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Söderås Journalen de Luxe

Jag vill beställa ____ st exemplar av
Söderås Journalen de Luxe nr 1.
Jag vill förbeställa ____ st exemplar
av Söderås Journalen de Luxe nr 2.
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(ges ut i november 2008 och faktureras vid leverans).

Namn: _________________________________________
Adress: ________________________________________
Postnr: ________________________________________
Ort: ___________________________________________
Telefon: _______________________________________

Redaktionell text |
Johan Wetterberg
johan@adaptmedia.se
Annonser |
Anna Rosén Jönsson
anna@adaptmedia.se
tel 0761- 35 34 05,
0435-77 90 55
BRAUNS SIDA | Lars-Erik Braun
Tryck | Ljungbergs Tryckeri

ADAPT MEDIA
TEL. 0435-77 90 50 • fax 0435-77 90 59
www.adaptmedia.se/soderasjournalen

Hjälp oss göra Söderås
journalen ännu bättre –

vinn en Söderås Journalen de Luxe
Vad gillar du bäst med Söderås Journalen? Är det något du saknar? Nu när året går mot sitt slut vill vi på redaktionen höra efter
vad ni läsare tycker om tidningen. Fyll i vår lilla enkät nedan så att
vi får veta.

Bland er som fyller i och skickar in lottar vi ut en
Söderås Journalen de Luxe.
Detta gillar jag bäst med Söderås Journalen.
___________________________________________________
___________________________________________________
Detta saknar jag i Söderås Journalen
___________________________________________________
___________________________________________________
Personer/företag/föreningar jag skulle vilja läsa om i Söderås Journalen
___________________________________________________

)

Pris per bok: 189 kronor (inkl. moms)

___________________________________________________

Leverans: Fritt levererad inom Klippans kommun, Kvidinge

Skicka in ditt bidrag till:

och Röstånga. För leverans till andra orter tillkommer porto.

Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN

Betalning: Via faktura
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projektledare, aD, FOTO |
Camilla H. Peurell
camilla@adaptmedia.se

Dina tips och förslag vill vi
gärna ha insänt till:
	SÖDERÅS Journalen/Redaktionen
Adapt Media, Norra Skolgatan 2,
264 33 Klippan (V.g Märk med ”Mina Tips”)

TEL. 0435 - 77 90 50

Ansvarig utgivare |
Bengt wetterberg
bengt@adaptmedia.se

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

Försäljning
tillverkning
Försäljning
ochoch
tillverkning
!
!
!
!


! "#
"#
! #
#
! "$
"$
! Hendersons
Hendersons
 


tt År

Öppettider
mån-fre
Öppettider
mån-fre
8-17 8-17
Väg 108,
km norr
Väg2108,
2 kmMarieholm
norr Marieholm
Tel 0413-730
62 62
Tel 0413-730
Fax 0413730 81730 81
Fax 0413www.birgittasplat.se
www.birgittasplat.se

Ny
God Jul & Gott

X-pris 99:- (ordn.pris 349:-)
Muggar med Disneymotiv
X-pris 49:- (ordn. 59:-)
Värmeljus 100 st
X-pris 29:- (ordn. 39:-)
Ferax Digitalt skjutmått 4-funktion. X-pris 225:- (ordn. 350:-)
Regelsökare, Stanley
X-pris 149:- (ordn. 252:-)
Brandsläckare pulver 6 kg
X-pris 449:- (ordn. 938:-)
Bomullspläd Stjernfors

önskar

Bageriet håller
stängt 22/12 - 6/1

Reservation för slutförsäljning
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3TORGATAN  s ,JUNGBYHED s 4EL   
Priset gäller vecka 51 med reservation för slutförsäljning.

Olle Nybergs färdigkokta

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

Wienernougat
210 gr

25:-

Risgrynsgröt

/st

Priserna gäller tom 12 januari -08

Alla
videofilmer

videofilm
Pake!t 1+ 1,5
l valfri läsk
pris

+ 1 påse chips (Estrella 200gr)

69:-

29:Preem Klippan
Storgatan 7
tel 0435 - 71 16 70
mån - fre 6 - 22
lör - sön 8 - 22

Julskinka 39.90 /kg

Vi säljer

Fazer

Öppettider i butiken:
Lör 22 dec
9-18
Charken öppet till 15

Sön 23 dec Lillejulafton 9-18
Ingen manuell betjäning i charken
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Varifrån
kommer

jul-

traditionerna?

Jultomten – en kombination av tre
Den rödklädda skäggiga jultomten vi har idag härstammar från
tre olika figurer: Sankt Nikolaus, Julbocken och Gårdstomten.
Sankt Nikolaus var en turkisk biskop som för 2000 år sedan blev
helgonförklarad. Hans minne firades i många år den 6 december, detta firande har i princip upphört. I engelsktalande länder
blev Sankt Nikolaus Santa Claus och förvandlades till en rödklädd figur med massor av flygande renar. USA var först med
detta påhitt, som sedan spritt sig.
Förr i tiden sköttes presentutdelningen vid jul aldrig av någon
jultomte. Detta gjorde istället Julbocken. Han har dock glömts
bort i Sverige de senaste 100 åren och har inte längre någon
viktig funktion vid julen.

