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Priserna gäller vecka 17 t o m söndag 29/04-07.
Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Handla andra varor för 100:så får du köpa...

KAFFE

Zoégas. 500 g. Max 1 köp/kund.
4 valfria. Jfr pris 47:50/kg.

Sverige. Storpack.
Skivad.

95:- 39
4 för

GLASSBYTTA

GRISHALS

90

/kg

Engelholmsglass. 2 liter.
Vanilj, jordgubb,päron/vanilj,
apelsin/choklad. Jfr pris : 6:25/liter.

25:2 för
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Hur presenterar du
ditt företag och dina idéer*?

har öppnat!

*... eller gör du som många andra, att
du kör på i ”gamla fotspår” med gamla
kontakter osv. Din tid räcker helt enkelt
inte till! Inga problem! Det är här vi
kommer in i bilden ...

Vi fotograferar!

Du får bilderna på CD!

Du ﬁxar framkallning!

Välkommen till vår toppmoderna fotostudio i våra lokaler på Åbytorpsvägen 12. Här blir du professionellt fotograferad med ﬁna bakgrunder
och rätt ljussättning för högsta kvalité.
Du får möjlighet att göra en ”bra affär” genom att vi endast gör fotograferingen och lämnar alla bilderna till Dig på en CD. Sedan väljer
Du själv om Du vill framkalla bilderna i en butik som kan detta, eller
på Internet. På så sätt slipper Du alla ”mellanhänder” och påslag och
sparar genom detta en rejäl summa pengar!

Vi producerar din företagsbroschyr
- allt till ett fast pris!

Kontakta:
Bengt Wetterberg
Tel. 0435- 293 01
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Boka tid!
0435 – 293 01
LJUNGBERGS MEDIEPRODUKTION AB
TEL. 0435-293 01, FAX 0435-293 75
Åbytorpsvägen 12, 264 39 KLIPPAN

Gå gärna in på vår hemsida www.ljungbergs.se/medieproduktion och se på våra foto! Klicka på Portfolio!

Storgatan 74, 264 32 Klippan tel: 0435-10406
e-post: klippans.begrbyra@swipnet.se — www.begravningar.se

GRILLEN ERBJUDER:

VECKANS KÖTT!

Grillad kyckling Karreskivor Scan Fläsk lé DANSK

29.90/st.

Vikt ogrillad 1040 gr

29.90/kg

Max 2 kg
per kund

79:-/kg

Priset gäller vecka 17 med
reservation för slutförsäljning.

Välkommen!
Lars & Fia
med personal

LJUNGBYHED 0435-44 10 30 I Öppet: mån- fre 9-20, lör & sön 9-18

Vå r a g o d a

S mörgåst
p å b e s t ä l l å r to r
ning!
Prisex.

Ring
44 10 30!

Skinka/Räk
or 12 pers.
420:Rostbi 12 p
ers.
420:Lax/ Räkor 1
2 pers.
540:-

HELGESSONS GLAS AB
• Tak- och väggplåt
• Villatak i plåt
• Rännor och rör
• Egen tillverkning
• Stort lagersortiment

HOS OSS!
BYT DIN BILRUTA

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

Fabriksvägen 8, Klippan, Tel/Fax 0435-155 02
Mobiltel. 070-511 42 77, 070-747 01 62, Jour dygnet runt

www.ditec.se

BILVÅRD I
VÄRLDSKLASS !
Vi hjälper dig med:

Vårsolen
tittar fram!
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VÄLKOMNA!

Allt inom bilvård

Polering & Vaxning
Lackförsegling
Helrekonditionering
Riktning av bucklor
Montering av sol lm
Spotrepair-punktlackering

Ängelholm

Nya lokaler
(f.d Samshine)

Hammargatan 6
0431- 41 00 24

Klippan

Storgatan 39
0435- 158 38
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Personalstyrkan är den
samma i butiken.

Golv & Tapethuset har blivit

Colorama
Sedan den 8 mars har Golv & Tapethuset
i Klippan bytt namn. Man ingår nu istället i den nybildade Colorama-kedjan. Det
är färgkedjorna Färgtema och Spektrum
som har gått samman och bildat Colorama – och blivit Sveriges största färgfackhandel på köpet.
- Varje butik i Coloramakedjan ägs av den
lokale färghandlaren och sedan äger alla
färghandlare i sin tur Colorama. Det ger
oss en helt annan frihet, säger ägaren
Per-Anders Svensson.
Enklare med marknadsföringen
Med omproﬁleringen till Colorama-butik
följer en mängd fördelar. Marknadsföringsinsatserna och arbetet med dessa
förenklas och Per-Anders Svensson och
hans personal kan istället koncentrera sig
på andra saker.
- Marknadsföringen sköts mer centralt
vilket gynnar oss lokalt. Vi får många färdiga annonsförslag som vi kan använda
istället för att lägga en massa krut på sådant själva.
Golv & Tapethuset har också tidigare sålt
nycklar och låsanordningar, något man
kommer att fortsätta med även under
Coloramas ﬂagg. Kunderna kommer också att märka av att sortimentet ökar. Det
blir en helt annan bredd än tidigare, och
nya varumärken är redan inplockade.
- Vi får bland annat in Pergo och Alloc på
laminatsidan, det har vi inte haft tidigare.
När det gäller kakel och klinkers får vi in
Höganäs.
Vill stabilisera verksamheten
Det ﬁnns en anledning till att Per-Anders
Svensson valt att hoppa på Colroama-tåget.
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- Jag har ägt butiken i åtta år nu och det
har gått stadigt uppåt. Det går dock inte
att räkna med att det hela tiden ska fortsätta uppåt, därför vill vi stabilisera verksamheten på den här nivån. Då är det bra
att gå med i Colorama.
Per-Anders Svensson hoppas att omproﬁleringen till Colorama-butik ska hålla
Klippanborna kvar i Klippan när de ska
handla färg, golv och tapeter.
- Vi behåller samma personal som tidigare och är fortfarande lika serviceinriktade
och nytänkande som innan. Nu får vi ﬂer
leverantörer, ett bredare utbud och bättre
priser.
Namnet hänger säkert kvar
Trots att man nu heter Colorama tror inte
Per-Anders Svensson att Klippanborna
kommer att sluta referera till Golv & Tapethuset i första taget. Det är ett så inarbetat namn att det inte tvättas bort hur
lätt som helst.
- Det gör inte så mycket, det viktigaste är
att folk hittar hit. I grund och botten är vi
samma butik som tidigare men med ett
större utbud.
Under åren har Per-Anders Svensson arbetat mycket med att bygga upp ett stort
lager, något som kommer att bli ännu
lättare nu.
- Vår mål är
att hålla nere
leveranstiderna
så mycket det
går genom att
ha så mycket vi
kan på lager.

KLIPPAN 0435/13050

SKÄRALID
Lina Gudmundsson
Reg.fastighetsmäklare

Camilla Asp

Reg.fastighetsmäklare

Storgatan 32. Klippan » 0435 / 130 50 »
E-post: klippan@lanshem.se
www.lanshem.se

»

Allarp 844

Med en porlande bäck och en egen damm
är detta en plats som ger ett lugn och en
frihetskänsla utöver det vanliga. Ett
smultronställe!
Boyta: 152 kvm
Antal rum: 5 varav 1 sovrum
Tomt: 10 155 kvm
Pris: 1 600 000 kr eller högstbjudande

Ulf Hagstedt

PERSTORP

Erbj. gäller en gång per hushåll
tom 9 maj -07, mot kupongen!

Leg. läkare
-Ortoped

Varför gå och ha ont i armar, ben och rygg?
Ring mig så får du tid för ortopedisk undersökning inom kort.
Jag utför även mindre ortopedkirurgiska operationer bl a
karpaltunnlar, triggerﬁngrar, ganglion och hammartår.

Midgårdsvägen 1, Ängelholm 0431-195 20
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Namn:...................................................................................................

Bokningstid: 10-16
Bokning även på: www.pilotdoctor.com

STIDSVIG

Stockholmsvägen 25

Välplanerad villa i mycket ﬁnt skick på en
lättskött tomt och ett centralt läge. Låga
driftskostnader, ljusa ﬁna rum, stor
tvättstuga och gott om förvaring.
Boyta: 108 kvm
Antal rum: 5 varav 3-4 sovrum
Tomt: 532 kvm
Pris: 1 295 000 kr eller högstbjudande

Ort:.........................................................................................................

Svetsaregatan 6

Lugnt belägen i natursköna omgivningar
ﬁnns denna rymliga 1 1/2-plsvilla. Optimalt boende m en ﬂexibel planlösn., stora
sällsk.rum, nyare kök o en lättskött tomt.
Boyta: 189 kvm
Antal rum: 5 varav 3 sovrum (möjlighet till ﬂer)
Tomt: 772 kvm
Pris: 925 000 kr eller högstbjudande

NU I BUTIKEN!

