435-151 30

Öppet: Mån - Fre 10-18
Lördag 10-15

har kläderna till studenten,
konfi rmationen och festen efteråt.
Kläder både för henne & honom!

Välkomna Jennie o Madde
Klipp ut annonsen och få 50 kr rabatt.

Glöm ej vår
tävling! 

Chans att
 vinna 3000:-

NYHET
 på Nova
märket 
KAFFE

stl S-XXL

Jennyhill Djurklinik
Specialistsjukvård för hund & katt
Stuteri- och Seminverksamhet häst

Leg.vet Sune Jerre & Leg.vet Elisabet Ängeby

Jennyhill Djurklinik, Hörsdalsvägen 152, 260 60 Kvidinge
Tel. 0435-48 11 30 • www.jennyhilldjurklinik.se

Jennyhill Djurklinik
Välkommen till nyöppnade

Storgatan 17, KLIPPAN

Tel. 0435 - 100 23



Kom in och gör dig fi n inför
Konfi rmation - Student - Bal

Boka tid innan den 30 April och få
20 % rabatt på håruppsättning!

Håruppsättning:  490:-
ord. pris 620:-
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År 1144 kom en abbot, 12 munkar 
och 9 lekbröder till Herrevad för att 
anlägga ett kloster, som blev ett 
”lyft” för bygden på olika områden, 
men nu har blivit nästan anonymt.

 Inför år 1000 spred sig skräcken 
i kristna världen. Undergång befa-
rades. Kring 1050 var detta ”läkt”, 
kyrkans makt stärkt, det expe-
rimenterades med idéer. Teorin 
om de ”tre stånden” fördes fram: 
”Krigarna” skyddar, ”Arbetarna” 
tillför resurser, ”Bedjarna” skyddar 
mot helvetet. Kloster uppstod, som 
i Cluny i Frankrike som lade ”vikt 
vid prakt” som ledde till reaktion 
och klostret anlades i Citeaux som 
gav förutsättningarna för att bilda 
stränga cistercienserorden, som led-
de till att klostret anlades i Clairvaux 
med Bernhard som abbot. Han blev 
en betydande kyrkokraft, känd un-
der namnet ”Bernhard av Clairvaux” 
(1120-1163). Ledstjärnor blev: Enkel-
het och ödmjukhet. Munkdräkten 
blev vit. Många kloster tillkom – ett 
i Herrevad sedan biskop Eskil, vän 
till Bernhard, efter kris vid sjukdom 
lovat anlägga fem kloster. 
 Cistercienserklostren lades i ”ök-
nen”, så kallades orörd skogsmark. 

Vatten var viktigt, för person och 
hushåll, fiskeodling, kraftkälla m m. 
Klostren byggdes efter samma 
modell; enkelhet, ingen utsmyck-
ning, ljus och mörker gällde, en 
inhägnad gård där allt skulle fin-
nas. Regeln var ”be och arbeta”. 
Tystnad gällde. Fisk, grönsaker och 
bröd var kosten, inte kött. Benedik-
terkloster var självförsörjande. Det 
bröt Cistercienserkloster och förde 
ut kunskap och förändrade byg-
derna: Byggteknik, tegelbränning, 
jordbruk, handel m m. Flera av våra 
kyrkor har ”klosterpåbrå”.
 Herrevadskloster började i träbygg-
nad. 1158 invigdes kyrkan. Brand 
uppstod 1291 och reparerades. Klos-
tret blev maktcentrum under 1200 
- 1400-talet, gick tillbaks, försvann 
1536 efter reformationen. År 1565 
tog Sten Bille över. Siste abboten Lau-
ritz var kvar till sin död 1572. Anlägg-
ningen blev militär. Nu i privat ägo. 
Herrevadkloster är en viktig del i byg-
dens och kommunens historia.

Trasmatta kom sent in i hemmen.  
starkt bidragande till spridningen i 
vår bygd var pappersbrukets över-
gång från lumpmassa till trämassa 
vid papperstillverkning. Idag har de 
flesta hem trasmatta.
 Trasmattan har antagits ha 
svenskt ursprung och kom från 
det ”fattiga folket”. Det var näs-
tan tvärt om. Trasmattan kom till 
Sverige under 1700-talet. Frankrike 
och England pekas ut.
 De ”högre stånden” införde väv-
tekniken. Då kallades det inte för 
trasmatta, utan hade andra namn. 

Men tekniken var den samma. Tras-
matta nämns officiellt första gång-
en 1834. Redan 1808 nämner dock 
Märta Helena Reenstierna ”tras-
matta” i ”Årstafruns dagbok”.
 Trasmattor bestod av oregelbun-
det vävda ”trasor” – ett återbruk. 
Då mattor vävdes i ”högre stånden” 
var det av olikfärgat inköpt tyg, som 
öppnade för komponerande. Pro-
dukterna fick hög status. De häng-
des upp, användes som en form av 
plädar. När väven lades på golvet 
och blev ”trasmatta” togs den bara 
fram vid högtidliga tillfällen. Dess-
utom ville ingen trampa på mattan.