Julklappar – överklassens nyårsgåvor
Under 15- och 1600-talen fanns en tradition, främst bland överklassen, att ge varandra nyårsgåvor. Under 1700-talet försvann
denna tradition och man började ge varandra julklappar istället.
Varför detta skedde vet ingen exakt, men antagligen passade
det bra att ge varandra presenter just under julen då den symboliserar frid, fest och välvilja.
Julgranen – troddes ha en hemlig kraft
Traditionen med att ha ett speciellt träd i hemmet under jul
kommer från början från Mellaneuropa. Redan på 1500-talet
hade folk i byarna uppe i Alperna traditionen att ha ett träd i
hemmet under julveckorna. Från början trodde man att julgranen hade någon slags hemlig kraft som skulle göra hemmet extra trivsamt under julen. Denna tro försvann under 1600-talet.
Under 1700-talet kom julgranen till Sverige. Från början hade
man bara bordsgranar, men i takt med att de svenska hemmen
blev högre i takhöjd så blev granarna större.

RÖSTÅNGA BEGRAVNINGSBYRÅ
Begravningsbyrån med fullservice inom begravning och familjejuridik

Personlig service dygnet runt
Mikael Karlsson
Billingevägen 8 i Röstånga
4

Tel. 0435-915 70

www.begr-byra.se

IStockphoto

Allt det där med Jesusbarnet, krubban och de
tre vise männen känner de flesta redan till. Men
varifrån kommer granen, julklapparna och jultomten? Söderås Journalen ger sina läsare
svaren!

Gårdstomten är en gammal gestalt i svensk folktro. Han var liten
och tyst, var ofta kläd i grått och man trodde att han vakade
över bondgårdens människor och djur. För att inte göra honom
arg vid jul ställde man alltid ut gröt till gårdstomten. Dessa tre
olika gestalter har därför smält samman till det vi idag kallar
jultomten.
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Dymöllans Ålrökeri
ÖPPETTIDER:
månd-fred 08.00 – 16.00
lörd-sönd
09.00 – 12.00
ÖPPETTIDER vecka 51:
månd-fred 10.00 – 18.00
lörd 22 dec. 10.00 – 16.00
sönd 23 dec. 10.00 – 16.00
månd 24 dec. 09.00 – 11.00
SEJRBO & SON AB

.

Nu startar julförsäljningen
och vi säljer våra
färska ﬁskprodukter.
Vi erbjuder rökt ål,
kall-varmrökt lax
och sill i olika varianter.

ALLA VARMT VÄLKOMNA

DYMÖLLANS ÅLRÖKERI

.

TEL: 0435 – 151 60

Kursstarter i linedance

N. Skolgatan 2. 0435-71 95 10
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Vårens kurser startar v. 3

Nivå 1 Tisdagen den 15/1 kl 18.30 (steget svårare än nybörjarkurs)

God jul
och
Gott Nytt år
till alla mina patienter!

Leg. Kiropraktor - Dennis Johansson

Nivå 2 Tisdagen den 15/1 kl 20.15 (de senaste danserna, snabbt tempo)

Medlem i Kiropraktiska Föreningen Sverige, KFS

Grundkurs Onsdagen den 16/1 kl 18.30 (för er som inte gått kurs innan)
Country/Mix Torsdagen den 17/1 kl 18.30
(fortsättningskurs med lugnare danser)

<D9=?JA

Plats: Ängelholmsgatan 35, Klippan. Välkomna!

Tegelbruksg. 10 • 264 35 Klippan • Tel. 0435-122 00
ÖPPET ALLA SÖNDAGAR
FRAM TILL JUL!

Vardagar 11-22
Lör & Sön 12-22
Tel. 0435- 18 200

Åbytorpsvägen
264 39 Klippan
www.klippanbuss.se
info@klippansbuss.se

Vi önskar alla en riktigt GOD Jul!

Vi säljer även presentartiklar m.m.

Öppet:
Mån-tor
Fre
Lör
Sön i dec

&
God Julytt År!
Gott N

Vi tillverkar
Fönster, lyktor
lampor i blyinfattat
glas samt
Bjersgårdslampetten.

10-17

STÄNGT

10-13
13-16

www.glaskonst.se

Klöva Hallar, KLIPPAN
Tel/Fax 0435- 191 77
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BRAUNS SIDA

…och så nås Braun
Tfn 0435-71 11 50 mobil 0739- 79 34 54
E-post: leb.klippan@passagen.se
En ”dragning” med målad vävd
duk på vägg.