STORT URVAL
AV KORTÄRM SKJORTOR & PIKÉ

VÅRENS FÄRGER!

Storgatan 32, Klippan
tel 0435-104 97 fax 0435- 104 98

Är det dags att byta ut din gamla garageport?

Skynda på våren!

Vi har lösningen!

• Portar som passar allas behov
• Låga priser
• Montagehjälp till fasta kostnader
• Gratis hembesök i Skåne med omnejd av
någon av våra erfarna montörer för offert
Vi jobbar även med:

• Industriportar
• Grindmotorer
• Säkerhetsjalusier
• Mörkeranläggning
• Dörrautomatiker
• Tillbehör samt reservdelar.
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Trallrent 0,5 liter + Träolja 2,7 liter.
Rengöring för obehandlade och oljade
träytor + träolja för trädgårdsmöbler,
to
er
altan och terrass. (Ord. pris 399:-)
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COLORAMA KLIPPAN ( F.D GOLV & TAPETHUSET VID RONDELLEN)
KAROSSVÄGEN 1, TELEFON 0435-142 62, WWW.COLORAMA.SE
MÅNDAG-FREDAG 7.30-18, LÖRDAG 9-12

ENTRÉTEKNIK – VI KAN ENTRÉSYSTEM
Kontakta oss:
Kontor: 0435-18300
Mobil: 0707-918300 / 01
www.entreteknikklippan.se

stilla
stunder
www.halsanshus.com
0431-44 90 90



BRAUNS SIDA

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

110 år sedan första marschen i Klippan

Råkor ”sjunger”
Det är vår. Råkorna hörs allt mer
i Söderås Journalens område. Det
glädje de som ser ökningen som
positivt, förargar många som bor
nära råkornas kolonier och måste
höra ”sången” under stor del av
dygnets timmar. Råkan är spidd
över stora delar av världen. Carl
von Linné gav den dess latinska
namn: ”Corvus frugilegus” (Förätande korpen). Råkkolonier var
mycket vanliga i detta rika jordbruksområde. Klassades i England
som nationalekonomisk fara, för
sitt sädesätande. På 1950-talet
började arten minska i vårt land.
Det var när utsäde behandlades
med kvicksilver. Råkan var borta
under 1960-talet, återkom under
1970-talet och ökar nu i antal.

Åby lekvall
Namnet ”Åbyvallen” i Klippan –
idrottsplatsen invigdes 1936 - har
skapat frågor, främst kring ”vallen”. Klippan hette tidigare Åby.
”Vallen” kommer av att det i äldre
tider utövades ”idrott” på ängar
eller lekvallar i byarnas utkanter.
Ordet ”vall” i sin tur går tillbaka
till isländska sagornas tid. Kom till
vårt land i samband med ”idrotterna” och de platser som valdes
för dem. Namnet har bevarats i
välkända arenor som: Örjans Vall,
Eyravallen, Tingvalla med ﬂera.

Som sagt...
”Vi såg honom först som räddare
av bruket.”

(Fackordförande Johan Pettersson om
Jan Bernanders intåg som storägare i
Klippan AB).

”Bättre julklapp för kommunen är
svårt att tänka sig.”

(Samme Pettersson om återstarten
av pappersbruket, den 4 december
2006).

Märkesdagar
1882. IOGT Logen Hoppet bildas
i Klippan.
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1907. Kommunala sagostunder
startas i Klippan.

”Pappersfacket” ordnade första
demonstrationståget i Åby/Klippan
den 1 maj. Det är 110 år sedan.
Traditionen fortsätter - med få deltagare.
Andra Socialistiska Internationalen bildades i Paris den 14 juli 1889,
100 år efter Franska revolutionen
Frågan var: Hur ska minnet av revolutionen ﬁras? Beslutet blev: Gör
1 maj till internationella arbetarrörelsens dag från 1890. Förebild
hämtades från USA! Där genomförde ”åttatimmarsrörelsen” (åtta
timmars arbetsdag) en stor demonstration den 1 maj 1886.
I Sverige blev det på 22 platser
1890. Huvudfrågan blev ”Åtta timmars normalarbetsdag”, men även

”Allmän rösträtt” och ”Nedrustning
för fred”. I Stockholm samlades 50
000. I Billesholm kom 250. Första
maj blev allmän helgdag 1938.
Hösten 1896 bildades denna
bygds första fackförening, som sedan blev Pappers avd 66. Magnus
Johan Lindahl var initiativtagare.
Han föreslog demonstrationståg
1897 och ville ha musikkår: ”för
utan musik är det inget nöje att
gå i ett demonstrationståg”. Det
kunde inte ordnas, men väl en ensam musiker som spelade esskornett. Samlingen var på torget i
Åby. Avmarsch klockan fyra på
morgonen, för att vara vid bruket
halv fem och hinna till arbetet i rätt
tid. Frågorna var: ”Allmän rösträtt”

och ”Lagstadgad arbetsdag”. Förbundsordförande Janne Jönsson
från Helsingborg höll tal. Ingen vet
hur många som deltog. 1930- och
40-talet fanns stora uppslutningar,
t ex 1941 då 28 organisationer var
representerade, drygt 1 000 deltog
- uppdelade i tre avdelningar med
vardera en musikkår i täten: Klippans musikkår, Bjuvs musikkår och
Nyvångs musikkår. Marchen gick
från Torget, via Tvärby till Folkets
Hus.
Nu arrangerar Klippan, Perstorp
och Örkelljunga gemensamt ﬁrade
– i år i Örkelljunga.

Överst: ”Utan musik är det inte roligt att gå i demonstrationståg”, var synen i Klippan redan 1897. Fr v: Olika budskap bärs fram med
plakat. •. Musik, ﬂaggspel, plakatbudskap och marscherande. Det är de traditionella inslagen 1 maj. • Att det blev ett kraftfullt tal såg
Bengt Silfverstrand till. • ”Upp till kamp” sjungs.

Klippan – har varit bäst i tvekamp
Brottning är en gammal sport, kallad
”tvekamp utan vapen”. Brottningen
gav Klippan identitet, tillsammans
med pappersbruket. Nu med hjälp
av S:t Petri kyrka.
Kunskap i brottning handlade
om liv och död i urtid. Blev sedan
tvekamp. I alla tider och kulturer
ﬁnns brottning, men stilarna skiftar.
Äldsta fyndet är bronsstatyn från
Mindre Asien från 3 000 år f. Kr.
Brottningen utvecklades, blev populär idrott och fanns med vid antikens olympiska spel. Var även ett
nöje vid hoven, i ”hemmagjorda”
stilar. I Sverige fanns på 1600-talet
tre stilar: ”Ta livtag”, ”ta kragtag”,
”ta byxtag”.
Modern brottning har två stilar:

”Grekisk-romersk – kallad antik
stil”, där grepp nedanför höfterna
är förbjudna. I grekisk-romerska
området var det närmst en fristil.
Stilen borde kallas ”fransk-ﬁnska
stilen”, för reglerna utformades i
Frankrike och utvecklades i Finland.
Andra stilen är ”fristil ”, som utformades i USA.
Brottningen utvecklades i Europa, främst i Frankrike, spreds via
Danmark till Skåne under 1880-talet och vidare i Sverige. Finland ﬁck
sporten tidigare, hade brottningsskola i slutet på 1800-talet. Finland
var bäst i världen 1908 – 1930, tränarna var attraktiva. Sverige hade
ﬁnska rikstränare, längst Robert
Oksa – 1925 till 1957. Brottningen

ﬁck eget förbund 1920, blev världsledande och Sveriges medaljmässigt bästa OS-sport.
Många brottarklubbar uppstod
på 1930-talet. Klippans BK bildades
1933 med Gustav Olsson som ordföranden. Laroy Månsson ”lyfte”
klubben. Andra fyllde på. Namnkunnigast är: Bertil Nyström, Stig
Persson och Ragnar Svensson. Helge
Lindgren mest kände ledaren.
Klippan dominerade sporten i
Sverige på 1960-talet. Match mellan Klippan och övriga Sverige,
med åtta viktklasser, vann Klippan
med 5-3. Cup Klippan gjorde orten
internationellt känd, som följs upp
av Lady Open.

Högintressanta kulturrundor – till kyrkor
Konstrundorna i Skåne är vårprimörer, pågår några veckor, lockar
många besökare. Permanenta kulturrundor ﬁnns i Söderås Journalens område - de 12 kyrkorna och
ett kapell.
Kulturrundorna kan med fördel ske per cykel – en bra motion.
Kyrkorna ligger på rimligt avstånd.
Utöver avsedda funktionen är kyrkorna kulturskatter, mycket ﬁnns
att se, besök kan ske hela året.
Kvidinge kyrka (invigdes 1886),
har bl a ljuskrona från 1600-talet.