 Vävtekniken spreds till de breda 
folklagren, men först en bit in på 
1800-talet. Förklaringen var att 
pappersbruken köpte lump, till 
pappersmassa. Klippan var ett 
av de stora bruken. De behövde 
mycket lump. Fram till 1824 var de 
tvång att lämna lump. Några trasor 
till mattor fanns inte.
 Då Klippans pappersbruk startade 
landets första pappersmaskin, år 1832, 
krävdes mer råvaror. Men 1866 upp-
fördes ett träsliperi vid Pappersbruket, 
trämassa togs fram och användes. Då 
blev det lump över. Trasmattor bör-
jade vävas i Klippanbygden.      

Campingen räknar anor från Usa 
och kom via England till sverige. 
Kommunerna såg värdet och sat-
sade stort under perioden 1960-70-
talet. Då tillkom campingen i Elfda-
len och skäralid.
 Urgamla allemansrätten (inskriven 
i grundlagen först 1994), lagstadgad 
semester 1938, bilismens utveckling 
under 1950-talet och satsningen på 
campingplatser. Det är bakgrunden 
till campingens lavinartade utveck-
ling, som 2008 räknade in över en 
miljon campare och över 14 miljo-

ner registrerade övernattningar i tält, 
husvagnar eller husbilar.
 Campingen – engelska namnet 
camp betyder ”läger” – utvecklades 
i USA, byggde på indian- och ny-
byggartraditioner. 1861 öppnades 
första campinglägret. RF Scott bil-
dade första engelska campingklub-
ben 1907. Europa tog efter - även 
Sverige. Allemansrätten tillät tält i 
skogen. Svenska Turistföreningen 
tog med camping i programmet 
1921. Tältplatser började anläggas 
i landet. 1940 års fritidsutredning 
pekade ut färdriktningen. Femtita-

lets optimism, framtidstro och bilis-
men drev på campandet.
 Kommunerna såg värdet i att ha 
campingplatser, för att styra cam-
pandet och dra till sig in- och utländ-
ska turister. Det satsade på camping-
platser. Även en inlandskommun 
som Klippan var inget undantag. 
Campingen i Elfdalen förenar närhet 
med ostördhet. I Skäralid blev sten-
brott en välbesökt camping, där na-
tionalparken ökade värdet.
 Nu anläggs få nya campingplat-
ser. Myndigheters krav och kostna-
der är stora. 

Ofta glömmer företag sin historia. 
Det är att beklaga - efteråt. Särskilt 
då företag betytt mycket i bygden. 
Klippans pappersbruk och Klippans 
läderfabrik är föredöme. De två har 
dessutom legat i fronten inom sina 
områden. Klippans pappersbruk – 
startade landets första pappersma-
skin 1832. De ska arrangera ”Öp-
pet hus i sitt museum” i maj för att 
visa vad man hållit på med sedan 
1637 – med anknytning till pap-
perstillverkningens anor från 1573. 
Klippans läderfabrik – landet första 
chromläderfabrik från 1906 - ska 
ha utställning i juni, där företagets 
pionjärinsats belyses.

Vem har inte hört uttrycket ”mel-
lan hägg och syren”? Hägg nämns 
först i denna ljuva försommarsym-
bol, växer i Asien och Europa och 
är allmän i Sverige, men finns inte 
på Öland och Gotland. Den ses som 
ett av Norden vackraste blomträd. 
Syren kom från sydöstra Europa till 
Sverige på 1600-talet, finns i ett 20-
tal sorter och hybrider och blev lit-
teraturens speciella sommarsymbol 
på 1800- och 1900-talet. Den blå-
lila – bondsyren kallad – och vita är 
den vanligaste. Lund har kallats ”Sy-
renernas stad”. Namnet syren kom-
mer från grekiskans ”syrinx” och 
syftar på de rörlika blommorna.

1894. Högre undervisning startar i 
Åby (Klippan) i privat regi och en-
bart för flickor.

1899. Åby-Åstorps tidning startar.

”Det går inte att undvika det för-
flutna när vi ser på framtiden.”
(Arkeolog John Gowlett).
”Vikingarna både tränade och täv-
lade i simning.”
(Medicinhistoriker Matts Berg-
mark).

Mellan hägg och syrén

Märkesdagar

Boktipset: Dag Lindströms bok ”Forntid i Sverige – en introduktion” är en ”ögonöppnare”.

”Be och arbeta” – Herrevadskloster 865 år

Trasmattan – Bruket påverkade spridningen

Camping – underskattad folkrörelse

BRAUNS SIDA
…och så nås Braun
Tfn 0435-71 11 50 mobil 0739-79 34 54
E-post: leb.klippan@passagen.se
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Som sagt...

Företagshistoria

Berättelser från en 
svunnen tid
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Billingevägen 8 i Röstånga 
Tel. 0435-915 70  

RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ
En hjälpande hand när det behövs
dygnet runt, året om.

www.begr-byra.se

– för en ljusare framtid!

Perstorpsfödde Sven Kjellström (numera 

boende i Frankrike) har alltid varit intres-

serad av sin hembygd. Redan som ton-

åring i början av 60-talet gick han ofta ut 

på strövtåg i skogarna söder om Pers-

torp. Tillsammans med torparen och 

gode vännen Oscar Bengtsson gjorde 

Sven 1964 en förteckning över ödetorp 

på Gustavsborgs Säteri. Strax därefter 

flyttade Sven utomlands.