Bonader – förstärker julstämning

Blomkrukan
– Ramses III:s verk
En av våra obetydligaste trädgårdsföremål – blomkrukan – tillskrivs en
av våra största innovatörer – Ramses III, den sista store egyptiska
faraonen som levde på 1100 talet f. Kr. Dock antyds det ha funnits krukodling tidigare. Under reformvänlige Ramses III:s tid tillkom
många byggnader, en del palats
och tempel – bl a klipptemplet vid
Abu Simbel. Han lät anlägga även
514 trädgårdar. Hans okonventionella synsätt ledde till att växter
planterades i lerkärl, arrangerades
och visades för allmänheten som i
sin tur förde in blomkrukor i vardagen. Det spreds till Grekland på
500-talet, sedan till Romarriket.
Först på 1500-talet ”erövrade att
odla i kruka” i Europa, kom till
England på 1700-talet och till Norden. Idag är Ramses III:s innovation spridd runt om i världen.

Bonnarpsboken succé
”Boken om Bonnarp” blev succé.
Upplagan på 250 är slut. Inger
Persson, drivande kraft i bokprojektet, är glad. Hon trodde: Bara
75 säljs. Nu tas intresseanmälningar in. Åtminstone 50 anmälningar
behövs för att ny upplaga ska
tryckas. Idéer finns om en helt ny
bok. Nytt material finns. Dessutom
låta nutidens boende berätta om
sig och sitt Bonnarp.

Som sagt...
”Att utebli från möten man är vald
till är brist på samhällsansvar.”
(Riseberga arbetarekommun läxar upp
de sina 1919).

”Besökarna har att själv ta med
mat på vardagarna.”
(Besked till turisterna från ”Gamla
Hotellet i Skäralid 1901).

Märkesdagar

6

1907. Folkets Hus i Klippan invigdes den 1 augusti. Totalkostnaden:
43 575 kronor.
1962. Klippan första ”lekskola”
startar.

I århundraden har bonader varit
stämningsförstärkare vid högtider,
särskilt vid julen. Särskilt senaste årtionden - ofta i eget broderi – som i
Söderåsbygden.
Högreståndsmiljöer har länge
haft märkdukar, praktbonader i
stora format eller målade vävar.
Det hörde till. I enkla bostäder med
grovhuggna innerväggar var det inte
självklart. Vardagslivet satte avtryck,
med smuts på väggarna. Så blev det
fest, mat togs fram och behövde
skyddas från smutsen. Dukar spändes upp i taket, ”himlingar” kallade,
vävda dukar klädde väggarna (dragning) som drättadukar (dra över). Det
blev bonader (fornsvenskt ord för

bereda) i form av målade dukar.
Övergången till målade bonader
innebar att bildberättelsen kom –
från 1500-talet – men var trögt i byarna. Allt skulle vara likadant. Men
under julhelgen användes bonader
och blev ”bonadernas högtid” –
som står sig än i dag.
Under 1800-talet introducerades
bonader på papper. Massproduktion kom igång – mest från Sunnerbo härad. Priset sjönk. En form
av anonym folkkonst uppstod. Nu
fanns julbonader i varje stuga. Men
intresset avtog. Bonaderna försvann. Nytt byggsätt och tapeten
bidrog. Bonaden anpassades. Blev
i höjdformat. Det hjälpte inte. Räd-

dare blev konstnärerna, speciellt
Carl Larssons bilderbok ”Ett hem”
från 1899. Intresset vaknade. Nu
skulle bonader broderas, med motiv
och texter. Tänkespråk blev mode
– egna tankar och budskap fördes
fram.
Men än en gång ”försvann” bonaderna. Det var på 1930-talet.
Kolorerade tryck och målade tavlor
var orsaken. På 1970-talet återkom
broderade bonader. Är nu populära. Utställningar, forskning och inte
minst välförsedda textilbutiker som
Kerstins Garn- och handarbetsbod
i Klippan bidrar, varifrån en del av
foton tagits. Allt fler hem byter bonader för olika års- och högtider.

• En väggbonad satt i taket. • Julen blev bonadens högtid. • Bonad i höjdformat med önskat budskap. • Ett modernt budskap.

Julfirandet – många inslag kom sent
Julen är en av våra stora helger.
Kristna traditionen överskuggas allt
mer. Många julinslag är av sent datum. Det kommersiella har allt mer
tagit över.
Människan behöver omväxling.
Fester är ett sätt, anpassade till arbetsåret med solåret som grund.
Förr var ”en tredjedel av årets dagar
arbetsbefriade”. Behövs det? Nej.
Minskning kom 1571. Frågan återkom. 1772 försvann en fjärdedel i
”stora helgdöden”, 1828 avvisades
frågan, återkom på 1900-talet. England hade infört ”extra arbetsbefriad
dag”. 1935 blev julafton detta.
Vintersolståndet har haft stor betydelse i ”bondens år”. Övergången
från hedendom till kristendom änd-