Källna kyrka (1871), spännande
dopfunt. Ö Ljungby kyrka (1859),
orgel från 1707.
Gråmanstorps kyrka (1160-talet)
utsmyckning från medeltiden. S:
t Petri kyrka (1966), Sigurd Lewerentz mästerverk med spännande
konst. V Sönnarslövs kyrka (1894),
triumfkruciﬁx från 1400-talets mitt.
Vedby kyrka (1865), Eric Olssons
serie målningar. Klippans kapell
(1935), gobeläng av Lisa Fajersson. Riseberga kyrka (medeltiden),
märkliga takmålningar. Färingtofta

kyrka (1828), ﬁnns myrmalmsugn
från 1600-talet – den enda i sitt
slag i landet.
Perstorps kyrka (1200-talet), föremål från ortens 1700-tals glasbruk.
Oderljunga kyrka (1854), Kaj Siesjös
frescomålning på altarväggen. Röstånga kyrka (1200-talet), portalerna från ursprungskyrkan bevarade.
Givetvis kan bara något enstaka
nämnas om kyrkornas innehåll.
Därför öppnar besök för upptäckter i rikliga mått. Dessutom ﬁnns
rofyllda miljöer.

Boktipset: ”Vädrets makt” av Erik Durschmied visar hur andra krafter kan påverka historiens gång.

Stackabowl
Bowling - Bar - Restaurang
0435-71 10 70 - www.stackabowl.se
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Dymöllans Ålrökeri
Lördag 28 april kl. 10 – 18.
Nu startar ålsäsongen igen och det ﬁrar vi med
en fest där vi säljer våra färska ﬁskprodukter.
Vi erbjuder rökt ål, kall-varmrökt lax, sill i olika
varianter, salladsbuffe´ och dryck.

• Mat & Bowling

fr. 180:-/pers. FILÈFROSSA med
oxﬁlé, ﬂäskﬁlé
oxﬁlé,
ﬂäskﬁlé och kycklingﬁlé
kycklingﬁlé
m.m fortsätter t.om 23 maj

Klippans ålkung-drottning vem är det?
Vi utser detta under dagen genom olika tävlingar.

Fullständiga rättigheter!

Musikunderhållning, lotterier och för barnen gratis
hoppborg och en pysselhörna.

Avvikelser kan förekomma vissa veckoslut eller
stora helgdagar. Vissa lördagar och söndagar
öppnar vi tidigare för seriematchspel.

Visning av företaget för de som är intresserade.

Vi förbehåller oss rätten att stänga tidigare
vid låg beläggning.

ALLA VARMT VÄLKOMNA

Välkomna till Stackabowl!

Kom till vår servering och prova våra ﬁskprodukter.

Stackarpsvägen 5 i Klippan.
tel. 0435- 71 10 70 fax. 0435- 71 95 71

SEJRBO & SON AB - DYMÖLLANS ÅLRÖKERI TEL: 0435 -15160

FÖR MER INFO GÅ IN PÅ VÅR HEMSIDA

HELSINGBORG - ÅSTORP

www.stackabowl.se

.

VÄG 21
DYMÖLLAN

KLIPPAN - KRISTIANSTAD

V.SÖNNARSLÖVS KYRKA

Priserna gäller tom 29/4 eller så långt lagret räcker.

Prova kontantuttag
med ditt bankkort hos ICA!

Smakfullt • Bekvämt • Prisvärt
Engelholmsglass

Lövbiff av innanlår

Fläskkotletter

99:-/kg

NYGRILLAD

44.90/kg

Kyckling

PER I VIKEN
PER I VIKEN

st
hg
hg

Grillat Fläsk
Pastrami

GLOCKEN GOLD

Multivitamindryck

20 x 90 gr

SKÅNEMEJERIET

Smaksatt Fil

9.90
69.00
12.90

2 liter

ECAB

Hamburgare

34.90
12.90
15.90

1 liter

Glass
r
2 lite

Bumling

17.90

79.90:Sejfilé kg 59:-

Portionsforell kg

Trädgårds • fiskmås
RÅBY

•
•

kanin
troll

Plantjord 50 lit
SIMONTORP

Plantjord 50 lit

89:109:75:-

5st 100:-

3st 100:

Mer ﬁsk
åt folket

Fiskar i alla de storlekar, smaker och sorter och gärna med holländsk prägel. Det är vad som gäller för Henriette de Rover när
hon rattar runt sin ﬁskbil på olika orter i närområdet. Henriette
började köra ﬁskbil strax före jul och startade i Tyringe. Sedan ett
par månader tillbaka har hon utökat rutten till att omfatta även
Klippan, Perstorp och Åstorp. Henriette har tidigare arbetat på
ålrökeriet Sejrbo & Son i Klippan, så hon har alltid gillat ﬁsk.
- Det roligaste är att komma ut och träffa på kunderna och kunna prata lite med dom.
Bor i Krika
Henriette kör runt sin ﬁskbil till de olika torgen på utkörningsorterna. Hon bor i Krika så Klippan är hemmaplan. Alla sorters ﬁsk
och ﬁskrelaterade rätter står på menyn.
- Jag säljer färsk ﬁsk och rökt ﬁsk som ål, lax och sill. Sedan har
jag inlagd sill, hemlagade sallader, landgångar och smörgåstårtor
– allting innehåller ﬁsk av något slag.
Henriette kallar bilen för Den ﬂygande holländaren. Bilen är till
och med köpt i tulpanernas och träskornas hemland – som också
råkar vara hennes eget!

- Jag hittade en bil i Holland som var utrustad med fritös och det
passade perfekt eftersom jag gärna vill kunna steka ﬁsken.
Roligt med nöjda kunder
Hittills har Henriette och hennes ﬁskbil tagits emot väl. Den bästa
belöningen är när ”snacket” börjar gå och folk kommer dit på
tips från andra, nöjda kunder.
- Det känns kul när någon som har köpt till exempel en ﬁsksoppa
kommer tillbaka efter någon timme och säger att ”det var verkligen gott!”.
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Henriette försöker att ha lite holländska specialiteter på menyn,
något som många uppskattar, bland annat hennes barn.
- De blev jätteglada när jag började sälja ﬁsk.
Även andra holländare som bor här i närheten har hittat Henriette.
- Jag ska försöka få hem lite extra holländsk matjesill, den är
väldigt god.
Många barn gillar fisken
Henriette har märkt att många barn gillar hennes ﬁsk. En holländsk ﬁskrätt, som heter ”Kebelingen” (med en gigantisk reservation för stavningen…) är särskilt populär.
- Det är olika småbitar ﬁsk med en sås som påminner lite om
remoulad, den säljer jag väldigt mycket av.

Vårens
Nyheter
s!
på plat

Varmtmmen!
vä l ko

Gäller fr.o.m den 10 april 2007
Klippan

Måndag och torsdag
Tisdag, onsdag och fredag

10 – 18
10 – 15

.

Perstorp och Ljungbyhed

Måndag – onsdag och fredag 10 – 15
Torsdag
10 – 18

.

Öppet: Mån - Fre 9.30 -18 • Lör 9 -13
Storgatan 32, Klippan • Tel. 157 15

.

!
19 - 20 MAJ
KANON
SÖDERÅSMARKNAD I RÖSTÅNGA
Ca 2 km Marknadsstånd
Nöjesfält - Djurmarknad - Ponnyridning
Ölhävartävling - Vem har sötaste hunden?

Lördag 09 - 21

Söndag 11 - 17

.

Fastighetsbyrån
SÅLD!

Klippan - Bonnarp
I Bonnarp ligger denna charmiga 1½
plans villa med källare från 1880. Den
gamla stilen med brädgolv, bjälkar i tak
och kakelugnar är välbevarad. Belägen på
gångavstånd från Ljungbyheds golfbana
och från Söderåsens mäktiga natur.

Klippan - Söndraby På bra läge
i Söndraby ligger denna välplanerade och välhållna 1½ plans villa.
Endast ett stenkast från skola och
stora grönområden med lekplats.

• Boyta 146 kvm.
• 6 rok varav 3 sovrum.
• Pris: 895.000:- utgångspris
• Bonnarp 655
• webbnr 6290-6812

• Boyta 160 kvm
• 5 rok 3-4 sovrum
• Pris: 850.000:- utgångspris
• Hammarstigen 5
• webbnr 6290-6817

Östra Ljungby 1,5 Plans villa på
lugnt lantligt läge med närhet till
samhället med service. Endast 10
km bort har du ”Eket´s” golfbana.
20 minuter till sundets ”pärla”
Helsingborg.
• Boyta 80 kvm
• 3 rok varav 1-2 sovrum
• Pris: 650.000:- utgångspris
• Norra Vägen 7
• webbnr 6290-6771

Ljungbyhed - Färingtofta
I ett lugnt, barnv. och naturskönt
omr. ligger denna mycket välpl. 1-pl
Myresjövilla, byggd 1991. På baks.
har man lövskog inpå knutarna och
bara några m. fr huset finns lekplats
och grönomr. Rymligt garage med
både garageport och separat dörr.
• Boyta 117 kvm.
• 5 rok varav 4 sovrum
• Pris. 895.000:- utgångspris
• Bokelundsvägen 12
• webbnr 6290-6786

Ljungbyhed - Tornsborg
Välbyggd mindre 1 plans villa i
renoveringsbehov högt beläget
med trädgård/skogstomt. Billigt
boende!
• Boyta 79 + 79 kvm.
• 3 rok varav 1 sovrum
• Pris: 350.000:- utgångspris
• Tornsborg 4546
• webbnr 6290-6789

Klippan - Centralt
På populärt område med närhet
till både centrum och tågstationen ligger denna bostadsrätt om
2 rum och kök. Välskött förening och billig hyra!

