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Omslaget: Bjärhus Gårdsbutiks nya generation charketurister knep två 
guldmedaljer under SM i Mathantverk.

Lilla bilden: Dansant på Lucy’s i Ljungbyhed när Go Getters gästade.

Fira och njut av julen
Julskyltning innebär att butikerna placerat ut juldekorationer i 
sina skyltfönster. Det är en tradition att butikerna har juldekorerat 
och folk går man ur huse för att beundra butikspersonalens arbete.  
Butikerna har extrapriser och speciella erbjudanden riktat mot de 
som är ute efter att köpa julklappar. Butikerna säljer också ofta fika 
eller bjuder på till exempel glögg och pepparkakor till sina kunder. 
Att tomten kommer och tänder granen är en tradition i Klippan. Att 
bevara och ta tillvara på våra traditioner är ett sätt förmedla historia 
mellan generationer. Vårt julfirande och kultur är viktigt i ett socialt 
perspektiv, inte minst präglar traditionerna oss djupt och är en del 
av vår identitet och vår historia. Därför är julfirandet värt att värna. 

Är det något vi saknar under julskyltningen är det ett Luciatåg som 
hälsar julen välkommen. Kan det månne bli en tradition som åter-
upptas i Klippan?

Jul är en betydelsefull högtid, en tid på året då ingen ska behöva 
sitta ensam. Bjud hem en julgäst i år. Selma Lagerlöf har skrivit 
en novell med just det namnet och ämnet att inte låta någon vara 
ensam under julhelgen. I typisk Selma Lagerlöf stil skriver hon om 
människor som hamnar lite på sidan av men som ges en andra chans 
i livet. Vi människor har lätt för att se brister snarare än möjlighe-
ter hos andra. Fru Liljekrona ser, i Selma Lagerlöfs novell, en helt 
annan sida av försupne kavaljern och musikern Ruster och ger ho-
nom ett jobb och en framtidstro på självaste julafton. Karaktärer-
na i novellen kommer från boken Gösta Berlings saga, som Selma 
Lagerlöf började skriva i Landskrona under åren som hon jobbade 
som lärarinna på Elementarläroverket för flickor. Kom ihåg julens 
enkla budskap, var snäll mot andra, du blir lyckligare av att ge än 
att få. Följer du de livsråden så händer det bra saker och lyckan ler 
tillbaka mot dig.

 DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

Pepparkakshustävling
Vinn ett pepparkakshus som eleverna vid YrkesVux bakat. 

Tävla genom att rösta på det pepparkakshus som du tycker är  
finast och som du vill vinna. Pepparkakshusen finns utställda i 
Adapt Medias skyltfönster på Storgatan 10 (mittemot biblioteket vid  
sidan om Sannes smått & gott). Instruktioner för röstningen kommer 
finnas i skyltfönstret, på Söderåsportalen.se och vår Facebook.

Vinnarna utses efter julskyltningen. Varje vinnare får själv komma  
och hämta hem sitt pepparkakshus.

Vinn ett pepparkakshus



Vi       webb! 
Välkommen till din lokala expert på webblösningar.  

Vi kan hjälpa ert företag med allt från enkla  

hemsidor till uppsättning av webbutik. 

Enkelt ordersystem till Sweet Harmony

Presentreklam
med eget tryck

Vi har 100 000-tals produkter på 
webbshop.adaptmedia.se

Profilkläder

Profilkläder till ert 
företag eller förening.

Storgatan 10, Klippan
0435-77 90 50  |  www.adaptmedia.se
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Kvidinge

www.sannagarden.se • 0739-95 27 63
Vägbeskrivning: I Kvidinge - följ skyltar mot Sånnagården. 

Kör ca 1,5 km. Ligger på höger sida bredvid växthusen. 

JULMARKNAD ALLA  
VECKANS DAGAR KL 13-17  

med gårdsbutik, julblommor, grönsaker,  
frukt med mera samt en massa roliga  

och annorlunda julsaker på loftet.

MYSIG KAFFESERVERING 
FYRA SORTERS HEMBAKAT  

MED KAFFE 75 KR.

EXTRA STOR JULMARKNAD  
Lördagen 27/11 kl 10-16 med ca 15 st  
externa utställare i vårt växthus. Under

hållning i kaffeserveringen, ponnyridning  
och grillade hamburgare ute med mera. 

FRI ENTRE OCH PARKERING

Lilla Betongfabriken på Söderåsen

Förrådsvägen 11, Ljungbyhed Park

ÖPPET: FREDAG-SÖNDAG 11.00-15.00, TORSDAG: 15.00-18.00

Eget gjuteri med tillverkning i betong, inredning och
eget varumärke.
Köp era julklappar här
Vi bjuder på härlig Julmusik, tända ljus, glögg och 
pepparkakor hela november/december 

www.rawbyjorlevik.se

0435-210 00  |  Övarp 4082, 264 94 Klippan

Följ oss!

Beställ årets jullåda från 
Övarps utegrisar
på dinköttlåda.se

Du kan även beställa endast skinka och övrig
julmat på 0435-210 00

Julkul med utställare 18-19/12
Välkommen till oss på JULKUL med utställare, smakprovning 

och allt som hör julen till den 18-19/12 kl 10.00-17.00.
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Jul på Strids dalar
Hembygdsparken Ljungbyhed

Traditionell julmarknad kl 12-15 
med hantverk, tomterunda 

och dans kring granen. 