rade inte festtiderna, bara innehållet. Namnet ”Jul” behölls i Norden.
Nu börjar ”julen” i november
med julmarknader. Bakgrund är:
Julkommers i städer, julmarknader på Tomasdagen. De försvann
då varuhusen kom, återkom med
”gröna vågens” lokala produktion
och utbud. Julskyltandet - från
1873 – marginaliserades av varuhusens söndagsöppet.
Advent – särskilt första söndagen
– har stärkt sin ställning. Att tända
ljus varje adventssöndag förde Nathan Söderbloms fram 1899. Men
adventsstjärnan kom först 1912,
från Tyskland.
Vem tänker på att Lucia har förkristna anor, brödutdelningen är

ett gammalt tyskt inslag?
Bondehushållets jul var jobbig.
Nu köps det mesta, kanske allt –
även granen, blev julinslag 1741 och
allmän på 1800-talet. Första utomhusgranen tändes i landet 1915.
Klippans utegran beundras ofta.
Jultomten – den efterlängtade - i
dagens utstyrsel sågs första gången
på bild i landet 1862, vid julklappar
(gammalt inslag är att ge julgåva).
Maten är central på julen, men
traditionen ändras. Julottan, med
gamla anor minskar. Midnattsmässan, som Sveriges Radio införde
1945, ökar.
Punkt – kanske med en suck - för
julen sätter marginaliserade Trettondagen och ”Tjugondag Knut”.

Telegraf-telefonstation invigdes 1887 i Åby
Industrins utbyggnad med krav på
snabb information tvingade fram
först telegraf- sedan telefonverksamhet. I Åby (Klippan) invigdes
telegraf-telefonstationen för 120
år sedan.
Snabba meddelanden blev allt
viktigare. Det kunde handla om liv
och död. Sända meddelande med
löpare eller rida i ”sporrsträck”
räckte inte. Inte hellre system med
röksignaler, vårdkasar, facklor, bokstäver som det sågs med kikare.
Elektriciteten gav möjligheten för
snabba långväga meddelanden.

Först med telegrafi som uppfanns
av William Fothergill Cooke och
Charles Wheatstone 1837, som
Samuel Morse förbättrade. Första
meddelandet på papper – 1844 –
löd: ”I Guds namn.” Principen var
att bryta och slå till ström, som togs
emot och markerades.
Försök med telefoni (fjärrljud) pågick. Den 14 februari 1876 lämnade
Alexander Graham Bell in ett patent
på telefonen. Sedan gick det snabbt.
Första telefonsamtalet ringdes i Sverige 1877. Telegrafverket – föregångare till Telia - bildades 1881.

Till Åby kom telegrafen - med
järnvägen - 1875. ”Första fullständiga telegraf- och telefonstationen”
i Åby fanns i Hammarlundska fastigheten vid Storgatan. Invigdes 1877,
med 16 abonnenter som 1895 blev
58 och var efter Kristianstad näst
störst i länet. Därefter flyttning till
”telegrafhuset” vid Järnvägsgatan
1907, egen byggnad vid Bruksgatan 1952, till tidigare ”Apotekshuset” vid Storgatan 1985, butik vid
Allétorget - som lades ned.

Boktipset: ”Skåne under tusen år” av Gunnar Hedin ger en snabb och bildrik översikt.

God Jul
och

Vi erbjuder polering och handtvätt samt service.Vi finns i Pumps lokaler.
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Tel 0435 - 44 10 13, 070 - 404 41 74

50 %
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(Ej Eva R/Clara W eller best. Gäller t.o.m 31/12)

God Jul önskar Ann &Lena
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Klippans Färg och Interiör
Storgatan 47, Klippan
Tel: 0435 - 148 80
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Här gör en grupp sitt eget hus med alla funderingar på vad det innebär.
Vad behöver man? Eleverna får mäta upp, kolla ekonomi, gå igenom begreppet trivsel och bygga ihop huset efter egen ritning. Vid besöket sedan
på Tullssons Möbler knyter man ihop husbygget med verkligheten.
Överst fr v: Tommy Andersson, Tobias Borg (lärare), Love Johansson,
Alexander Gyllenstierna, Louisé Lundvall och Emmie Sturén.

Gränslösa
klassrum

på Antilopenskolan
Antilopenskolan satsar från och med den
här höstterminen på att motivera sina
högstadieelever att vara företagsamma.
Med projektet Gränslösa klassrum, som
genomförs i samarbete med Företagarna
Klippan vill man ge eleverna en inblick i
arbetslivet och visa på kopplingen mellan
teoretiska studier och arbetslivet.
- Det är viktigt att kunna visa eleverna vad
de ska använda sina kunskaper till. Vissa
har till exempel svårt att motivera sig på
mattelektionerna – om de då får se i verkligheten varför man har nytta av procenträkning blir det roligare att lära sig, menar
Anna Meurling Alriksson, områdeschef för
Antilopenskolan.