• Boyta 52 kvm.
• Pris: 75.000:- utgångspris
• Klostervägen 2B
• webbnr 6290-6802

Ljungbyhed - Smålanden
Äldre året runt eller fritidsboende
i fint skick vid ”Sorrödssjön med
strandtomt-sjö & egen brygga m.
fiskerätt. Skogstomt på ca 1,3 ha.

• Boyta 80 kvm.
• 4 rok varav 3 sovrum
• Pris: 1.500.000:- utgångspris
• Sorröd 5034
• webbnr 6290-6756

Ljungbyhed - Skäralid
I natursköna Skäralid finner ni
denna naturtomt med dess underbara strövområde. Närhet till
Skäralids Nationalpark där ni kan
beskåda ”Kopparhatten” med sin
hänryckande utsikt över klippdalar
& slättlandet.

Ljungbyhed - Snälleröd
Naturskön belägen tomt i
Snälleröd. För byggnation av
fritidshus eller permanentbornde.

• Pris. 150.000:- utgångspris
• Smultronstället 9
• webbnr 6290-6665

• Pris: 125.000:- utgångspris
• Snälleröd
• webbnr 6290-6546

Klippan

0435-180 70
www.fastighetsbyra.nu

Sökes:
Villor och gårdar
i Klippan, Stidsvig,
Ljungbyhed och
Östra Ljungby.
Stor efterfrågan.
Vi har marknadens
förmånligaste
ansvarsförsäkring
mot dolda fel.
Ring för kostnadsfri
värdering.
Klippan
Tel 0435-180 70
Fax 0435-102 73
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Grön ﬂagg

BARN-

TÄVLING!

- Vi valde att fokusera på livsstil och hälsa, berättar Eva Johansson,elevassistent.

Gör som Antilopens särskola,
tänk ut något bra som DU
kan göra för att hjälpa miljön eller andra människor
omkring dig!
• Rita en teckning och ge gärna
en kort berättelse på hur du
har tänkt.
• Glöm inte ditt namn och adress!
Skicka den senast 30 april till:
Ljungbergs Medieproduktion AB
Box 100, 264 22 Klippan
i brev frankerat med brevporto.
Glöm inte ange ”BARNTÄVLING” utanpå.
1:a pris presentkort 500:- på Ica Kvantum, Klippan
2:a pris presentkort 300:- på Ica Kvantum, Klippan
3:a pris presentkort 100:- på Ica Kvantum, Klippan
Vinnarna utses av Redaktionen och vinsterna är personliga och
kan inte överlåtas på någon annan.

Vinnare Annonsjakten Mars:
1:a Nils Westergren, Klippan
2:a Göran Andersson, Röstånga
3:e Kerstin Rosquist, Perstorp
Vinnarna meddelas även personligen!

Särskolan i Klippan mottog under februari så
kallad grön ﬂagg från stiftelsen Håll Sverige
Rent. Grön ﬂagg är ett kvitto på att man på ett
aktivt sätt arbetat för miljön.

Satte upp punkter
En speciell arbetsgrupp bildades, bestående av
både lärare och elever. Dessa utformade tillsammans en handlingsplan mot mobbing som
alla ska följa.
- Det är viktigt att eleverna får lära sig att man
inte kan häva ur sig vad som helst till varandra.
Arbetsgruppen bestod av: fr v Lotta kvist, Mikael Gyllenbjörk, Stina
Knutsgård, Selma Trcic, Eva Johansson. Sittande: Ramiz Kurtesi,
Anna-Maria Jönsson.

Alkohol, narkotika och tobak
Man bestämde sig för att utöka elevernas kunskaper om alkohol, narkotika och tobak, detta för
att upplysa om farorna med sådana missbruk.
- Många av våra elever börjar komma upp i den
åldern nu att det är dags att informera kring
riskerna med missbruk.

Alla eleverna ﬁck var sitt diplom för sin arbetsinsats.

STORT IS
T
GRAT !
R
E
L
L
I
T
Nästa arbetsgrupp får ta över uppdraget att arbeta vidare.

Lång morgonpromenad
Numera börjar samtliga elever och all personal vid särskolan varje skoldag med att ta en
stärkande promenad på 20-25 minuter. Styrketräning har också införts som ett ämne inom
”elevens val”, och man har infört rörelsepauser
på lektionerna.
- Dessutom strävar vi efter att ha en hel del lektioner utomhus bara för att komma ut i den
friska luften.

Åke expedierar en kund.
Bakom honom skymtar kaffehörnan.

Second hand-kläder

för en god sak
Behöver du prisvärda kläder och vill samtidigt
passa på att ge pengar för en god sak? I så
fall ska du göra ett besök på Röda Korsets
second hand-butik. Den ligger på Allégatan
i Klippan, precis vägg i vägg med tygbutiken
Hellas. I Röda Korsets butik kan man gå in för
att göra klädfynd, prata lite eller ta en kopp
kaffe.

- För några år sedan, när det var oroligt i Kosovo var det väldigt många som kom hit för
att skaffa kläder som de skulle skicka hem till
sina släktingar. Det är en del som gör det fortfarande men det är inte lika mycket, säger
Lena Eek.

- Det är väldigt många som kommer in och
bara pratar en stund i vår kaffehörna, säger
Lena Eek ordförande i Röda Korset Klippan
och en av kvinnorna bakom butiken.

Många som kommer in till Lena och hennes
kollegor för att prata har hemska historier att
berätta.

Vill ha någon att prata med
Försäljningen av kläderna i alla ära, men
butiken fungerar alltså lika bra för den som
känner sig ensam och vill ha någon att prata
med. Det ﬁna med att stå i butiken är att man
får kontakt med olika sorters människor.
- Det är verkligen ett brett spektra. Man känner nästan att man har kompisar bland alla
– alltifrån pensionärer till invandrare.
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Just invandrare var frekvent förekommande när
butiken slog upp sina portar för tre år sedan.
Fortfarande är de en stor del av kundkretsen.

Mjuk och hård samtidigt

- Det gäller att vara mjuk och mottaglig för
deras berättelser, samtidigt får man inte låta
det påverka en personligen för då tar man
problemen med sig hem. Det gäller att vara
mjuk och hård samtidigt om du förstår vad
jag menar.
Klippans Röda Korset-krets drivs av folk från
Klippan och Ljungbyhed. Förutom lite väntjänst och några insamlingar är butiken grunden i deras verksamhet.
- Det är inte lika många som engagerar sig
längre eftersom medelåldern är väldigt hög.
När man kommer upp i ålder orkar man kanske inte lika mycket, säger Lena Eek.

Gitt packar småbarnskläder som ska vidare
till Röda Korsets
katastrofområde.
Här ﬁnns det alltid
plats för ett par
extra händer som
kan hjälpa till ...
.... så välkommen
du också!

Alla som vill hjälpa till är välkomna
Därför är hon väldigt noga med att påpeka
att alla som vill hjälpa till är hjärtligt välkomna, såväl kvinnor som män, unga som gamla.
Butiken har öppet varje tisdag och torsdag
eftermiddag mellan 14 och 18. Ena veckan
drivs den av Röda Korsets Klippanrepresentanter och nästa vecka är det Ljungbyheds
dito som ställer upp. De pengar man får in
på verksamheten går till antingen till olika insamlingar eller till att ordna någon form av
trivselaktivitet för ensamma personer.
- Nu ska vi ha en dag för våra seniorer på
Klippans Kulturcentrum där vi bjuder på kaffe
och någon form av musikunderhållning. Det
blir den 9 eller 10 maj, det är inte klart i dagsläget.
Bara att hålla utkik alltså.

850:-

950:-

stl. 36-41

800:-

495:-

stl. 40-46

stl. 27-35

850:-

stl. 36-41

450:-

stl. 36-46

stl. 21-26

Många ﬂer modeller i butiken!