Bonnarps hjortgård
Bonnarp 664, 264 53 Ljungbyhed
Gårdsbutik med kött och chark ifrån 
vilt. Försäljning av grillad viltkorv.

Raw By Jörlevik
Förrådsvägen 11, 264 51 Ljungbyhed
Trendig inredningsbutik för hem och 
trädgård. Ljuskväll där det bjuds på 
pepparkakor, glögg och härlig julmusik. 
Godispåse till alla barn. Lördag 11-19.00, 
söndag 11.00-15.00.

Övarps gårdsbutik
Övarpsvägen 4082, 264 94 Klippan

Julmat i gårdsmiljö från 
egen uppfödning.

Tavernan i Källna
Agards väg 13, 264 94 Klippan

Medelhavsinspirerad 
julmarknad och gårdsbutik.

Dymöllans ålrökeri
Dymöllan 2359, 264 92 Klippan
Allt det bästa från havet. 
Hemgjorda sillsorter, rökt ål 
och lax till försäljning.

Bjärhus gårdsbutik
Bjärhus 7738, 264 93 Klippan

”Smaka på Julen” Julmys framför  
brasan, fika, korvgrillning.

Sånnagården
Sånnabyväg 35, 265 72 Kvidinge
Stor julmarknad med externa  
utställare, ponnyridning och  
underhållning i serveringen.

Julmarknadsrunda kring Söderåsen
Lördagen den 27 november, första adventshelgen, är det 
dags för julmarknadsrunda kring Söderåsen. Gårdsbuti
kerna har öppet och det finns utställare på plats som för
höjer stämningen.

Julmarknadens historik går tillbaka till sena medeltiden och är 
stämningsfulla där hembygdens traditionella matvaror, dryck-
er och hemslöjd säljs. Av tradition hölls det förr julmarknad i 

anslutning till Tomasdagen, den 21 december. Nytt för i år är 
att det finns flera olika julmarknader samtidigt på kort avstånd. 

Ta chansen att besöka söderåsens gårdsbutiker, restauranger 
och inredningsbutiker den 27 november. Här finns landets bästa  
råvaror, rökt ål och lax samt alla havets läckerheter och närpro-
ducerat kött från söderåsens hagar till våra magar. En härlig 
helgutflykt för hela familjen i naturskön miljö.

5



Följ oss på 

 Facebook och  

 instagram

köp ditt jUlbröd hos oss 
på conditori hjärtat, ditt 
lokala bageri & konditori.

jUlaFton, jUldagen och  
annandag jUl - stängt. 
nyårsaFton - öppet 8-13 

nyårsdagen - stängt

Vi bakar jUlens alla bröd & kakor, 
ljUVliga bakelser & tårtor. eller 
VarFör inte beställa en god jUl-

macka eller landgång! i Vår mysiga 
serVering är ljUsen tända och 

kaFFet är alltid nybryggt.  
Varmt Välkommen till oss!

conditori hjärtat
järnVägsgatan 32, 
264 33 klippan

tel: 0435-103 30

FIKA & SHOPPA 
i Vår lilla bUtik i Fiket 
har Vi Fina presenter, 

lyktor och interiör Från 
bl.a. majas cottage.

Med djurens välfärd i centrum
Viltkött och charkuterier direkt
från markerna runt Söderåsen

Gårdsbutik • Eget slakteri • Veterinär
info@bonnarpshjort.se

Bonnarp 664, Ljungbyhed • 0725 - 68 66 00
www.bonnarpshjort.se

SÖDERÅSENS JULMARKNAD

LÖRDAG 27/11 KL 10-14

Försäljning av grillad viltkorv. 

Beställ din vildsvinsjulskinka till jul!

Nu drar julförsäljningen igång och vi säljer  

som alltid våra omtyckta fiskprodukter.  

För öppettider, se Facebook eller hemsidan.

J U LFÖRSÄ LJ N I NGJ U LFÖRSÄ LJ N I NG
Dymöllans Ålrökeri

SEJRBO & SON AB • Dymöllans Ålrökeri
TEL: 0435 - 152 43 • www.dymollansalrokeri.se

Kvalitet är 

ingen tillfällighet

Preem laddar för framtiden
Tillsammans med den ledande laddningsoperatören, Rechar
ge, byggs det supersnabbladdare på Preems stationer i hela 
landet. 

Klippan står på tur att få laddstationer med fyra till åtta ladd-
punkter som kommer att ha en effekt på 150 kW upp till 300 kW, 
vilket möjliggör snabbare laddning.
– Genom att erbjuda upp till supersnabba laddplatser kan vi möta fram-
tidens växande efterfrågan på laddning i Klippan, säger Fredrik Sjö-
holm på Preem Klippan.
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Öppet: torsdag 10-18, fredag 10-18 och lördag 10-13
Följ Bjärhus Gårdsbutik på Facebook  och Instagram 

JULMYS PÅ BJÄRHUS 
Söderåsens julmarknad • Lördag 27/11 kl 10-14
• SMAKA PÅ JULEN – prova  

några av julens charkuterier.
• Frida Bornholt, finalist i  

”Hela Sverige Bakar” säljer  
SMARRIGA BAKVERK.

• MATIGA SURDEGSMACKOR
• GRILLA DIN EGEN KORV och 

marhmallows. Korven köper du 
såklart hos oss!