Besök i verkligheten
I praktiken går projektet ut på att låta eleverna
i smågrupper om tre åka ut till olika arbetsplatser och studera något i ”verkligheten” som man
tidigare bara läst om. Projektet är i sin linda,
men redan nu har man haft några elever på
Tullssons Möbler för att jobba med ergonomi
medan andra har hälsat på hos turistbyrån för
att se hur man arbetar med marknadsföring.
Några har besökt biblioteket. Hittills har allt varit
väldigt lyckat. Anna Meurling Alriksson ser det
hela som ett sätt att få ungdomarna att fundera
över vad de vill göra i framtiden.
- Eleverna tycker det är jättekul att få komma
ut i verkligheten och se hur det fungerar där.
De här ungdomarna ska välja till gymnasieskolan
om några år och då kan detta vara en fördel. Jag
tror att det finns en samhällsekonomisk vinst i
att folk väljer rätt.

Vill hitta kreativiteten
Anna Meurling Alriksson tycker att man ska se
Gränslösa klassrum som ett komplement till den
PRAO som redan finns. Hon tror mycket på att
skapa en meningsfull tillvaro för eleverna.
- Det allra viktigaste är att eleverna lär sig att se
att det man lär sig i skolan är något man använder i verkligheten.
Som skolledare menar Anna Meurling Alriksson
att man hela tiden måste försöka ge eleverna
nya intryck och uppmana till fritt tänkande.
- Man måste försöka hitta kreativiteten hos alla
människor.

Vill du veta mer om projektet?
Ta då kontakt med pedagogerna
i årskurs 7-9 på Antilopenskolan.
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I ”huet” på en tonåring...

Elin vill
bli frisör!
Söderås Journalen skriver mycket
om företag, föreningar och kända
profiler. De gånger vi har med lite
yngre förmågor är det ofta för att
de håller på med idrott, musik
eller något annat. Den här gången tar vi istället utgångspunkt
i skolan. Hur är det egentligen
att gå i gymnasiet och hur tänker
man inför framtiden? 16-åriga Elin
Olsson från Östra Ljungby går på
frisörprogrammet på Rönneskolan i Ängelholm. Hon valde alltså
bort Klippans Gymnasieskola för
att söka lyckan i grannkommunen istället.
- Jag har velat bli frisör ända
sedan jag var tre år. Redan när jag
var liten och var och klippte mig
sopade jag upp håret själv efteråt,
skrattar hon.

8

Foto: Lena Mårtensson

Övar på dockor
Att prova vingarna i Ängelholm helt på egen
hand är spännande. Men eftersom det numera är helt fritt val till gymnasieskolan så är
det inte så att alla Elins kompisar går i Klippan
heller.
- Nej, flera stycken går i Helsingborg eller på
John Bauer-gymnasiet i Ängelholm, så det
spelar inte så stor roll.
Elin trivs jättebra på frisörprogrammet, där
hon går första terminen. Just nu läser hon kurserna Hår & kemi och Hår & Färg och längre
fram kommer Hantverksorientering och Frisöryrket genom tiderna. Detta varvas med kärnämnena svenska, engelska och matematik.
Utbildningen är alltså väldigt praktisk.
- Vi har dockor som vi övar på. När kursprovet
är avklarat får man skaffa sig en modell från familjen eller kompiskretsen som man tränar på.
Fikandets ädla konst
Elins dröm är att så småningom ha en egen
salong. Men det stannar inte där.
- Jag skulle vilja prova på att jobba utomlands också. Det är olika mode i olika länder
och det hade varit kul att se hur yrket utövas
utanför Sverige.
En helt ny värld har också öppnat sig i och
med skolflytten till Ängelholm. Elin, som gått
i skolan i Östra Ljungby sedan barnsben, har
upptäckt fikandets ädla konst.

- Ja, det har blivit mycket sedan jag började i
Ängelholm. Vi har en bra cafeteria här i skolan och ibland blir det Grafitti som också ligger nära.
Övningskörning
Precis som för de flesta andra 16-åringar så
ligger också övningskörning och lurar runt
hörnet. Hennes föräldrar har gått en handledarkurs på Berndtssons Trafikskola i Klippan
och snart är det tänkt att Elin ska sätta nyckeln i tändningslåset för första gången. När
det så småningom blir dags för körlektioner
så kommer hon att ta dem på Berndtssons
i Ängelholm.
- Det passar bättre ihop med skolan, menar
hon.
Agility
Förutom att träffa kompisar och gå i skolan
har Elin ytterligare ett stort intresse: Agility.
Det var mamma Kristina som började för
några år sedan – och Elin hakade på. Familjen
hade en hund sedan tidigare, men skaffade
dessutom shetland sheepdogen Bixx – och
vips hade Elin en egen hund att köra agility
med. En hobby som tar mycket tid.
- På sommaren åker jag och mamma runt
nästan varje helg och tävlar på olika ställen.
Nu i somras var vi i Dalarna. Annars håller vi
oss mest i Skåne, Blekinge och ibland är vi i
Göteborg.