Han erhöll en doktorsexamen i nationaleko-
nomi från University of Michigan i USA 1974, 
och har sedan dess arbetat för många orga-
nisationer ute i världen, bland annat Interna-
tionella Valutafonden, Världsbanken och se-
nast Europakommissionen i Bryssel. När han 
gick i pension 2007 bestämde sig Sven för att 
återvända till sin barndoms hemtrakter för att 

skriva en bok om nordöstra Färingtofta socken 
och människorna som levde där från slutet av 
1800-talet och framåt.

Mycket efterforskningar

Många pensionärer ställde upp och berättade 
om sin barndom i det gamla torparsamhället. 
Sven har också genom efterforskningar kart-
lagt alla människor som bott i dessa bygder. 
Resultatet är boken Så levde och dog en bygd, 
1870-2000 – Minnesbilder från nordöstra Fä-
ringtofta Socken. 

Ett afrikanskt äventyr

I boken finns en fastighetsförteckning över 
dem som bott här samt GPS-koordinater och 
bilder från ruinerna inne i skogen. För 100 år 
sedan fanns här ett helt samhälle – idag finns 
ingenting kvar. Dessutom bjuder Sven Kjell-

ström på en mängd historier om olika perso-
ner. I kapitlet ”Ett afrikanskt äventyr” berättar 
han om Herman Nilsson från Enehuset, som 
1906 lämnade fäderneslandet och småning-
om blev underofficer i Congo. Och detta i en 
tid när de flesta av hans generationskamrater 
istället utvandrade till Nordamerika! Genom 
det belgiska utrikesministeriets arkiv har Sven 
Kjellström fått fram detaljerade uppgifter om 
Hermans strapatser i Henry Morgan Stanleys 
spår.  

Försäljningsställen

Är du nyfiken på Herman Nilsson eller någon 
av de andra som bott i nordöstra Färingtofta 
socken? I sådana fall finns boken till försälj-
ning hos Riseberga-Färingtoftas Hembygdsför-
ening, Spångens Handelsträdgård, Perstorps 
Tobak & Pappershandel, Bokia Klippan samt 
hos Sven Nilsson, Bosarp (0435-31472). 

Berättelser från en 
svunnen tid
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PROFILEN:

Hans Svensson

Kreativ i

KUBIK
Hans fru är med i Ljungbyheds showgrupp 

nummer 1, Madaroarna, han har bandet 

Lautsprecher tillsammans med sin bror, 

och själv har han givit ut två romaner – och 

håller på att skriva på den tredje. Ljungby-

hedsbon Hans Svenssons liv är verkligen 

en enda stor skaparverkstad! 

-Jag började skriva på allvar 2006 när jag 

köpte en bärbar dator av min bror. I och 

med det så kunde man ju sitta och skriva 

lite var som helst, och då tog det fart på 

riktigt, berättar han. 

Bengt i koma
Hans hade skrivit några kortare noveller tidi-
gare, men det var inga alster som han ville 
dela med sig av. De blev liggande hemma i 
byrålådan. Istället började en annan berät-
telse gro, den som senare skulle få namnet 
Bengt i koma. Enligt Hans Svensson själv (och 
här lånar vi formuleringen från hans hemsi-
da för att få det exakt på pricken) är Bengt i 
koma ”en tragikomisk berättelse om en man 
som genom en enkel olyckshändelse lämnar 
sin kropp och ger sig ut på en flera dagar lång 
astralresa. Dessvärre går det mesta åt skogen 
för honom, och för alla som kommer i hans 
väg”. Bengt i koma är en tragikomisk historia 
med ett bitvis ganska grovt språk.

-Ibland undrar jag om jag inte hade en släng 
av Tourettes syndrom när jag skrev den, skrat-
tar Hans Svensson. 

Historisk roman
Bok nummer två är en helt annan historia. 
Det obrytbara mönstret utspelar sig kring sla-
get vid Helsingborg 1710, och har syskonpa-
ret Johan och Anna i centrum. I boken finns 
två parallella handlingar, en som utspelar sig 
i 1700-talet och en i nutid. 1700-talsdelen är 
baserad på historiska fakta, medan huvudper-
sonerna och deras öden är påhittade. Kon-
trasten till Bengt i koma är stor. Men det finns 
ändå vissa likheter:  
-Den röda tråden är väl andlighet i någon 
form. Inte religiös sådan utan snarare mer åt 
det övernaturliga hållet. Jag tycker att man 
måste han någonting som får folk att tänka 
till lite och inte bara skriva en ren underhåll-
ningshistoria.  

Inget förlag
Hans är inte knuten till något förlag utan har 
bekostat utgivningen av sina två böcker helt 
på egen hand. Det viktigaste för Hans är inte 
att slå igenom brett (”då borde jag rätta in 
mig i ledet och skriva kriminalromaner istäl-
let”), utan snarare att få folk att tänka i nya 
och annorlunda banor. 
-Böckerna är spridda lite överallt via mitt per-

sonliga kontaktnät och jag har fått positiva 
reaktioner. Jag har lämnat in några böcker på 
bokhandeln i Klippan också. Händer det något 
stort så händer det. Jag skriver inte för att tjäna 
pengar utan för att få berätta mina historier. 