Köpmangatan 19 Perstorp Tel/fax 0435-346 68

RÖRMONTAGE AB

Ny värmepump
Luft/vatten till villor

WPL 10

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

LUNDIN

RUNBERG

grillbestik

grillwok

grillrensborste

RYHOLM

WALLMAN

RYHOLM

grytlapp

grillpensel

grytvante

6 stkniv

gaffel/

249:-

29:-

RÖRMONTAGE AB

STORGATAN 16, KLIPPAN, TEL. 0435-71 12 75.
E-post: rormontage.tommy@telia.com
www.rormontage.se.

RUNBERG

99:-

silikon

85:-

125:49:-

Erbj. gäller tom 31 maj, så långt lagret räcker!

Storgatan 4, Ljungbyhed. Tel 0435 - 294 50.

Vi erbjuder polering och handtvätt samt service.Vi finns i Pumps lokaler.

Mån - Fre 7 - 19
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Tel 0435 - 44 10 13, 070 - 404 41 74

Fabriksvägen 8, 264 39 Klippan Tel. 0435-109 05, Fax 0435-109 71

• BESTÄLLNINGSSNICKERIER
• FÖRSÄLJNING AV BÄNSKSKIVOR & SKÄRBRÄDOR

RÖSTÅNGA BEGRAVNINGSBYRÅ
Begravningsbyrån med fullservice inom begravning och familjejuridik

Personlig service dygnet runt
Mikael Karlsson
Billingevägen 8 i Röstånga

Tel. 0435-915 70

www. begr-byra.se
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Krister Wiksander och Monica Olsson-Forsberg har sedan
70-talet närt en dröm om att öppna någon form av hotelleller vandrarhemsverksamhet. Nu har drömmen blivit verklighet. Paret bodde tidigare i Huddinge utanför Stockholm
och hade helt andra jobb. Krister arbetade inom databranschen och Monica var lärare. Sedan ett drygt år tillbaka är de
istället föreståndare för Tomasdals Vandrarhem i Kvidinge.

Många
nöjen på
Tomasdal

- Vi såg potentialen i de här byggnaderna. De var stora och
härliga, hade många rum och ett ﬁnt läge. Det är nära till
allting. Du har Söderåsen runt knuten, och kommer till Helsingborg på en halvtimme och Danmark inom en timme,
säger Krister Wiksander.
kunder från olika håll
På Tomasdal ﬁnns både vandrarhem och Bed & Breakfast.
Just nu håller man på att bygga och utöka antalet rum. Kunderna hittills har varit av skiftande härkomst.
- Det är alltifrån utlänningar på semester till folk som arbetar i trakten eller som vill hysa släktingar på tillfälligt besök.
Även idrottsföreningar har varit här vid stora tävlingar, säger
Krister Wiksander.
Att ﬂytta från storstaden till lilla Kvidinge har inte varit några
problem alls. Monica Olsson-Forsberg känner verkligen att
man har hamnat rätt.
- Jag tycker det är betydligt mer hälsosamt att bo här nere.
Det är lugnare på alla sätt och vis, och bättre luft än i Stockholm.
Friskare luft i skåne
Monica Olsson-Forsberg har mycket vänner och släktingar
kvar i Stockholm och saknar så klart dessa, men så långt
bort ligger inte den kungliga huvudstaden.
- Jag längtar inte tillbaka men det är skönt att kunna åka
hem ibland och hälsa på släkten.
När Krister och Monica tog över Tomasdal var det inget
vandrarhem. Lokalerna innehöll dock inomhuspool och bastu, något som man har utnyttjat. För att utöka ”spa- och behandlingskonceptet” fullt ut har några olika terapeuter hyrt
in sig på ovanvåningen för att kunna erbjuda gästerna såväl
spa- som alternativa behandlingar. Det ﬁnns även möjlighet
att hyra hela relaxavdelningen om man vill ha ett poolparty
till exempel.
- Vi hade ett 16-årskalas häromsistens som var väldigt trevligt. Vi hade 28 tonåringar här som hade hur trevligt som
helst, säger Krister Wiksander.
kanotpaddling

Välkommen till

Tomasdals
behandlingscenter
50:Pris från 3

Ett urval av våra behandlingar:
Aromavitalitet • Ayurveda • Bodyscrub massage
Bodysense • Chibalans • Huvud- & axelmassage
Jetlegbehandling • Reflexologi •Thaimassage

Mer info på
www.tomasdal.se samt 0435- 204 20
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Det ﬁnns även möjligheter för kanotpaddling för de som är
intresserade av detta.
- Vi ordnar kanoter från Stisses Sport & Fritid i Ängelholm,
sedan kan man paddla från Klippan till Ängelholm, säger
Krister Wiksander.
Alla möjligheter ﬁnns alltså. Även om man kommer från
bygden så tycker inte Krister och Monica att detta ska hindra från att göra ett besök.
- I helgen hade vi några damer från Åstorp som bodde här
över natten. De kom hit, ﬁck behandlingar och nyttjade bastun och poolen. Sedan sov de över, åt frukost och tog en
vandring på Söderåsen som avslutning, säger Monica Olsson-Forsberg.
- Man kan alltså turista i hemorten också, fyller Krister Wiksander i.

Per Joel berndtssons
minne hedras på

spelmansstämma
i Skäralid den 26 maj. Besökarna kommer
även att kunna se en utställning om familjen
Per Joel Berndtsson var fram till sin död 1942 Berndtssons spelmansliv vid nationalparkens enen av Skånes allra främsta spelmän. Han var en tré. Den 26 maj är pingstafton, något som gör
musikalisk mångsysslare som lika enkelt trakte- att Bertram Andersson hoppas på mycket folk.
rade både ﬁol och klarinett. Och äpplet föll inte - Det brukar vara många som åker ut till natiolångt från trädet. Samtliga av hans tio barn och nalparken just under helgerna.
även hans hustru spelade också folkmusik. Den
26 maj ordnar Klippans Musikkapell en spel- Det är fritt inträde liksom det brukar vara på
mansstämma i Skäralid till minne av ”Berndtar- spelmansstämmor i Skåne.
na”, men också för att 2007 är Folkmusikåret i
Vill ha mer spelningar
Skåne.
Klippans Musikkapell består av ett gäng glada
- Per Joel Berndtssons musik är känd bland de
spelmän med olika hemvister runt om i Skåne
ﬂesta spelmännen i Skåne och spelmansstämoch södra Halland. Totalt är man tio spelmän
man i Skäralid kommer att kännetecknas av
och inriktningen är folkmusik och gammal
hans musik, säger Bertram Andersson från Klipdansmusik. Sättningen är fem nyckelharpor, två
pans Musikkapell.
gitarrer, en ﬁol, en mandolin, ett durspel och
munspel. Man har inte haft så väldigt mycket
sker på pingstafton
spelningar eftersom man inte är så vida kända.
Per Joel Berndtsson skrev över 300 melodier Spelmansstämman i Skäralid är ett led i satsoch några av dessa kommer alltså att ljuda ningen att komma mer in i folks medvetande.

- Vi har spelat på Stadsparkens dag i Klippan
och gjort ett framträdande i Hässleholm, annars
har vi mest tränat. Det är ju svårt för folk att anlita oss när dom inte känner till oss. Nu hoppas
vi bli lite mer kända, säger Bertram Andersson.
Glädjen i musiken det viktigaste
Musikkapellet tränar varannan tisdag i Klippan
vare sig man har några spelningar inbokade
eller ej. Huvudingrediensen i Klippans Musikkapells musicerande är nämligen spelglädjen.
Man spelar sällan efter noter utan plockar istället spontant upp melodier på gehör och repar
in dem.
- Spelar man efter noter blir det så tekniskt. Du
får inte fram den rätta känslan i en låt när du
spelar efter noter. En symfoniorkester är tekniskt skicklig, men du får aldrig fram den personliga känslan, det är min uppfattning. Vi vill
betona glädjen i musiken och spelandet, säger
Bertram Andersson.

Vi odlar alla våra sommarblommor själva!
Egenodlade uteväxter
Buskar och träd på beställning
Skogsplantor
Bästa danska julgransplantor
Begravningsarrangemang
Buketter och grupper

Klippan
Kerstin Långberg

• Begravningar
• Sten

• Juridik
• Försäkringar

Våra öppettider:
Mån - fre
9-18
Lör
9-13
Sön
10-12

Välkommen till vårt kontor på Storgatan 28
tel. 0435-102 15 Öppet: 9-13

Spångens Handelsträdgård,
Spången - Ljungbyhed.
Tel. 0435-44 01 51

Vi gör gärna hembesök – Jour dygnet runt

www.fonus.se

Välkomna till oss!