• VINBAR PÅ LOFTET.  
Prova spännande sorter.

• FIXA JULKLAPPARNA,  
vi plockar fram alla våra fårskinn, 
jullådor och andra bra gåvor.

• LÄMNA DIN ÖNSKELISTA  
hos hunden Azza, så levererar  
hon den till tomten.

Följ oss gärna på:  

 bjarhusvaxtbutik och  
 Bjärhus Växtbutik AB

Bjärhus Växtbutik
Tel. 070-74 04 295  

www.bjarhus.se

JULSTÄMNING I VÄXTBUTIKEN

ÖPPETTIDER
Ons 13-16
Tor-fre 10-17
Lör 10-13

Stöd Lions genom att köpa våra julkort!

Korvnyheter hos Preem
Alla korvälskare hittar vägen in till Preem där du kan tanka 
bort hungern med fantastiska korvar fria från konserverings
medel och socker.

Korvarna hos Preem kommer från Lindvalls chark och är gjorda 
på svenskt kött av högsta kvalitet. Preem i Klippan serverar korv 
av alla dess slag. Nyhet är stekkorv. Du kan välja att äta korv i 
bröd, fransk hotdog eller med potatismos. Vilken är din favorit?

Den lilla genuina butiken,  
där besöket blir en upplevelse. 

En smak av Italien och  
Medelhavet i skånska Källna. 

En härlig mix av delikatesser,  
godis och drycker. Här kan 

alla hitta nya favoriter. 

Följ oss på Facebook och 
Instagram för att hänga med 

på vår resa. 

Agards väg 13, Källna
Följ oss på:

Öppet mån-fre 6-22, lör-sön 8-22 
Preem Klippan | Storgatan 7 | 0435-71 16 70
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Go Getters på Lucys
Det var riktig Rockabillykonsert lördagen den 6 november på 
Lucys i Ljungbyhed. 

Go Getters rockade loss hela kvällen efter gästerna ätit och  
druckit gott.

LJUNGBYHED  
0435-44 10 30

ÖPPETTIDER I JUL: 
Julafton 8-14 • Juldagen 8-18 • Annandag jul 8-18

Julen kommer till Julen kommer till 
HemköpHemköp

I vår 

DELIDISK
hittar du allt gott 

som hör julen till. 

Med vår 

CATERING 
fixar du lätt maten 

till alla högtider. 
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LUCYS FOODTRUCKLUCYS FOODTRUCK

Lucys unika grillkoncept, Lucy’s on the Road,  
är en foodtruck med grill som ditt event eller företag  

kan hyra in och snabbt serverar kocken fräsch,  
vällagad mat direkt från grillen.

Boka på 0768-68 65 77 eller ljungbyhed@lucys.se

ROCKABILLY NIGHT #2ROCKABILLY NIGHT #2

KROG SHOWEN BURN OUTKROG SHOWEN BURN OUT

Krog showen Burn Out
Jerry Williams tribut

Lördag 11/12 kl 19.00 (även 10/12 om lördagen blir fullbokad). 
Stora Matsalen Gamla F5, Ljungbyhed Park 

Boka biljetter via jul@sme.se eller 0729-62 50 07

Show & 3-rättersmeny     595:-

i samarbete med

krogshowen Burn Out! 

Jerry Williams tribut
Nu är det äntligen dax för Jerry Williams tributen – krog showen 
Burn Out i Stora Matsalen Gamla F5, Ljungbyhed Park! 

Sveriges första krogshow som hyllar Jerry Williams. Hasse Brink 
står som kapellmästare denna underbara kväll. En två och halv 
timmes otrolig rockshow med låtar ifrån 1962 till 2016 med samma 
energi och ös som originalet. Premiär är lördagen den 11 december 
kl 19. 

Kvällen till ära serverar vi en härlig tre rätters som börjar med 
en sillamacka till förrätt. Som varmrätt serveras dansk fläskstek 
med sockerrostad potatis och en buffé med klassiska tillbehör. Till 
dessert blir det äpplekaka. Öl och vin går att köpa i baren.

Vi har övernattningsmöjligheter i fantastisk miljö allt ifrån vandrar-
hem, hotell osv. Boka ditt boende på www.saresort.se
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www.saresort.se
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På Fabriksgatan ligger en övergiven 
byggnad som rymmer skräck och fasa 
för de som vågar sig in där. 

I receptionen finns det tv-skärmar som 
visar övervakningsfilmer från källarens 
mentalsjukhus där människor sitter in-
spärrade i celler. Fyra ungdomar som ska 
in och utmana sina rädslor är Linus, Sig-
ne, Hilda och Viggo som är spända och 
nervösa inför att kliva in i huset. 

Plötsligt slås dörren upp och en storvuxen 
och galen cirkusdirektör välkomnar och 
går igenom reglerna samtidigt som det rör 
sig utklädda skådespelare bakom dig och 
frammanar rädsla. Sedan startade prome-
naden på två våningar som innehåller allt 
från skräckinjagande monster, hårresande  
clowner, en blodig tandläkarmottagning 
och det läskigaste av allt – en barnkam-
mare med riktiga barn.
– Det är många skådespelare som skrämmer 
dig. Det var tur att jag kissade innan jag gick 
in, säger Viggo efteråt.