Vill inte härmas
I det civila jobbar Hans på ett företag som 
heter Milab Microphones. Milab tillverkar 
mikrofoner för studio- och scenbruk, och 
han är involverad i produktion, kvalitetskon-
troll och reparationer. Vid sidan om skrivan-
det har Hans alltså ett band, eller snarare en 
synthduo tillsammans med brodern Per. Nu-
varande bandet heter Lautsprecher, och drog 
igång i julas. Musiken beskriver Hans som 
aggressiv synthmusik. På frågan om han har 
några musikaliska frågebilder svarar han ett 
bestämt nej.  
-Jag vill göra något helt eget, det är ju inget 
kul att härmas. Det är precis samma sak när 
det gäller skrivandet. Jag vill ha mitt eget 
språk. Det är ingen mening att vara en kopia 
av någon annan, varken när det gäller böcker 
eller musik.  

Är du intresserad av Hans Svensson och
hans böcker? Gå i så fall in på
www.hanssvensson.com. 
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Det repas för fullt i den lokal som i 

folkmun brukar benämnas som ”gam-

la Ottossons”, och där Klippans Frii-

drottsklubb numera håller till. Klippans 

Gymnasieskola sätter i slutet av april 

upp musikalen Joseph and the Ama-

zing Technicolor Dreamcoat. Koreograf 

och regissör är ingen mindre än Gordon 

Marsh, som sedan många år är boende 

i Bonnarp. 

- Gordon är en levande legend i nöjesbran-
schen. Han tog jazzdansen till sverige på 60-
talet och har arbetat över hela världen, bland 
annat koreograferade han aBBas första världs-
turné på 70-talet, säger Louise Ljungberg, 
musiklärare på Klippans Gymnasieskola. 

100 personer i produktionen
Louise Ljungberg har, precis som Gordon 
Marsh, en egen historia med ”Joseph”. Un-
der 90- och början av 2000-talet samarbeta-
de de nämligen vid fyra olika uppsättningar, 
två på konserthuset i Växjö och två på Slagt-
huset i Malmö. Gordon Marsh var koreograf 

och regissör, och Louise Ljungberg musikalisk 
ledare. Nu gör de om succén en gång till, fast 
denna gång med skolelever i ensemblen. 
- Totalt är det över 100 personer som är in-
volverade i den här produktionen. Det som 
känns extra kul är att det här är ett samarbete 
mellan gymnasieskolan och grundskolan. Vi 
har 40 fjärde- och femteklassare från Vedby, 
Bofinken, antilopen och snyggatorp som 
också är med, säger Louise Ljungberg.

Blandade musikstilar
Joseph and the Amazing Technicolor Dre-
amcoat är musikalgurun Sir Andrew Lloyd 
Webber och hans kompanjon Tim Rices allra 
första verk. De har utgått ifrån den bibliska 
berättelsen om Joseph som såldes till Egypten 
av sina avundsjuka bröder. 
- Det finns inget tal överhuvudtaget, allt dia-
log är sjungen, och det finns massor av olika 
musikstilar – alltifrån country till calypso, 
rock, pop och ballader. Den är fantastisk, sä-
ger Louise Ljungberg. 

Originaldekor från Slagthuset 
Eleverna som deltar i produktionen är inte 
bara esteter, utan kommer från ett antal olika 

g y m n a s i e p r o -
gram. En öppen 
audition hölls där 
alla var välkom-
na. Dessutom 
är ett antal av 
utbildningarna 
integrerade i arbetet 
med all logistik kring musikalen. 
- Fordonsprogrammets transportinriktning 
hjälper till exempel till med att transportera 
dekor och scenografi från Malmö. Claes och 
anita schmidt på slagthuset har varit vänliga 
nog att låna ut alltihop till oss, vi kommer till 
och med att använda originalkostymerna, sä-
ger Louise Ljungberg.

Snart premiär
Premiär är det tisdagen den 28 april. I skri-
vande stund (slutet av mars) är det planerat 
för att spela skolföreställningar på dagtid un-
der två veckor. 
- sedan hoppas vi kunna köra minst tre 
kvällsföreställningar för allmänheten också. 
Och finns det intresse från publikens sida är vi 
inte främmande för att fortsätta, säger Louise 
Ljungberg. 

Gymnasieskolan sätter upp
klassisk musikal

Länshem + Länsförsäkringar Skåne
=

en trygg fastighetsaffär!
Under våren har vi på Läns hem i Klippan förstärkt med Henrik Peyron från 
Läns försäkringar Skåne. Hos oss kan du prata bank, försäkringar och fastighets-
för medling!

Storgatan 3 Klippan • 0435 -130 50
klippan@lanshem.se • www.lanshem.seLina, Henrik och Camilla Södergatan 15 Helsingborg • 042-633 80 00
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Det blev en studentkostym när täv-

lingsvinnaren Joel Lundkvist fick 

plocka ut varor till ett värde av 1890 

kronor på Carlssons Kläder i Klip-

pan. Klippankillen Joel valde att 

lägga till en slant från den egna 

plånboken för att få exakt den kos-

tym han ville ha.