Eva-Lill & Christer
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Kyl/frys KF 3740

Elektro Helios

5 490:ord. pris 6 950:-

200 cm högt. A-klass.
Välvd dörr.
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Allt inom
bygg och

fastighetsservice
Det var inga höga odds på att Henrik
Turesson skulle tjäna sitt levebröd som
byggnadssnickare. Yrket har funnit i familjen Turesson i ﬂera generationer och
både Henrik och hans bror har gått i
pappas och andra släktingars fotspår.
Tidigare har Henrik arbetat som förvaltare och fastighetsskötare bland annat
på Svalövsbostäder. Erfarenheter som
varit guld värda sedan han blev ende
anställde i egna företaget Björkbackens
Bygg & Fastighetsservice.
- Ja, man har en fördel där. Jag har ju
varit med rätt mycket vid upphandlingar och genomföranden och även knutit
många andra kontakter som har varit
värdefulla.
Klipper gräs åt HSB
Henrik Turesson är en riktig klassisk
”handyman”, det är inga projekt inom
bygg och fastighetsskötsel som är för
svåra.
- Jag gör det mesta inom bygg och
fastighetsservice. Det kan vara renoveringar av kök eller badrum, tillbyggnader eller vad som helst.

Det gäller alltså att skilja på arbete
och privatliv, och det har Henrik inga
problem med. En stor skillnad att vara
sin egen gentemot att vara anställd är
dock mängden jobb.
- Det är aldrig lagom mycket jobb, det
ﬁnns inte när man är egenföretagare.
Än så länge har det bara varit mycket
jobb mest hela tiden och det är ju positivt.
Mer och mer jobb
på hemmaplan
Henrik jobbar precis lika gärna för företag som privatpersoner. Sina första
månader som egenföretagare var det
mycket utspridda jobb. Han ”ﬂängde
runt rätt mycket”, som han själv uttrycker det. Efterhand som ordet har
spritt sig ännu mer så har jobben kommit allt närmare hemmet i Röstånga.
- Det har blivit mer och mer. Just nu kan
man väl säga att de ﬂesta jobben får
jag inom en fem mils omkrets ungefär.

Även fastighetsskötsel står på programmet även om han önskar att utöka den
biten än mer. Just nu är gräsklippningen
åt HSB i hemorten Röstånga det enda
som kan sorteras in under fastighetsskötsel. Det råder en sällan skådad byggboom och kalendern är fulltecknad.
- Det är högtryck hela tiden. Jag har
klart med 20 veckors jobb framöver så
det går som tåget.
Omställning att vara sin egen
Att vara sin egen är en omställning. Han
tar hjälp från en revisor när det gäller
det ekonomiska men sköter allt annat
för egen maskin.
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- Det var hustrun som inte ville att jag
skulle sitta hemma med ekonomin på
kvällarna utan vara ledig, och det var ju
en vettig synpunkt, skrattar han.
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Jakt & Viltvårdsföreningen - håller ordning i naturen
Äldsta medlemmen är 68 år, de yngsta är runt 15.
Det är inte många föreningar som kan skryta med
en sådan bred åldersfördelning. Klippans Jakt &
Viltvårdsförening förenar gamla och unga som alla
har en sak gemensamt – sin förkärlek för att vistas
i naturen. - Vi ﬁnns till för att lära upp ungdomar
som inte har någon egen jaktmark i viltvård, jakt
och skytte, säger Per Jönsson från Klippans Jakt &
Viltvårdsförening.
Förebyggande miljöarbete
Föreningen startades av Sven Jönsson och Ulf Holmklo i april 1980. Förutom jakt och viltvård ägnar man
sig också åt förebyggande miljöarbete. Till exempel
drar man bort taggtråd och ståltråd ur skogsmarkerna, allt för att djuren inte ska fastna där.
- Både vilda djur och våra egna hundar kan komma
till skada, vi har tagit ﬂera kilometer av tagg- och
ståltråd redan, säger Per Jönsson.
Jakt & Viltvårdsföreningen är verksamma på Klippans
kommuns jaktmarker. Det handlar om hela 300 hektar över hela kommunen men främst i Klippan, Stidsvig och Östra Ljungby. Där planterar man viltvårdsväxter, sätter ut skyddsplanteringar till djur och jagar.
- Vi jagar enligt jakttabellen och skjuter rådjur, hare,
räv, fasan, änder och gäss. Vi prioriterar jakt på predatorer. En gång i månaden ordnas gemensam jakt
för dem som är intresserade. Första lördagen varje
månad är det som gäller.

Lydnadsträning för hundar
Jakt & Viltvårdsföreningen erbjuder också träning
för medlemmarnas hundar. Hundarna får lära sig
lydnad, viltspår och apportering.
- Det är något som är väldigt viktigt. Hundarna
måste lyda när vi ska använda dom för viltspår. Det
är inte bara för vår egen skull utan lika mycket för
djuren i skogen, säger Per Jönsson, som själv har en
labrador.
Det viktigaste med föreningens verksamhet är enligt Per Jönsson att hela tiden få in nya ungdomar
som brinner för viltvård.
- Det gäller att inte bara ta från naturen hela tiden
utan också ge något tillbaka. Vi vill få fram nya ungdomar som kan säkra markerna här i Klippan.
Många olika projekt
Andra projekt, såsom jakt, viltvård och skytte initieras när det ﬁnns ett önskemål. Känner man för att
åka ut och plocka bort taggtråd ska det bara vara
att ringa ihop några föreningsmedlemmar. Alla är
hjärtligt välkomna, såväl killar som tjejer i alla åldrar.
Föreningen utökas med mellan fyra och sex personer varje år.
- Våra sammankomster med hundträningen i strövområdet uppe i Vedby är väldigt uppskattade och
gör mycket för sammanhållningen.
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PROFILEN:

Lennart Nilsson

på Bergaanstalten i Helsingborg. Samtidigt
med detta kom han även i kontakt med behandlingshemmet Promise i samma stad där
han också började arbeta som etisk rådgivare.
- Det var två nya fält för mig som jag inte
hade arbetat med överhuvudtaget tidigare.
Jag kände att det kunde vara läge att växla
in på det här.
En nyttig erfarenhet
Att arbeta med missbrukare och fängelsekunder har varit en nyttig erfarenhet. Lennarth
menar att han har lätt att slappna av i människors sällskap – oberoende av vad det är för
sorts människor.

”Tillfälligheternas” spel
Lennarth Nilsson hade som ung inga tankar
på att utbilda sig till pastor. Han är uppvuxen i en familj som varit baptister i ﬂera generationer och har haft tron med sig sedan
barnsben. Trots detta var det yrket som byggnadsingenjör som lockade mest när det var
dags att välja utbildning. Så här i efterhand
kan Lennarth se tillbaka på enskilda, mer eller mindre ”tillfälliga” händelser i livet som
präglat honom och styrt honom i en annan
riktning.
- Ibland händer det att någon människa kommer i ens väg och säger något som får en att
fundera. Mitt i vardagen så händer det något
som landar i mitt liv och sedan agerar man
utifrån det.
Bibelskola ”bara i några veckor”
En sådan upplevelse var när Lennarth träffade
en pastor som besökte församlingen han vid
tillfället var medlem i. Han frågade om Lennarth ville komma till hans bibelskola för att
studera, ”bara i några veckor, så kan du gå
tillbaka till ditt vanliga jobb sedan”.
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vara om vi båda med våra familjer ﬂyttade till
samma plats och jobbade i samma församling. Vi hörde oss för lite bland olika församlingar och Baptistförsamlingen i Klippan var
intresserad.
Lennart verkade i Klippan i sju år. Han och
vännen Jörgen delade på pastorstjänsten och
arbetade båda på pappersbruket på halvtid.
Efter sju år övergick Jörgen till att bli skolpastor i Klippan och Lennarth sökte sig vidare
till en distriktstjänst med bland annat Malmö
som arbetsbas.
- Det var rätt slitigt. Jag kände att jag började
tappa sugen och ville prova något nytt.
Pastor i Slottshagskyrkan
Då kom ytterligare en av de många ”tillfälligheterna” som präglat Lennarths liv att bestämma riktning åt honom.
- Jag ﬁck en fråga från den avgående pastorn
i Slottshagskyrkan i Helsingborg om jag kunde tänka mig att vara vakanspastor medan de
letade efter hans ersättare.

- När jag väl var där så kände jag att det var i
den här miljön jag ville fortsätta att röra mig.

Lennarth gjorde detta och kände nästan direkt att han hade hamnat rätt.

En liknande sak inträffade några år senare,
när Lennarth av rektorn på Örebro Missionsskola ﬁck följande råd: ”Om en läkare som
ska ha hand om människors kroppar har en
utbildning på sex-sju år, skulle du inte kunna
tänka dig att satsa tre år av ditt liv på att ta
hand om hela människan?”

- När jag väl landade så kände jag att jag började tro på min kallelse att vara pastor igen.
Nu har jag varit där i 20 år.

Till Klippan 1977

Sjuårsplaner

Han bor dock kvar i Klippan tillsammans med
frun Britta. Familjen består av tre barn och ett
barnbarn, än så länge…

Lennarth utbildade sig till pastor och kom efter att ha verkat på några andra ställen till
Klippan 1977 med fru och äldsta dottern.