Kalla kårar, panik, flyktbeteende, hjärt-
klappning och ångest är känslor som 
framkallas under skräckrundan. Med 
ljus- och ljudteknik och ett 15-tal skåde-
spelare får även den tuffaste känna sma-
ken av skräck.
– Jag tycker det var värst när monsterna tog på 
mig, säger Hilda.

Efteråt var alla överens om att det var 
riktigt läskigt med olika saker att bli rädd 
för.
– Trots att det var sjukt läskigt rekommende-
rar jag absolut alla att boka ett besök, säger 
Signe.

Vågar du utmana dina rädslor?

F R A M T I D S P A R T I E T  I  K L I P P A N S  K O M M U N

Följ oss på Facebook: Socialdemokraterna i Klippans kommun. 
Webb: socialdemokraternaklippan.se 
E-post: klippan@socialdemokraterna.se 

GOD JUL! 
önskar Socialdemokraterna 
i Klippans kommun.

Under julskyltningen söndagen  
28 november kl. 14-18 finns vi  
utanför vårt kansli på Järnvägsgatan 
(gamla HD). Besök oss för en  
pratstund, vi bjuder på glögg och 
pepparkakor.

EnEn skräckupplevelse i Åstorp

Boka en skräckrunda
Bokar tid gör du via Messenger på 
Face book (Factory of Fear -swe-). 
Tid: ca 25 min Pris: 200:- per person
Åldersgräns: 13 år. Yngre i vuxet sällskap

www.factoryoffear-swe.com
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Advents- & julmusik med 
Malmö Kammarkör
Tisdagen 30 nov kl 19.00, i Riseberga kyrka

Julnatt i värdshuset - en julmusikal
Kefas Gospel, ungdomskör och musiker.
Söndagen 5 dec kl 19.00 i S:t Petri kyrka
Biljett behövs, finns på Pastorsexpeditionen vid S:t Petri kyrka 
fr o m 22/11. Vuxenbiljett: Pris 20:-/st. Barnbiljett: gratis 
(upp till 18 år). I biljettpriset ingår enkel förtäring och kaffe.

Musik i juletid med Consilium Cantores 
& Amanda Rydell
Lördagen 18 dec kl 17.00 i S:t Petri kyrka
Fri entré men biljett behövs. Finns fr o m 8 december på 
Pastorsexpeditionen vid S:t Petri kyrka.

Välkommen att njuta av musik i adventstid
Välkommen till kyrkorna i Klippans pastorat för att njuta av härlig 
musik. Fri entré om ingen annat anges.

Julmusik med Småstadens Vokalensemble 
Söndagen 19 dec kl 18.00 i Färingtofta kyrka

G-körens Julkonsert med 
Carolina Söderman & Janne Andersson.
Tisdagen 21 dec 19.00 i Östra Ljungby kyrka
Fri entré men biljett behövs. Finns fr o m 8 december på 
Pastorsexpeditionen vid S:t Petri kyrka samt i Östra Ljungby 
församlingsgård tis-tor.

Mer info hittar du på svenskakyrkan.se/klippan

JULSKYLTNING
I KLIPPAN ÄR TILLBAKA!

Klippans Köpmannaförening, Storgatan 46, 264 33 Klippan
klippanskopmannaforening@gmail.com • www.köpiklippan.se

SÖNDAGEN 28 NOVEMBER, KL. 13-17

Julskyltning med butiksöppet & förenings-
aktiviteter. Granen tänds. Pepparkakshus- 
tävling i fönstret hos Adapt Media. Lions  

har Tomtegrotta på Allètorget. 

MASSOR MED ERBJUDANDEN I BUTIKERNA!

Konsert med adventstema i Andreaskyrkan 
"Ljus, Värme och Hopp” kl 16.00  

(Insläpp från kl 15.30)
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Fenix Frames

fenixframes@gmail.com  |  www.fenixframes.se
070-670 68 01

VARJE INRAMNING BLIR UNIK HOS

Maglaby

Storgatan 46, Klippan • 0435-135 30
www.guldosilversmedjan.se

Nyhet i butikenNyhet i butiken

-tävling
Köp valfri vara från 
MK innan 24/12 och 
delta i utlottning av 

MK-smycke.

Instabox i Klippan
Fraktföretaget Instabox har inlett samarbete med Preem i 
Klippan. 

Samarbetet innebär att du kan välja att hämta dina paket i  
Insta box paketskåp hos Preem utan att behöva stå i kö eller vänta  
på att någon ska ha tid att serva dig och lämna ut ditt paket. 
Insta box är i dag den ledande aktören i Sverige för leveranser via  
paketskåp.

Välkommen att få alla former
av fotbehandlingar hos mig i Klippan.

Kirsten Juul
Auktoriserad fotterapeut

076-801 18 31

Klinik för
medicinsk    
       fotvård

Norra Skolgatan 2 B  |  Klippan
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Konsertkväll på Norrehus
I oktober bjöd Johnny & Dom Andra på en 
sprakande konsert av ångande klippanpunk 
som aldrig tycks åldras. 