- Men det var en mycket bra hjälp på 
traven att få mer än halva kostymen be-
tald, konstaterar han nöjt. 

Carlssons Kläder en favoritbutik
Joel, som i vår tar studenten från det 
samhällsvetenskapliga programmet på 
Klippans Gymnasieskola, har varit in-
tresserad av mode och kläder i några år. 
Han blev anmäld till tävlingen av mam-
ma Jessica, som tyckte att hennes son 
förtjänade lite extrapengar att handla 
för. Carlssons Kläder, där vinsten skulle 
hämtas ut, är faktiskt en av Joels favo-

ritbutiker. 
- Jag handlar en del här. Man får myck-
et bättre service här än om man åker 
ut till Väla och handlar. personalen här 
bryr sig mer känns det som, tycker Joel 
Lundkvist. 

10

Vinnaren av kläder!

FÖ
RE EFT

ER

Joel valde en
studentkostym
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Låt oss fånga ett minne! 
Ring 0435-77 90 54!

   
FamiljenVinn 

Trädgårdsprodukter!

NY TÄVLING!!!

Efter vad som nästan känts som en evighet så är våren 
äntligen här. Mörker, kyla och TV-kvällar kan bytas mot 
ljusa kvällar med grillning. Äntligen släpper tjälen ur mar-
ken och man kan börja så smått att påta i trädgården. 

Med anledning av detta lottar vi i det här numret ut en 
möjlighet att plocka på sig varor från Bjärhus Växtbutik 
till ett värde av 1 800 kronor. Du väljer själv om du vill ha 
gödsel, blommor, planteringsjord eller något helt annat. 
Skicka in en motivering till varför just du eller någon när-
stående förtjänar detta pris. Därefter väljer Söderås Jour-
nalens redaktion ut en vinnare. I ett kommande nummer 
gör vi ett reportage om dig och din vinst. 

Skicka in ditt bidrag till oss senast den 4 maj på följande 
adress: 

Adapt Media
Norra Skolgatan 2 
264 33 KLIPPAN

Märk kuvertet ”Trädgårdstävling” 

Lycka till!

Gör som Joel
köp din kostym på 

Stu
dentkostym

 frå
n 119

9:-

Namn:     Tel:

Adress:

TÄVLA i Annonsjakten!
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Öppettider mån-fre 8-17
Väg 108, 2 km norr Marieholm
Tel 0413-730 62 
Fax 0413- 730 81
www.birgittasplat.se

Hängränna 125 mm - fr 38.95
Stuprör 90 mm - fr 48.95

STORT LAGER!
Tak-o väggplåt. Tillbehör.

Försäljning och tillverkning

Storgatan 17, KLIPPAN

Tel. 0435 - 100 23



Kom in och gör dig fi n inför
Konfi rmation - Student - Bal

Boka tid innan den 30 April och få
20 % rabatt på håruppsättning!

Håruppsättning:  490:-
ord. pris 620:-

Jennyhill Djurklinik
Specialistsjukvård för hund & katt
Stuteri- och Seminverksamhet häst

Leg.vet Sune Jerre & Leg.vet Elisabet Ängeby

Jennyhill Djurklinik, Hörsdalsvägen 152, 260 60 Kvidinge
Tel. 0435-48 11 30 • www.jennyhilldjurklinik.se

Jennyhill Djurklinik
Välkommen till nyöppnade

EKSTRANDS CYKEL 0435-71 14 13
Storg 17, KLIPPAN

999:-Racing-set 

Tröja & byxa
Ord. pris 1499:-

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

5.395:-

TREK STANDARD C420
Kolla in nya Trek Nordic Line Citycyklar
SPECIALERBJUDANDE!

ekstrands.indd   1 06-04-03   10.47.56

FABRIKSALLÉN 25
264 31 KLIPPAN

lillaklosterab@telia.com
0435-44 06 77

Behöver du
hjälp i din trädgård?

Anlita oss!

Malin och Johnny Lindberg
Välkomna!

Handgjorda ledstänger 
från lokal fabrik!
Hos oss kan du beställa en ledstång som 
passar just dina trappmått. Välj bland 
många fina träslag och storlekar!

Titta gärna in till oss på Klostergatan 40  
i Ljungbyhed för mer information!

Storgatan 26, KLIPPAN
www.hr-redovisning.se

Jenny Roth
0435-152 91
070-751 58 40

   

Adnan Pehlivanovic
0435-152 90
073-975 42 39
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viNster:
1:a pris Presentkort hos ICA Supermarket, Klippan   500:–
2:a pris Presentkort hos ICA Supermarket, Klippan   300:–
3:e pris Presentkort hos ICA Supermarket, Klippan   100:–

sÅ HÄr gÖr du:
•	Varje pusselbit i Annonsjaktens 8 fält passar in i någon av 

annonserna i detta nummer. 
•	Du skall hitta annonserna till vilka bitarna hör. Skriv sedan 

annonsörens firmanamn under resp. ruta.
•	Du skall alltså INTE ange tidningssidans nummer.	
Sänd lösningen till: Adapt Media, Norra Skolgatan 2,  
264 33 KLIPPAN i brev frankerat med brevporto.  
Glöm inte ange ”Annonsjakten” utanpå kuvertet!  
REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST den 30 April 09.