Lennarth har i många år haft en förmåga att
ungefär vart sjätte-sjunde året göra något nytt.
Han kallar det själv för ”sjuårssyndromet”.

- Vi var några stycken på pastorskolan som
funderade mycket kring hur man ska vara
som pastor. Jag och min studiekamrat Jörgen Kristiansson funderade på hur det skulle

Det var genom ett ”sjuårssyndrom” som Lennarth bestämde sig för att bli fängelsepastor

- Efter sex-sju år börjar det rycka i mig. Jag
tror man har sådana rytmer i sin personlighet.

- Ibland kan det till och med vara enklare att
nå fram till människor som beﬁnner sig i en
utsatt position. De har inte så mycket att förlora. Man kan hitta det goda mötet lite snabbare då än vad man kanske gör i en traditionell församling.
Humor nödvändigt i religionen
Som pastor har Lennarth en avslappnad syn
på religionen. Han försöker alltid att integrera ett visst mått av humor i sina predikningar
och menar att man inte ska ta sig på för stort
allvar. Lennarth menar till och med att Jesus
hade humor.
- Jag tror att han berättade många av sina
historier med en glimt i ögat. Läser man mellan raderna i många av hans liknelser så är
dom helt absurda och då behövs humorn.
Lennarth är också intresserad av att måla.
Han har till och med ritat en liten gubbe som
han kallar för Helge From som han brukar använda sig av i sina predikningar.
- Jag använder honom för att omformulera
saker som känns jobbiga och provocerande
till en humoristisk aforism. Det måste ﬁnnas
plats för humor i en bra kyrka. Gud har humor och det behövs.

4#$#66-7210)
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Vinnaren av vår städtävling!

En dröm för småbarnsfamiljen

Pappa Tom
as tycker
det blev h
nyputsad
ärligt med
e fönster.
skinande

- hela hemmet vårstädat!
Det ﬁnns tider i livet som är mer hektiska än andra. Småbarnstiden är just en
sådan. Man slits mellan diskbänken, lekhörnan och tvättmaskinen. Att inte få sova
ordentligt gör snabbt att orken räcker precis till det mest nödvändiga. Vi ﬁck ett
brev av Mia Jönsson som förklarade varför de behövde en vårstädning. En enda
mening förklarade allt: JAG È SÅ TRÖTT!
Mia har fullt upp med sina små
pojkar - Isak och Erik.
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Huset kisse gillar allt
ståhej och kråmar sig
för att få lite extra
uppmärksamhet!

Städpatrullen gjorde rent hus...
Städpatrullen tog familjen Jönssons hus i Allarp utanför Skäralid i besittning klockan åtta på morgonen. Vid lunchtid var allting skinande rent!
Fönstren blev putsade, golven tvättade och dammsugna, både badrum
och kök ﬁck också en ordentlig genomgång.
- Det blev jätteﬁnt allting, säger Mia Jönsson.
Som småbarnsförälder till pojkarna Isak och Erik har Mia och maken Tomas fullt upp. Städningen hamnar ofta en bit ner på prioriteringslistan.
Sara Nilsson, Edyta Pitula och Susanne Borg arbetar raskt och metodiskt.
Lille Erik och Tomas följer storögt Städpatrullens framfart genom huset.

- Man vill ju hellre vara med barnen och hinner därför inte riktigt med att
städa lika ofta som man skulle vilja, menar Mia Jönsson.

- Vad kostar en storstädning, frågar plötsligt Tomas. En stor börda kan ju
snabbt bli hanterbar när man får så här snabb och effektiv hjälp.

Efter vinsten i Söderås Journalens tävling blev i alla fall den 110 kvadratmeter stora villan som ny.

Vi enas då om att ge bort en storstädning är ett hett tips till alla som vill
uppvakta en småbarnsförälder!

- Det kändes jättebra, nu ser allting riktigt lyxigt ut!
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Vinn redskap
till trädgården!

Våren är äntligen här och det är dags att börja påta i trädgården.
Tycker du att din räfsa börjar bli sliten? Har trädgårdsslangen sett sina
bästa dagar? Eller är det kanske dags att ska a en ny handgräsklippare för att hålla mattan i trim?
Skicka i så fall in en motivering till Söderås Journalen där du berättar varför just du ska få plocka ut trädgårdsredskap för 2 300 kronor hos Optimera i Klippan. Bäst motivering vinner. Som vinnare
kommer du även att gurera i ett reportage i ett kommande nummer
av Söderås Journalen där vi gör en liten intervju för att höra efter vad
du valde för redskap och vad du tyckte om dem.

Vi
rent
Vi gör
gör rent

Skicka in ditt bidrag till:

Söderås Journalen
Ljungbergs Medieproduktion
Box 100, 264 22 KLIPPAN

Märk kuvertet ”Trädgårdsredskap”.
Vi vill ha ditt bidrag senast den 7 maj.

Ring oss 0435-182 70
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Lars, Leif och Raffe i charken.

Lena och Bertil i växtbutiken.

Allt under samma tak
Färska grönsaker, växter, exotiska fat och
charkdisk – i Bjärhus utanför Klippan hittar
man allt under samma tak. Bjärhus Gårdsbutik och Bjärhus Växtbutik är de ofﬁciella namnen på de båda verksamheterna som samsas
om utrymmet. Man är två separata företag
men arbetar med gemensam marknadsföring
och hjälper varandra.
- Vi passar bra ihop, säger Leif Persson, Bjärhus Gårdsbutik.
Gårdsbutiken har funnits sedan 1996 men
har växt efterhand. Det senaste är ”Bjärhus
Loft”, en samlings- och konferenslokal som
hyres ut till olika sammankomster.
- I början köpte vi in charktjänsterna men
2001 byggde vi chark och rökeri och sedan
har det rullat på, säger Leif Persson.
Hela verksamheten bottnar i Lars och Elisabeth Hanssons jordbruk där man odlar grönsaker och potatis ekologiskt. Dessutom har
man mellan 200 och 300 ekologiska lamm i
stallet och ute på fälten.
Egen chark ökade ruljansen
Ombyggnaden till egen chark ökade ruljansen betänkligt. Eftersom man har lokala köttleverantörer och Leif Persson dessutom själv
är lantbrukare som föder upp slaktdjur kan
man anpassa sig ordentligt efter kundens
önskemål.

20

- Här kan man komma in och beställa kotletter efter speciella önskemål till exempel. Vi
ger ordentlig betjäning och ger tips på hur man
kan laga till något gott, säger Leif Persson.

Silver på Chark-SM
Nyligen vann Gårdsbutiken priser på charkSM. Chark-SM är en tävling som arrangeras
vartannat år. Charkuterier från hela landet
gör upp om vilka som har bäst produkter,
och senast tog Bjärhus Gårdsbutik hem två
silvermedaljer i kategorierna torkat kött och
kallrökt korv.
- Vi har gjort en satsning på hög kvalitet, och
det känns väldigt kul att det lönar sig.
Bjärhus Gårdsbutik erbjuder även catering.
- Vi har lite olika kalla fat och brickor. Vi åker
också ut och grillar till sällskap och på företagsfester, det är en ganska stor bit av verksamheten. Vår slogan är ”Från jord till bord”,
det tycker vi sammanfattar verksamheten på
ett bra sätt, säger Leif Persson.
Sättpotatisen går åt
Även i Bjärhus Växtbutik ﬁnns några produkter som skulle kunna passa in i Gårdsbutikens
”Från jord till bord”-slogan – sättpotatis till
exempel. Dessa godsaker är folk väldigt tidiga med att införskaffa – allt för att ha färdiga
primörer lagom till midsommar.

helst. Man strävar hela tiden efter att få en
ekologisk inriktning på sina växter.
- Vi försöker att hitta växter som inte behöver besprutas. Vi använder inte konstgödsel
överhuvudtaget, säger Lena Källquist.
Genom att använda naturgödsel utvecklar
man rotsystemet så att växterna blir mer livskraftiga.
- Det är inte bara det synliga som ska växa,
även det som ﬁnns under jorden är viktigt,
säger Lena Källquist.
Därför försöker man använda naturgödsel i
största möjliga mån.
Temadagar väldigt populärt
Ett annat uppskattat inslag bland kunderna
är de temadagar som ordnas med jämna
mellanrum. Då bokar man in någon sakkunnig som håller föreläsningar om växtodling,
grillning eller något annat som passar in i de
båda butikernas verksamheter.
- Det brukar vara väldigt populärt, vi har haft
fullt på alla evenemang vi har haft, säger
Lena Källquist.

- Sättpotatisen har folk redan börjat köpa, solen gör mycket för den biten av försäljningen,
säger Lena Källquist.
Ingen konstbefruktning
I Växtbutiken hittar man annars allting som
ska odlas i trädgården: Perenner, rosor, syrenhortensia – listan kan göras hur lång som

Elisabeth i fårhagen.