Stämningen på Norrehus gick att ta på, alla 
problem eller tankar försvann för en kort stund. 
Huvudattraktionen Staffan Hellstrand radade 
upp ett pärlband av sina hits och skapade en 
skön känsla i lokalen. Livemusik påverkar oss 
och kvällens musiker hittade en motorväg in i 
allas hjärtan. Maten, musiken och upplevelsen 
var friskvård som har betydelse länge. Kolla in 
alla lyckliga människor som investerade i sig 
själva och i upplevelsen som varje konsert är.
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Fotoarkivsgruppen i Perstorp
Varje onsdag träffas ett gäng entusiaster och går igenom in
scannade bilder från Arthur Rosengrens glasplåtar. Gruppen 
”fotoarkivet” sätter namn på personer och ger bakgrund till 
fotona. 

Foton utan namn saknar existentiell betydelse och försvinner ur 
historien. Målet är att få in så många foton som möjligt av Pers-
torp och tillgängliggöra historien via Fotoarkivet som hittas under  
menyvalet ”Plastens hus” på hemsidan plastenshus.se.
– Tanken är att knyta ihop historien med nutiden och bevara Perstorps  
historia åt framtida generationer, säger Annica Sankilampi som är  
Kultur- och bibliotekschef i Perstorp.

För gruppen som träffas är det socialt att träffas och minnas 
människor, platser och händelser. Det blir många skratt och mycket 
prat under träffarna när minnen och personer dyker upp.

Julklapps-Julklapps-butiken där du 
butiken där du får allt i vackra 

får allt i vackra paket.paket.

Välkomna till oss!  •  Öppet: mån-fre 10-18, lör 10-13
Storgatan 32, Klippan  •  Tel. 0435 - 101 15  •  www.gunnsmode.se

Gilla oss på
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TULLSSONHUSET I KLIPPAN

Julskyltning i Tullssonhuset
Lördag 4 december kl. 10-14

 Granförsäljning  Vi bjuder på glögg, 

pepparkakor & korv med bröd  Lions 

tomtegrotta med godis till barnen 

SPORT | FISKE | FRITID | HEMELEKTRONIK | KROPPSVÅRD | ALLT FÖR HEMMET

B L A C K  F R I D A Y
2 6  N O V E M B E R  •  K L  1 0 - 1 8

Massor av bra erbjudanden!
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En hjälpande hand när det behövs, 
- dygnet runt, året om 

www.röstångabegr.se           info@begr-byra.se 
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FÖR DIG SOM UPPSKATTAR 
BOKHANDEL PÅ RIKTIGT

     KLIPPANS
  BOKHANDEL AB

Torggränd 2-4
Klippan 
Tel 0435-100 30

TRE "TUNGA" KLIPPAN-EPOS

359:-

FRÅN ÅBY BY TILL 
KLIPPANS KÖPING
En Kulturgeografisk  

studie av Tore Donnér.  
Kritiker rosad bok om  
tätorten Klippan och  

dess utveckling.

259:-

BENNY ÄLSKAR 
BAKLAVA

Mikael Jisanders debut
roman utspelar sig i 

Klippan. Humoristisk och 
tänkvärd handling med stor 

”igenkänningsfaktor”.

395:-

BOLLKLUBBEN RÖNNE 
- EN BRUKSHISTORIA

Från 1921 till 1989  
föreningsliv och kamrat

skap i framgång och  
motgång, redovisas  

grundligt av  
Pehr Erlandsson.

 Måttanpassade skjutpartier

 Byte av bilglas m m.

 Vi har flyttat till nya lokaler på
 Fabriksallén 11. Välkommen!

Vi erbjuder allt från uterum till inredningsglas

Fabriksallén 11
0435 - 760 400

Klippans glasmästeri

– CYKELAFFÄREN I CENTRUM –

EKSTRANDS CYKEL 
0435-71 14 13 • Storgatan 17, KLIPPAN 
Öppet fr 1/9: torsd-fred 9-18 • Lörd 9-14

BUTIKEN UPPHÖR 31/12

LAGERRENSNING!

SLUTSPURT UTFÖRSÄLJNING

BARNCYKLAR 20-24 tum
TILLBEHÖR m m
DUBBDÄCK 150:-/st
Fr o m 1/12 är det begränsad 
kapacitet i verkstaden
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Vi på ICA Kvantum Klippan har varit en del av julfirandet för 
många kunder i flera år. Julen kan dessvärre för många upp
levas stressig. Utöver allt som ska inhandlas och förberedas, 
ska det helst finnas tid över för umgänge också.

Undvik därför ett stressmoment genom att låta 
ICA Kvantum hjälpa dig med julmaten! På ICA 
Kvantum i Klippan tillagar vi maten själva och 
väljer råvaror med omsorg och i största möjliga 
mån närproducerat.
– Vi vill erbjuda en delikatessdisk utöver det vanliga. Vår 
kunniga personal hjälper mer än gärna till att välja bland 
mat, ost och delikatesser från när och fjärran. I köket arbetas det dagligen för 
fullt i att tillaga god mat för både kropp och själ, berättar Filip Cronberg.

Läckerheter i jul
I Kvantums kök & deli träffar vi Peter, Emma och Wilma som 
frestar med flera julklassiker. Här finns Kvantums omtyckta lax-
sallad med både varmrökt och gravad lax samt den butikslagade 
brun kålen som har sin givna plats på julbordet. En smakrik nyhet 
är rimmad fläsksida, griljerad med fransk senap, kummin och fling-
salt. Lika gott är den lågtempererade och grillade fläskläggen, en-
kelt och gott smaksatt med julens kryddor. Flera anrättningar finns 
även som laktosfria!