En pojke född 090203
 Vikt: 4 300 gr
Längd: 55 cm

Arvid
Rosmarie &

Thomas Sjödahl
Albin
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Det finns alternativ till den offentliga vården. I 

Klippan har Capio Citykliniken varit etablerad 

sedan 2005. Man ser sig dock inte som kon-

kurrenter till den offentliga vårdcentralen. 
 
- Vårdcentralen är mycket större än oss. Jag 
tycker att det finns plats för oss båda och vi sam-
arbetar en del, säger verksamhetschefen Anna 
Persdotter. 

Komplett familjeläkarcentral
Capio Citykliniken Klippan finns mitt i byn, på 
nedre botten i kontorsfastigheten på Norra Skol-
gatan 2. På familjeläkarmottagningen finns legi-
timerade läkare och specialister i allmänmedicin, 
barnavårdscentral, distriktssköterska, astma/KOL-
mottagning diabetesmottagning och kurator. 
Den nya tidens vårdcentral, som Anna Persdotter 
uttrycker det. 
- Vi hade bara en ren läkarmottagning från bör-
jan, men sedan ett och ett halvt år tillbaka har vi en 
komplett familjeläkarcentral här. I våra lokaler finns 
dessutom en kiropraktor som hyr rum av oss. 

Gemensamt journalsystem
En fördel med att skriva in sig hos Capio Cityklini-
ken är att man då automatiskt får tillgång till alla 

kliniker inom koncernen i Skåne. Samtliga Ca-
pio cityklinker har nämligen samma journalsys-
tem, vilket underlättar. 
- Bor man i Klippan men jobbar i Helsingborg 
och det passar bättre rent tidsmässigt att gå 
i Helsingborg så är det inga problem. Kunder 
som arbetar i Malmö men som kanske har 
sommarstuga i Båstad och är där över som-
maren kan gå till doktorn där. 

Snabba remitteringstider 
Capio Citykliniken finns på många orter. 
Inriktningen skiljer sig från stad till stad. En 
patient som i Klippan får reda på att han be-
höver göra en endoskopiundersökning blir då 
remitterad till Capio Citykliniken i Lund istäl-
let. Remitteringstiden kan i ett sådant fall vara 
väldigt kort. 
- alla patienter kan remitteras till de här kli-
nikerna, oavsett om man sökt hos oss eller 
den offentliga vårdcentralen. Om man som 
patient tycker att väntetiden till ett större 
sjukhus är för lång, då kan man be sin läkare 
att remittera till Capio Cityklinken istället. 

Positivt bemötande och vänlig atmosfär
Som namnet skvallrar om så finns Capio Ci-
tyklinken alltid i centrum. Man väljer enbart 

lokaliseringar med bra parkeringsmöjligheter så 
att patienterna inte ska behöva gå några långa 
sträckor. Det ska vara lätt att komma i kontakt 
med Capio Cityklinken.
- Vi arbetar väldigt mycket med ett positivt be-
mötande och en vänlig atmosfär. Vi försöker all-
tid att svara när patienterna ringer, och ordnar 
en tid snabbt när det behövs. Det gäller att ge 
service utöver det vanliga och försöka hjälpa till 
så mycket det bara går. 

Resurssamverkan 
I likhet med vårdcentralerna 
i Klippan och Ljungbyhed 
samarbetar Capio Cityklin-
ken med försäkringskassan, 
kommunen och arbetsför-
medlingen genom så kal-
lad resurssamverkan. 
- Vi jobbar över gränser-
na för patientens bästa. 
En gång i veckan håller 
vi möte med de olika 
handläggarna, sjuk-
gymnaster och kura-
torer för att dra upp riktlinjer för 
de personer som är remitterade in i teamet. Vi 
arbetar gemensamt för en friskare befolkning.

Den nya tidens vårdcentral

Dragning av presentkort i 
läsvärdesundersökningen

Söderås Journalens läsvärdesunder-

sökning blev en succé. Väldigt många 

hörde av sig och tyckte till, och det 

tackar vi ödmjukast förr. Under en 

lottdragning som kontrollerades av 

Företagarna Klippans ordförande 

Kjell Nilsson drogs fem vinnare. De 

får varsitt presentkort på 500 kronor i 

valfri butik som är medlem i Klippans 

Köpmannaförening, Ljungbyheds 

Köpmanna- & Företagarförening eller 

Röstångabygdens Företagarförening. 

Vinnarna blev följande 
personer: 
Gabriella Brons, Ljungbyhed 

Sonja Svensson, Kvidinge

Jimmy Gustafsson, Klippan

Siv Andersson, Klippan

Caroline Rosén, Röstånga 

 
I ett kommande nummer av Söderås Jour-
nalen kommer vi att presentera resultat 
från läsvärdesundersökningen. 
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Vill du också annonsera 
i Söderås Journalen?

  Tel. 0435 - 77 90 55
  eller 0761 - 35 34 05
Ring Anna!