God Jul
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•
•
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75-årsjubileum
för Klippans Brottarklubb
Klippan har i alla tider varit en brottarort att räkna med. De största framgångarna kom på 50- och 60-talen
med Bertil ”Totta” Nyströms OS-brons
som topp, men även på senare år har
framgångarna kommit. Den 3 mars
2008 firar man 75-årsjubileum. Vem är
då de största brottarna genom tiderna
från Klippan?
- Den som har betytt mest för klubben
är Totta Nyström, men sedan fanns
det ju ett helt gäng bakom honom
som också var framgångsrika, säger
Olle Svensson, sekreterare i styrelsen
och lagledare för A-laget bland annat.

Stor tradition
Traditionen sitter i väggarna i den klassiska
brottarlokalen på Storgatan. Många av 50och 60-talets stora har nu barn och barnbarn
som är aktiva i klubben. De gamla veteranerna brukar komma ner till träningar för att
snacka och kanske ta en bastu ihop.
- Deras erfarenhet är otroligt viktig, tycker
Olle Svensson.
När KBK jubilerade senast skrev legenden
Helge Lindgren i sitt slutord att det enda som
saknades var kronan på verket – en internationell mästartitel. När man nu firar 75-årsjubileum så kan man räkna in även detta.
- Maria Arvidsson blev europamästarinna
för juniorer på nittiotalet och Lotta Andersson tog samma titel år 2000. 1996 blev Sara
Eriksson världsmästarinna, påminner Olle
Svensson.
Cup Klippan förr…
I många år var Cup Klippan en stor händelse.
Brottare från hela världen kom för att tävla
i idrottshallen – alla de stora var med. Men
störst hysteri var det trots allt över en svensk
– Frank Andersson, som med sin stjärnstatus
utanför banan intresserade även de som inte
var så insatta.
- Sånt drag som det var på Franks tid blir tufft
att få igen. Han var ju med på Cup Klippan säkert tio gånger och drog fulla hus varje gång.
Mest spännande varje år var om han verkligen
skulle dyka upp, skrattar Olle Svensson.
…och Lady Open nu…
På senare år har Cup Klippan blivit en nationell
tävling och det är i stället Lady Open som är
det stora flaggskeppet. Andra helgen i mars
nästa år kommer som vanligt hela dambrottareliten till Klippan för att mäta krafterna. En
tävling i yppersta världsklass.
- Sedan östblocket föll sönder i början av
nittiotalet har konkurrensen blivit betydligt
hårdare. Nu är det så många nya stater som
tidigare har hört till Ryssland. Eftersom alla
länder får skicka en brottare i varje viktklass
så blir det tuffare nu.
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Foto: Micke Tannus

Klippans senaste stjärna på brottarhimlen är
18-åriga Sanne Hernodh, som slog till med
en bronsmedalj på junior-EM 2006 och som
ska representera Sverige i junior-VM så småningom.

Olle Svensson

YTT ÅR!

GOTT N
GOD JUL &

Foto: Erika Petersson

Elektro Helios
SPISAR
Överst fr v: Anders Nilsson, Patrik Mårtensson, Björn Petersson
Kristian Sindberg och Håkan Fongelius. Saknas: Johnny Nilsson.
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Den gamla
formen av karate
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Efter att i tolv år ha varit aktiv utövare och senare instruktör i shotokan, en sorts sportkarate, kom en Asienvistelse 2002 att ändra Patrik Mårtenssons inriktning.
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Nu läser han istället kinesisk medicin med akupunktur
som huvudsaklig inriktning – något som också hjälper
honom i sin undervisning av Koryu Uchinadi, en modern
tolkning av de gamla principer som all obeväpnad kamp
bygger på.

... våra kunder för ett gott samarbete
under rekordåret 2007.

- Koryu Uchinadi representerar en form av karate där
fokus inte ligger på tävling utan istället på att förstå hur

Samtidigt vill vi passa på att
önska en riktigt

karate ursprungligen tillämpades som självförsvar.

God Jul & Gott Nytt År!

Två syften
Karate har alltså genom århundradena haft två olika syften:
Dels att fungera som rent självförsvar att använda i händelse
av överfall, men karate kan även ha ett högre syfte: nämligen
att utveckla sig själv som person till att bli en bättre människa
och lära känna sig själv. Det är bland annat denna del av karaten man sysslar med när man utövar Koryo Uchinadi.
- För mig som sysslat med karate i många år var det intressant
att få reda på dess ursprung och lära sig varför man utövar
vissa rörelser på ett visst sätt till exempel. Det ger en stor tillfredsställelse.

Vill du veta mer, gå in på
www.koryu-uchinadi.se.