Omtanke för det lokala
När du handlar lokalt gör du skillnad för producenter och företagare 
i din närhet. På ICA Kvantum i Klippan vill man alltid lyfta fram 
lokala leverantörer, och så även inför julen.
– Omtanken kring det lokala i kombination med den goda smaken ligger oss 
varmt om hjärtat på ICA Kvantum. Vi söker ständigt nya möjligheter kring 
att erbjuda våra kunder lokal mat från närliggande gårdar och producenter. 
Vi är stolta över de närliggande samarbeten vi har idag och gör vårt yttersta 
för att lyfta fram och visa på dess egenskaper och fördelar i butiken. Utifrån 
lokal omtanke och perspektiv ser vi vinster för alla involverade, från produ-
cent till konsument, förklarar Filip.

Välkommen till julen på ICA Kvantum i Klippan – butiken som 
skapar möjligheter och där inspiration, kvalitet och omtanke står i 
centrum!

Lokalt och butikslagat  
– receptet för bra julmat!

Peter tipsar om kökets franska löksill med 
färsk purjolök och paprika, matjessill,  
krossad kryddpeppar och klar lag. Emma 
frestar med en lokal favorit, Klippan-
skinka, lättrimmad och lättrökt. Wilma 
lockar med klassiskt griljerad julskinka.

Filip Cronberg, 
Köpman
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COLORAMA 
VÄGGFÄRG 7

1 l 179:- ord 212:-

3 l 369:- ord 436:-

10 l 995:- ord 1245:-

MEDLEMSERBJUDANDE!

Följ oss på: Öppet:
Må-fr 7-18

Lö 9-13

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker!  

Psst… Glöm inte 

att vi även är proffs 

på fönsterbyten!

Adress:
Söndraby 7632
264 37 Klippan

Mobil:
0731-57 66 13
E-mail:
toni.snickeri@telia.com

Nr:432100:-1K
t

 h  
.
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KLIPPANS KÖPMANNAFÖRENING
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KLIPPAN-CHECKEN

Foto

: P

atri

k A

xels

son

KÖP ÅRETS JULKLAPP
till dina anställda eller nära och kära.

KLIPPAN-CHECKEN gäller i de butiker som är medlemmar i Klippans Köpmannaförening 
(se hemsidan). Checken finns i flera valörer och köps hos Guld o Silver smedjan.

Klippans Köpmannaförening, Storgatan 46, 264 33 Klippan
klippanskopmannaforening@gmail.com • www.köpiklippan.se

18



Julhandeln 
startar med

Black FridayBlack Friday
Nu är det dags för årets Black Friday, tätt följt av julhandeln. 

Förra året gick Folkhälsomyndigheten ut med att julklappsinköp skulle 
planeras för att undvika trängsel i butikerna. I år handlar det snarara-
re om att planera inköpen för att undvika varubrist. Risken finns att 
många hyllor gapar tomma till jul och webbsidor visar varor som ej 
finns i lager, så det gäller att handla julklappar i god tid. 

Kom ihåg, lokala julklappar är bäst!

Fakta: Black Friday
• Black Friday, USA:s största shopping- och readag, infaller dagen efter 

Thanksgiving som är den fjärde torsdagen i november. 
• Tillsammans med Cyber Monday markerar det starten på julhandeln.
• Black Friday kom till Sverige 2013 då några butikskedjor och 

e-handels företag uppmärksammade dagen med specialerbjudanden. 
• Redan 2013 fick Black Friday näthandeln att öka med 100 procent 

jämfört med en vanlig fredag. Källa: Wikipedia

Ängaröds Bod är
modebutiken på landet.
Vi värnar om design och kvalitet.

Kungsgran
fr 250:-

Välj och hugg själv eller vraka bland
stora och små på gården.

Granarna är obesprutade.
Öppet lör-sön kl 10-17 fram till jul eller

efter överenskommelse

Ängaröds Gård 1421
264 54 Ljungbyhed

Göran: 070-650 82 54
angarod@telia.com Ängaröds Bod på Ängaröds Gård 1421, 26454

Ljungbyhed (utanför Riseberga)

Vi jobbar med designers 
som väljer framförallt rena 

material och producerar 
kläderna i Europa.

Öppet lör-sön 12.00-17.00 
eller enligt överenskommelse.

Kontakta Lucia tel:
0738-44 45 97

luciaboronska@icloud.com
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Tack till Föreningssidans sponsorer!Tack till Föreningssidans sponsorer!

Framgångar för Klippans BK
I samarbete med Svenska brottningsförbundet 
bjöd Sandvikens brottarklubb in till JSM i Brott
ning 2021, helgen den 2324 oktober. 

För Klippans brottarklubb deltog Nova Bergman och 
Elvira Braun med den äran och tog guld respektive 
silver under helgen. På bilden syns Nova i mitten och 
Elvira till vänster. Med på bilden är även tränaren 
Mikael Pettersson.

Ungdoms SM i tyngdlyftning
Klippans kraftsportsklubb var representerade av 
fyra lyftare under ungdomsSM. 

Resultatet blev en silvermedalj, två bronsmedaljer 
och en fjärdeplats. Nu tar Klippans kraftsportsklubb 
sikte mot Junior SM som avgörs i Landskrona i  
december. På bilden syns Amadeus och Milo Sivius 
bredvid guldmedaljören.