EKSTRANDS CYKEL 0435-71 14 13
Storg 17, KLIPPAN

999:-Racing-set 

Tröja & byxa
Ord. pris 1499:-

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

5.395:-

TREK STANDARD C420
Kolla in nya Trek Nordic Line Citycyklar
SPECIALERBJUDANDE!

ekstrands.indd   1 06-04-03   10.47.56

Lion-Kul flyttar från augusti till juni

Biljetter:
Sven 0708-84 23 87, 0435-215 98

Tommy 070-534 28 79, 0435-102 48

Hör av er snarast, dock senast 15/5

Lion Kul 2009 

på Vettinge
ett Röda Fjädern arrangemang

6 juni 2009
18.30 – 01.00

OBS! Nytt datum!

Dans till

Mat Grillad gris
Pris 325:-

Ordna gärna ihop ett gäng 

och ha en trevlig kväll på Vettinge!

20:- av biljettpriset 

+ övrigt överskott 

går till Röda Fjädern

Bussar som vanligt

från Ljungbyhed, Klippan, Åstorp, Kvidinge och Ö. Ljungby

se biljettens baksida

De senaste sex åren har Lions Klippanavdelnings 

årliga fest Lion-Kul i Vettinge hållits i augusti. I år 

provar man att istället bjuda till kalas på självaste 

nationaldagen, lördagen den 6 juni.

-Vi ville egentligen ha haft det senare på hös-

ten, men då var ”Kommersen” upptagen. Då be-

stämde vi oss för att göra så här istället. Det är 

så mycket annat i juli och augusti som konkur-

rerar, säger Sven Johansson från Lions. 

Precis som vanligt serveras helstekt gris, och för 
andra året i rad är det Stensons orkester som står för 
dansmusiken. 
-De är väldigt duktiga och blev väl mottagna förra 
året, så vi har anlitat dom den här gången också, 
säger sven Johanssons Lions- och arrangörskollega 
Tommy Dahlman. 

Röda Fjädern
I alla Lions-arrangemang går ju som bekant över-
skottet till välgörande ändamål av något slag. I år är 
Lion-Kul en del i Lions kampanj Röda Fjädern, där 
överskottet går till beroendeforskning. Lions arbetar 
ständigt för att få in pengar. I påskas sålde man som 
vanligt påskris till privatpersoner och näringsidkare. 
Dessutom ställdes en stor påskpyntad björk upp på 
Allétorget – allt för att skapa så mycket påskstäm-
ning som möjligt.
-Vi har pratat länge om att göra någonting för kom-
muninvånarna, och tyckte att det här kunde vara en 
bra idé, säger sven Johansson.

Dragning av presentkort i 
läsvärdesundersökningen

BILTVÄTT  FR. 50:-

MOTORTVÄTT 400:-

STORT URVAL
 AV NYA DÄCK

 & FÄLGAR!

Storgatan 20 • Ljungbyhed • 0435 - 44 00 12

BILREKOND FR. 1000:-
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information från klippans kommun

Lokala Bokälskare ger sitt bästa Boktips!
På Världsbokdagen den 23 april 

presenterar en  panel bestående av mer eller mindre kända
 kommuninvånare i skiftande åldrar sina bästa boktips på 

Klippans bibliotek. Programledare för kvällen är 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Bert-Inge Karlsson.

Arrangemanget, som är gratis, börjar kl 18.00 och slutar ca 20.00.

Kaffe/te/saft med tilltugg serveras.

Välkommen!

!

Du vet väl att på huvudbiblioteket i 
Klippan har vi öppet veckans alla dagar, 

lördagar 10.00 – 13.00  
och söndagar 13.00 – 15.00.

Söndagen 3 maj 13.30 – 14.30 blir det mu-
sikunderhållning av Kristian Karlsson.

B
IB

LI
O

TE
K

ET

Kultur och fritidsförvaltningen Kultur och fritidsförvaltningen

ANSÖK TILL HÖSTENS KURSER
SENAST 15 MAJ!

Info: Syv 0435-283 55 eller www.klippan.se/vuxenutbildningen

VILL DU 
SJUNGA I KÖR?

I samband med årets 
Klippan fest, har vi ett 
spännande körprojekt. 
Vi träffas 10 gånger 
under våren för att för-
bereda oss för lördagen 
den 1 Augusti. Då kom-
mer kören att framträ-
da med den rikskända 
gruppen Sarek på 
Klippanfestens stora 
scen kl 20.00.

Lions Klippanavdelning såg till 
att Allétorget i Klippan blev extra 
påskpyntat veckorna före, under 
och efter högtiden. För fjäderde-
korationen stod elever från Krika 
Bygdeskola.
- Det blev väldigt tjusigt. Vi tyckte 
att det var tid att göra något för 
kommunen och tyckte att det här 
var en god idé, berättar Sven Jo-
hansson från Lions Klippan.

Kostnad:  600 kr. 
Kursstart:  i Maj.
Anmälan till: Anders Nilsson på Studiefrämjandet.
E-mail:anders@studieframjandet.se
Tel: 0431-177 33 • Mobil: 0708-177 301

Påsk på
 torget!
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information från klippans kommun

Nytt och spännande från Klippans Gymnasieskola 
- anmäl omval senast 5 Maj!