Camilla Asp & Lina Gudmundsson

Storgatan 32. Klippan » 0435 / 130 50 »
klippan@lanshem.se
www.lanshem.se

IStockphoto

Undervisning i Klippan
2006 startade Patrik upp undervisning i Koryu Uchinadi i Klippan. Han har de senaste åren återvänt till Asien för att få
ytterligare träning och har dessutom återkommande träffar
i Köpenhamn med systemets grundare, forskaren McCarthy
Hanshi. I Sverige finns idag Koryu Uchinadi endast på två ställen: Umeå och Klippan. Patrik har därför haft seminarier tillsammans med Per-Ivar Andersson från Umeå, Sveriges enda
licensierade instruktör.
- Idag är vi sex personer i Klippan
som tränar i ju-jitsuklubbens lokal.
Jag har för avsikt att introducera
träningsmetoden för en mindre
grupp nybörjare i januari 2008. Tillsammans med oss som redan håller
på blir vi de första i södra Sverige
med att prova på en uppgradering.
Själv ska jag prova för svart bälte.

Välkommen in till oss
- Det självklara valet i ditt livs affär.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
önskas alla gäster

Ö. Teatergatan 7, 264 38 Klippan Tel: 0435-101 09 eller 0702-84 23 06 Fax: 0435-101 41

NU ÄVEN UTÖKAD CATERING VERKSAMHET

www.klippanskulturcenter.se
Välkommen till Restaurangen
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Glöm inte att
släcka ljusen!

Julen är för många årets höjdpunkt och en tid för kärlek, glädje och gemenskap. Varje år förbyts denna idyll
till tragedi i ett antal hem då folk glömmer att släcka
sina adventsljusstakar. Även julgranen – symbolen för
hela högtiden – är en brandfara.
- Ju längre du har granen stående inomhus desto mer
torkar den. Därför gäller det att vara observant och
kontrollera så att ljusslingan inte råkar vrida på sig så
att ett elljus får kontakt med granen. Då kan det brinna
fort, säger Alf Persson, stf räddningschef i Klippans
kommun.
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PO Hermansson, Insatsledare

önskar
Box 100, 264 22 Klippan
Tel 0435 - 120 40
www.ljungbergs.se
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Alf Persson tycker inte att man
behöver gå så långt som att
byta till platsgran, men rekommenderar ändå alla att vara extra försiktiga. Ett annat riskmoment är adventsljusstakar med
mossa i, den brinner nämligen
fortare än vad man tror.
- Det kan räcka att man reser
sig för att svara i telefonen och
blir borta i en kvart. Skulle ljuset
brinna ner i mossan så blir det
snabbt övertändning, varnar Alf
Persson.

Varje må
nad

Satsar på nytt grepp
med Familje- och Plussida

i Söderås Journalen 2008
Vi på Söderås Journalens redaktion har
under de senaste åren arbetat hårt med
att utveckla Söderås Journalen. Namnbytet 2006 var ett steg i processen, de
återkommande tävlingarna varje månad
ett annat. När nu 2007 är på väg att bli
2008 spänner vi bågen ytterligare. Med
ett nytt år kommer nya satsningar. Därför
kommer vi framöver att satsa på en återkommande Familje- och Plussida där vi
publicerar bilder av nyfödda och nygifta
samt lite positiva nyheter.
- För att få en så trevlig och läsvärd tidning som möjligt måste man hela tiden
utveckla den och den här satsningen är
ett led i utvecklingsarbetet, säger Bengt
Wetterberg, ansvarig utgivare och VD för

Man kan välja om man endast vill ta en bild
för publicering i tidningen eller passa på att
ta några fler när man ändå ”håller på” i
fotostudion. Vad de olika momenten kostar
ser Du i prislistan.
”Månadens Plus”
En annan avdelning på den nya sidan är
att man kan skicka in förslag på någon eller något som man tycker är värt att sätta ett
plus för. Detta förs sedan in under rubriken
”Månadens Plus”. På så sätt kan olika positiva händelser, tankar och/eller personer uppmärksammas.
- Positiva tankar kan vi aldrig få får mycket av
i dagens samhälle, säger Bengt Wetterberg.
Vi vill med denna nya ”tjänst” i Söderås Journalen bidra med att sprida positiva tankar
i vårt utgivningsområde. Därför erbjuder vi
de positiva personer som vill bidra med
positiva nyheter detta kostnadsfritt!

Journalen.

Även brudpar välkomna
Även brudpar är alltså välkomna att höra av
sig. Det går precis lika bra att komma med
en nytagen bild som man vill få in i tidningen
som att bli fotograferad hos Adapt Media.
- Att sätta in sitt barns bild, eller bröllopsfoto,
i Söderås Journalen är ett trevligt sätt att berätta för vänner och bekanta om sin högtidsupplevelse, tycker Bengt Wetterberg. Dessutom trycks ju Söderås Journalen i 4-färgstryck
på glättat papper vilket ger bättre kvalitet än
på ”vanligt tidningspapper”!
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PRISLISTA (Samtliga priser inkl. moms)
FOTO FÖR ANNONSERING:

1 foto i studion...............................100:ANNONSERING:

Liten annons med bild och text
i Söderås Journalen.........................100:Stor annons med bild och text
i Söderås Journalen.........................200:FÖR FLER DIGITALA FOTO:

Vill du ha fler foto från annonsfotograferingen
kan du få det på CD-skiva för fritt användande:
1 bild..............................................300:2 bilder................................. 275:- per st
3 bilder................................. 250:- per st		
4 bilder................................. 225:- per st
5 bilder eller fler.................... 200:- per st
Dessa digitala bilder är bearbetade och kan
användas för framkallning på det sätt som
du själv vill.