SM-guld i Para-Karate
Årets svenska mästerskap i karate hölls helgen 3031 oktober 
i Helsingborg. 

Nytt för i år var att även personer med funktionsvariation kunde 
delta. Svensk Karate strävar efter att möjliggöra träning för alla. 
En del i detta är utveckling av Para-Karate, dvs karate för personer  
med funktionsvariation/nedsättning. Söderåsjournalens Sandra 
Ottosson tog SM-guld i Para-Karate.

Prova på brottning
Går du i skolan, årskurs 19, och vill bli stark, smidig, ex
plosiv och ha roligt på en och samma gång? Då är brottning 
någonting för dig! 

Ta chansen att prova om brottning kan vara någonting för dig el-
ler bara testa på träningen. Obs! kläder och skor för inomhus bruk 
vid prova på aktiviteterna.

Söndag 12 december
6-8 år kl 10-11.30 och 9-12 år kl 12-13.30
Idrottshallen, Ängelholmsgatan 4, bottenplan, södra ingången. 
Kontakt: 0722-434333

Honungsprovning 
Norra Åsbo Biodlareföreningen är 
Kristianstads läns äldsta biodlareför
ening. 

Det första sammanträdet ägdes rum i 
Röstånga folkskola den 26 mars 1894 
och då bildades ”Röstånga med omnejds 
biodlareförening”. Vid månadsmötet se-
nast samlades ett gäng med biodlare och 
entusiaster för honungsprovning. Ord-
förande Bengt Svensson höll i mötet och 
seder mera provsmakningen av de olika 

honungssorterna innan en 
vinnare kunde utses.
– Vi är sällan överens från 
början om vilken honung som 
smakar bäst men efter en 

stund blir vi överens ändå, 
förklarar Bengt.

Kent provsmakar glatt 
honungen.

Föreningssidan



Höstlovsaktiviteter
Under höstlovet arrangerades det flera 
aktiviteter för lediga barn och ungdomar. 

Klippans kommun har ett rikt föreningsliv 
som tillsammans med Ung Fritid såg till att 
lovet var händelserikt. För den som vill pro-
va på en ny sport eller lära sig nya saker är  
loven fyllda med aktiviteter att prova på. 
Den sportsugne kunde prova på allt från 
karate, brottning och tyngdlyftning eller 
pistolskytte. Vinyltryck till epan eller barn-
teater för de yngsta, det fanns aktiviteter för 
alla åldrar.
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Julbonus 
till Daglig verksamhet

Klippans kommun har för tredje året i rad sökt och  
beviljats statliga medel för att stimulera habiliterings
ersättningen som utgår vid deltagande i daglig verksam
het enligt LSS. 

Likt föregående år kommer deltagarna på daglig verk samhet 
få en engångssumma, en så kallad julbonus, utöver den  

vanliga habiliteringsersättningen.

Julbonusen utgår till alla personer som 
under januari till oktober 2021  

varit på daglig verksamhet vid 
något tillfälle och därmed 

fått habiliteringsersättning. 
Personen måste även ha ett 

aktivt dagligt verksamhets-
beslut när urvalet görs under 
november månad. Summan 
kommer vara okänd till dess 

att urvalet har gjorts i slutet av 
november då pengarna ska för-
delas på det antal personer som 
har rätt till julbonusen.

Ung Fritid fick fub-pris
FUB KlippanÅstorp är en av många lokalföreningar inom organisationen 
FUB som arbetar för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsned
sättning.

Styrelsen utser varje år en person, en förening, verksamhet eller företag ”som 
på ett naturligt sätt inkluderar personer med någon funktionsnedsättning i sina 
verksamheter”.

I år går priset till Ung fritid, Klippans kommuns öppna fritidsverksamhet som 
bland annat bedrivs på Sågen.
– De var duktiga på att hålla i gång verksamheten under pandemin och det var viktigt för 
vår målgrupp i FUB, säger Lena Landin, sekreterare i föreningen

– Det är en enorm ära, jättekul, säger Lars Hultin, chef för Ung fritid och fortsätter: 
– Vi jobbar ju med en åldersgrupp och där spelar tillhörighet ingen roll, där är alla välkom-
na. Sedan har vi också en halvtidstjänst som jobbar med FUB för att skapa aktiviteter för 
den målgruppen. Så det är till stor del tack vare Oskar Svenblad som det här har blivit så 
bra.

Lösningen för att hålla i gång under pandemin har som för många andra varit att 
f lytta utomhus.
– Vi har ju följt de rekommendationer som kommit, men försökt hitta former för att ändå 
erbjuda bra verksamhet. Det har känts som en självklarhet, säger Lars Hultin.

Pristagarna fick ta emot diplom, blommor och en tavla i samband med musiksko-
lans konsert i början av november.

FUB-priset delas ut vartannat år i Klippan, vartannat i Åstorp. Tidigare har ut-
märkelsen gått till Teater Amabile i Klippan och krögaren Leif Franzén Högdahl.

Ljungbyheds nya brandstation invigd
I strålande solsken rullade Klippans hembygdsförenings brand
bil från 1925 främst i kortegen från gamla stationen till Ljung
byhed park där invigningen av den nya brandstationen skulle 
ske.

Malmö Brandkårs musikkår, som dagen till ära hade repete-
rat in gamla F5 flygflottiljs marsch, spelade längs vägen och 
utanför den nya stationen. Massor av folk följde invigningen  
och restaurang Lucys hade rullat ut sin matvagn och släckte hung-
riga magar.