Växtbutiken • Gårdsbutiken

Gårds- & Växtbutik
0435-102 95

- med stort sortiment

• Magnolia
• Buxbom

Rundklippta, olika storlekar

• Dvärg-körsbär
• Hänglärk

www.bjarhus.se

Allt för grillen!!!

Ox • Lamm • Gris
Egentillverkning av
kryddiga korvar!

Specialist på läggning av
plast / parkett / klinkergolv
Auktoriserad för våtutrymme
Försäljning av golvmaterial

NÄRA TILL KUNSKAP, VÄNSKAP,
NATUREN OCH DJUREN!
Utbildningar

Välkommen att kontakta:
Bennis Golv • Tel/Fax: 0435-106 90 • Mobil: 0736- 230 410
Björkvägen 11 • 264 37 Klippan

• Hästhållning • Greenkeeping
– med riksintag
• Hund
• NV/SP inriktning
• Jordbruk
• Särskola

tel 0435-286 75
eller 0435-286 76

BESÖK VÅR NYA HEMSIDA

www.naturbruksgymnasiet.nu

information från klippans kommun

Camp Klippan 2007
Se hit alla ﬂickor och pojkar mellan 10-15 år. Vad sägs om en lägervecka i sommar?!.
Klippans Kommun anordnar 4 läger i sommar med olika inriktningar.
Camp Bolmsö, vecka 29 mån-fre. Lägret är förlagt till Bolmsö
i Småland strax utanför Ljungby ca 14 mil från Klippan, och är
för barn mellan 10-12 år. Det blir en massa bad (simkunnighet är
ett krav), lekar och bus. Det ﬁnns plats för 36 barn på lägret och
uttagningen sker via lottdragning. Vi reser gemensamt dit i buss
som arrangeras av Klippans Kommun.
Kostnaden för en lägervecka är 200 kr.

Camp Mums, vecka 26 mån - fred kl. 09.00-16.00. Klippans
Kommun ordnar dagläger i sommar för barn och ungdomar mellan 13-15 år på Gymnasieskolan. Deltagarna ges möjlighet att resa
in i matmumsarnas värd, där vi inte bara kommer att få smaka på
en massa gott utan även själva få lära oss hur man tillagar riktigt
god mat. Lägret har 16 platser som lottas ut.
Kostnaden för en lägervecka är 150 kr.

Camp Cowboy, vecka 32 mån-fre. Lantläger med inriktning på
hästar för ungdomar mellan 13-15 år, på Östra-Ljungbys Naturbruksgymnasieskolas natursköna lantgård, Gångvad. Deltagarna
får bland annat prova på ridning, häst och stallskötsel, sköta lantbruksdjur och deltaga i alla uppgifter som tillhör en häst- och lantgård. Lägret har 16 platser och lottas ut.
Kostnaden för en lägervecka är 300 kr.

Om man inte kom med förra året
måste man ansöka igen i år.

Camp Fotboll, vecka 26 mån - fred kl. 09.00-16.00. Genom ett
samarbete mellan Klippans Kommun och KFF ordnas dagläger i
sommar för fotbollsintresserade barn mellan 10-12 år på Forsby
IP. Lägret har 30 platser som lottas ut. Vi i Klippan är helt övertygade om att det bor en Henke, Hanna eller Zlatan inom alla barn.
Lägret avrundas med en gemensam övernattning torsdag – fredag.
Kostnaden för en lägervecka är 150 kr.

Ifylld intresseanmälan (kan hämtas på kommunens hemsida)
skickas, eller lämnas till Klippans kommuns växel
före 29 Maj 2006.

Häng med
du också!
Camp Klippan 2006 är ett samprojekt
med Barn och Utbildningsförvaltningen,
Socialförvaltningen samt
Fritidsförvaltningen.

IStockphoto
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information från klippans kommun

Helsingborgs stadsteater
kommer till Klippan med
pjäsen ”Alkohålet”!!
Den 23 – 26 april visas den för kommunens alla elever i åk 5
och 6. Det är en barnteaterföreställning om Nickan, 11 år, vars
mamma dricker för mycket och hur hon tillsammans med sin
gosekänguru försöker hantera situationen.

mangler
foto

- Genom barnteaterns form vill vi underlätta för både barn och
vuxna att prata om alkoholproblem, säger projektledare BertInge Karlsson från kommunens Alkohol- och drogpolitiska
arbetsgrupp som står bakom arrangemanget.
Den 23/4 - 13/5 ﬁnns det varje dag en telefonjour öppen
mellan kl 08.00 – 21.00 dit både barn och vuxna kan ringa.
Där får man veta hur man kan få hjälp om man lever mitt i,
eller i skuggan av ett missbruk. 2-3 barn i varje klass vet personligen vad det innebär att leva så.
Två telefonnummer kan användas under de tre veckorna:

(0435)-28535 och (0435)-28524

Du är välkommen till en offentlig föreställning av Alkohålet
Torsdagen den 26 april kl 19.00
Antilopenskolans gymnastiksal
Biljetter för 20 kr kan köpas på biblioteken och i turistbyrån
Arrangör: Klippans teaterförening

Norrehus fritidsgård
har öppet för dej som är 12-17 år
Måndag
Onsdag
Torsdag
Fredag

17.00-21.30
17.00-21.30
17.00-21.30 (tjejkväll!)
18.00-22.30

Kom och testa vårt nya airhockey!
Norrehus fritidsgård, Bryggerigatan 13, tel. 0435-134 85
Ida, Lill och Janåke

Har du tid och lust att ta
en promenad kvällstid
med trevliga människor?
• Tycker du om att träffa andra människor?
• Intresserad av att nattvandra i Klippan?
• Är du intresserad av vad Nattvandrarna gör?
• Då är nattvandring något för dig!

Fredagen den 27 april kan du träffa oss

och få information om nattvandring.
Vi ﬁnns på Norrehus fritidsgård kl. 18.00-22.00.
Vi bjuder på kaffe!
VÄLKOMNA!
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VUXENUTBILDNINGEN

I höstens utbud hittar du
• Grund- och gymnasiekurser
• Barn- och fritidsutbildning
• Förberedande lärarutbildning
• Försäljning och service
• Omvårdnadsutbildning med ﬂera olika inriktningar
• Köksbiträdesutbildning
• Lager- och terminalarbete
• Lokalvårdareutbildning
• Påbyggnadsutbildning till elevassistent
• Särvux
• SFI – svenska för invandrare
Mer information och ansökningsblankett ﬁnns på:

www.klippan.se/vuxenutbildningen och
www.astorp.se/barnutbildning/vuxenutbildning
Välkommen med din ansökan!
Kommunens Vuxenutbildning
Storgatan 9, 264 80 KLIPPAN
Studievägledning 0435-283 55
Exp 0435-283 56

Vuxenutbildningscentrum
JiTegatan 1, 265 38 ÅSTORP
Studievägledning 042-643 48
Exp 042-641 42

Tandsköterskeutbildningen
VUXENUTBILDNINGEN

beräknas starta våren 2008.

Kompletteringar för att få behörighet kan göras under hösten.

information från klippans kommun

Klippans kommun
bjuder in till

företags- och
branschträffar
Med start den 14 maj
inleder Klippans kommun
en serie om fyra företagsträffar.
Träffarna som vänder sig till kommunens företagare är
förlagda till lunchtid mellan kl 12:00 och 13:15. Platsen
är Klippan Hotel och kommunen bjuder de närvarande
på en enklare måltid.
Vid den första träffen, den 14 maj, kommer Eva
Frisk, biträdande regionchef hos Svenskt Näringsliv, att delta liksom kommunens Näringslivsansvarige Hans-Göran Dahl. I övrigt representeras Klippans kommun av Kommunstyrelsens presidium och
ledande tjänstemän.
Tema för de resterande tre träffarna, 3 september,
8 oktober och 12 november, bestäms efter hand.
Inbjudan till träffarna kommer att ske genom annonser på kommunens hemsida, www.klippan.se, samt i
dagspressen.
Det är inte nödvändigt att anmäla sitt deltagande vid
träffarna men önskvärt med tanke på matbeställning
etc.
Preliminärt planeras även för fyra stycken s k Branschträffar under året. Hit inbjuds Fastighetsägare den 20
augusti kl 9-12, Husföretag & Banker den 21 maj kl
9-12 samt Köpmän & Hantverkare den 4 juni kl 18.3020:00 Det är också inlagt en träff med Turistnäringen.
Här är dock inte tidsplaneringen klar.
Branschträffarna hålls i Kommunhusets Sessionssal
alternativt Klippan Hotel. Var kommer att framgå dels
av den direktinbjudan som sänds ut inför varje träff
men också på kommunens hemsida.
Liksom vid företagsträffarna representeras Klippans kommun av Kommunstyrelsens presidium och
ledande tjänstemän.

Välkomna!
Kommunstyrelsen

Ring energirådgivaren på 0435-28 213
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