Forska i kemi redan nu
- Klippans gymnasieskola utvald till nationellt forskningsprojekt

Kungliga vetenskapsakademin och en Wallenbergsstiftelse har startat 
projektet kemilektorslänken för att öka intresset för kemi bland ung-
domar. Som en av tolv skolor i landet har Klippans gymnasieskola blivit 
utvald och fått bidrag för att anställa en forskarutbildad doktor i kemi. 
Det här ger dig som elev chansen att ingå i ett aktuellt forskningsprojekt 
vid Lund Universitet. Under våren kommer gymnasieskolan att bygga ett 
laboratorium vid skolan. 
- Med den här forskningsprofilen vill skolan ge elever inblick i en forska-
res vardag och möjlighet att komma längre i sina studier än man normalt 
gör under tre år på gymnasiet, säger rektor Matts Skoog.

Kombinera gymnasiestudierna med en fortsatt satsning inom din idrott 
på vår nya skola i Ljungbyhed. Programmet erbjuder eleverna en unik 
möjlighet att tillsammans med likasinnade utvecklas i en studie- och bo-
endemiljö där alla har samma intresse. Utbildningen är ett studieförbe-
redande specialutformat program närliggande SP eller NV där det finns 
möjlighet att träna och utveckla din idrott vid flera tillfällen per vecka 
under skoltid.

För elever som uppskattar spännande möten mellan människor och kul-
turer samt tycker det är viktigt och kul med mat och servering. Att ar-
beta med svensk husmanskost, internationellt kök och servering ingår i 
utbildningen. Dessutom ingår 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning i 
Sverige eller utlandet.

Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby har en fantastisk miljö med vacker 
natur och djurgården Gångvad. Eleverna kan välja samhälls- eller natur-
ventenskaplig profil och erbjuds möjlighet till praktik utomlands.

Eleverna väljer mellan inriktningarna:

• Jordbruk för elever som gillar djur, natur och stora maskiner

• Hästhållning där eleverna lär sig det mesta om hästhållning och har 
möjlighet att avlägga hästskötarexamen.

• Hund som är en unik utbildning för elever, som vill fördjupa sig i hundens 
beteende, skötsel, fostran och träning (eleven får gärna ha sin hund med 
sig). Utbildningsgrund i versamheten är SKK, SBK och Jägarförbundet.

• Greenkeeper med riksintag för elever som är intresserade av golfba-
neskötsel, banbygge och som vill bli greenkeeper. Här finns möjlighet till 
arbetsplatsförlagd utbildning i Skottland

Fitore Regjepaj Nv-08
- Anledningen till varför jag valde forskningss-
profilen var att jag gillar ämnet kemi och gärna 
vill studera djupare i det. När möjligheterna kom, 
tyckte jag att det var bra att ta chansen och göra 
något man själv är intresserad av. Eftersom det är 
en ny profil som startar till hösten på vår skola, 
ser jag fram emot det och tycker det ska bli extra 
kul att få prova något som man tidigare inte haft 
möjlighet till.  

Johanna Andersen, Nv-08
- Jag valde forskningsprofilen eftersom jag alltid 
har tyckt att kemi har varit intressant. Jag tyckte 
det verkade som en kul och intressant sak att få 
jobba med en forskare. Dessutom tror jag att det 
ger oss lite försprång jämfört med de andra när vi 
pluggar vidare.  

Specialutformat 
idrottsprogram

Hotell- och restaurang-
programmet

Naturbruksprogrammet

Sista dag för omval 5 maj!
www.klippan.se/gymnasieskolan

Påsk på
 torget!



FABRIKSALLÉN 25
264 31 KLIPPAN

lillaklosterab@telia.com
0435-44 06 77

Behöver du
hjälp i din trädgård?

Anlita oss!

0435 - 102 53
 

Har du upptäckt vårt 

goda o nyttiga bröd?

Stenugnsbakat surdegsbröd 

utan tillsatser.

2 bröd 49:-

Vårfika hos oss!Kaffe & fralla eller kanelbulle
   20:-

Öppet: 
Mån-Fre 8-17

Malin och Johnny Lindberg
Välkomna!

Handgjorda ledstänger 
från lokal fabrik!
Hos oss kan du beställa en ledstång som 
passar just dina trappmått. Välj bland 
många fina träslag och storlekar!

Titta gärna in till oss på Klostergatan 40  
i Ljungbyhed för mer information!

Kända varumärken
Kvalitetsprodukter
Personlig service

Finansiering
Elinstallationer

Service

VÄLKOMMEN!

Ger mer för pengarna!

Skinnhalstrad sejrygg 
i en pilgrims- & 
blåmusselfriccase, 
skummad vermohtsås 
samt krispig tryffel-
krokett

Vi hälsar 
alla hjärtligt 
välkomna!

Skinnhalstrad sejrygg 
i en pilgrims- & 
blåmusselfriccase, 
skummad vermohtsås 
samt krispig tryffel-
krokett

Vi hälsar 
alla hjärtligt 
välkomna!

Gästis äggakaka med knaperstekt 
varmrökt fl äsk, karamelliserade 
äppelklyftor med rårörda lingon

Bistromeny 

samt à la carte 

Start: 20/4 

GÄSTIS MÖTER VÅREN MED 

NYA SMAKUPPLEVELSER