Information från Klippans kommun22



 Näringslivet i Klippans Kommun: Framstående Klippanföretag

Skåne håller hög klass när det gäller mat, 
det är känt sedan länge. 

Vid SM i Mathantverk, i konkurrens med 
över 500 produkter från 175 mathantverks-
företag i 44 klasser tog Bjärhus Gårdsbutik 
hem två guldmedaljer i kategorierna ”Luft-
torkad korv” och ”Lufttorkat kött”. Den lufttor-
kade korven ”Whiskey och pepparsalami” fick 
bedömningen: ”Ett mycket bra hantverk och 
spännande hantverksalternativ till den klassiska 
cognacsmedwursten” medan det lufttorkade 
köttet ”Torkad grissida” fick höra av juryn 
”En produkt med trevlig doft och en ren, fin smak. 
Snygg och god med härlig sälta!”

Hela djuret tas tillvara
Teamet bakom de prisade mathantverken är 
Max Persson, Elin Wigrup, Joel Mattiasson 
och Ville Fornbacke. För den som vill köpa 
med sig närproducerat kött, korvar och char-
kuterier är Bjärhus gårdsbutiken att besöka.
– Vi jobbar med att göra chark av det kött som 
inte säljs som detaljer. På det här viset får vi 

SM i Mathantverk 

Bjärhus gårdsbutik prisade
ihop helheten och hela djuret kommer till nytta,  
berättar Max.

Säsongsvariationer kan pareras med hjälp 
av charkuterier. Under sommaren vill alla  
grilla och till hösten är det grytbitar som 
efter frågas.
– Vi är ett litet charkföretag och där i princip 
samtliga produkter fått utmärkelser genom åren. 
Det som är nytt den här gången är att det är vi, 
den nya generationen, som står bakom mathant-
verken, säger Max.

Hög kvalitet och närproducerat
Bjärhus lantbruk drivs av Elisabeth och Lars 
Hansson med sina söner, även här den nya 
generationen. Förädling, charkuteri och 
gårds butik drivs tillsammans med Anneli 
och Leif Persson där Leif är charkuterist och 
den som legat bakom gårdens prisbelönta 
delikatesser. Deras son Max har tagit upp 
intresset och ett nytt ungt team skapar nya 
pris belönta delikatesser.
– Grunden är hög kvalitet på köttet. Allt är hand-

gjort och närproducerat, 50 meter från djur till 
färdig produkt och försäljning. Tillsammans är vi 
många starka viljor som är kunniga och smakar 
av. Vi är ett perfekt recept på team, säger Joel 
skrattande.

Nyckeln till framgång är att kunderna fort-
sätter kommer och handlar, utan nöjda 
kunder kan ingen gårdsbutik överleva. Hög 
kvalitet är ett vinnande recept, SM-gulden 
är ett kvitto på att det är hantverksmässiga 
charkprodukter som tas fram på Bjärhus.
– Vi ska vara stolta över den djupa kunskapen i 
förädling vi mathantverkare besitter, det är världs-
klass på skånskt mathantverk, 
av slutar Elin.

SNART ÖPPNAR  
FRITIDSBANKEN I KLIPPAN

Nu behöver vi er hjälp!  
Lämna in sport- och fritidsprylar ni inte längre 
behöver. Ge alla möjligheten att helt gratis 

prova nya sporter och aktiviteter! Läs mer på: 
www.fritidsbanken.se/fritidsbank/klippan/

KLIPPANS BADHUS 
Måndag 12.00-16.00 Allmänhetens bad
 16.00-20.30 Motionssimning (endast vuxna)
Tisdag 06.00-08.30, 12.00-19.30
Torsdag 06.00-08.30, 12.00-19.30
Fredag 06.00-08.30, 12.00-18.30
Lördag  09.00-10.00 Endast motionssimning
 10.00-12.00, 13.00-15.00 Allmänhetens bad

 Insläppet stänger 30 minuter innan badtidens slut

KLIPPANS FRISKVÅRD 
Mån-sön 06.00-23.00 för kunder med egen låsbricka/tag.
 Låsbricka/tag kan köpas i receptionen på Klippans 

badhus. Sista tid för insläpp 22.00. Tillgång till 
ombyte/dusch när badet är öppet.

LJUNGBYHEDS FRISKVÅRD
Mån-sön 08.00-22.30 för kunder med egen låsbricka/tag.
 Har du ingen låsbricka/tag måste du köpa den i 

receptionen på Klippans badhus. 

ÖPPETTIDER – NOV/DEC 
Klippans Badhus med friskvården

Mer information kring pass och eventuella 
förändringar finns på www.klippan.se
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199:-

Black week

Julklappstips

 22-27 november 
43” Smart-TV �������������������������������� från 3.990:-

55” Smart-TV �������������������������������� från 6.990:-

65” Smart-TV �������������������������������� från 8.990:-

+ Massor av fler erbjudande i butiken!

 Stort utbud av ljuskällor i butiken!

från 590:-

Stekpannor 
i gjutjärn
Flera modeller.

Elvisp
350W. 5 hastig heter 
+ turbofunktion. 
Degkrok och visp i 
rostfritt stål.

Glas:
Luigi Bormioli
on the rocks 
4-pack. 44 cl

499:-

Nyhet!