MÅNADENS PLUS.............................0:Du skickar eller ringer in texten till Adapt Media.
Vi förbehåller oss rätten att formulera annonsen
på ett korrekt sätt. Vill Du inte ha med Ditt namn
i tidningen kan Du använda en signatur. Vi måste
dock ha Ditt namn och telefonnummer för att vi
skall publicera.

ANNONSEXEMPEL

Adapt Media, som producerar Söderås

Mitt i Klippan
Adapt Media håller, som kanske den uppmärksamme noterat, sedan några månader
till på Norra Skolgatan 2 mitt i Klippans centrum. Kontorslokalerna innehåller en fullskalig digital fotostudio, där företagets fotografer tar bilder. För nyblivna föräldrar är
det bara att ringa och boka en tid så ordnar
Adapt Media bilder på den nya familjemedlemmen – bilder som vi tillsammans med de
traditionella uppgifterna om födelsedatum,
namn, och vikt publicerar på Söderås Journalens familjesida.
- Vårt strategiska läge mitt i Klippan gör att
det går fort att få sitt foto taget. Det är bara
att ringa och beställa tid så är allting ordnat på
max en halvtimme, säger Bengt Wetterberg.
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Vigsel

I de fall platsbrist uppstår för införande av
MånadensPlus har Söderås Journalen rätten
att välja ut det som publiceras.

7 juli 2007
Gråmanstorpskyrka

Johanna Enberg
Björn Pålsson
Tack alla för en
underbar dag!

För bokning av ovanstående
tjänster kontakta:
Telefon 0435 – 77 90 54
eller 0761 – 35 34 04
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Julen som
den var förr
Vill du fira en riktigt gammaldags jul, så
som den var förr? Tycker du det är svårt
att återskapa känslan? I så fall kan ett
besök på Sånnagården i Kvidinge vara
en bra början. Här säljer man nämligen
autentiska pappersbonader med julmotiv
från 40- och 50-talen.
- Pappersbonaderna var jättestora på 30och 40-talen men på 50-talet försvann
de helt och hållet. Nu har vi köpt upp ett
lager från en av våra leverantörer och kan
erbjuda riktiga pappersbonader som är
uppåt 60 år gamla, säger Maria Isberg på
Sånnagården.

Många kända målare
Det finns pappersbonader som är nytryckta
och ”fixade” så att de ska se gamla ut. Men
Maria Isberg tycker att det är ännu charmigare att ha ”äkta vara” hemma på väggen.
- Det blir så genuint på något sätt när man
klär väggarna med gamla grejer. Målningarna är desamma på de nya bonaderna, men
pappret blir annorlunda.
En del samlare har redan tittat förbi Sånnagården för att göra lite fynd.
- Vi har många kända bonadsmålare i sortimentet. Anders Olsson och Kurt Nyström är
några av de mer kända.
Nostalgi
För den som suktar efter nostalgi finns det
ännu mer att hämta på Sånnagården. Man
har även tidstypiska jul-, gratulations- och
placeringskort från gamla tider och en miniutställning av gamla vävnader från 17- och
1800-talen i kaffestugan.
- Det är gamla sängtäcken, bänklängder och
dukar bland annat, säger Maria Isberg.

Hotell

Maria håller på att lära sig historierna bakom
de gamla
vävnaderna
förligger
att Spångens
kunna Gästgivaregård.
svara på
I Ljungbyhed
mitt i Skåne
Vi harsom
40 trevliga
och bekväma
rum ofta
med dusch
och toalett
de frågor
nyfikna
kunder
kommer
samt TV. Några av rummen är specialanpassade för
med. rörelsehindrade, andra för allergiker samt vissa för gäster
- Min mor
har väldigt mycket kunskap om
med hund.
detta, så jag försöker lära mig så gott jag kan
av henne.
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Här har serverats god mat och dryck i mer än 150 år.
Från vårt stora skånska smörgåsbord kan du plocka bland
dina favoriter eller passa på att äta någon av våra skånska
specialiteter. Priset gäller vecka 51 med reservation för slutförsäljning.
Vi serverar gås, påsk- eller julbord med alla traditionella
tillbehör vid säsong. Á la carte har vi varje dag.
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GOD JUL!

familjen, släkten och vännerna.
i brev frankerat med brevporto.
Boka någon av Spångens weekendpaket.

Glöm inte ange ”Annonsjakten” utanpå kuvertet!

Bryggerigatan 16, Klippan

Tel. 0435-109 86

Namn:
:
Skolgatan 2, Ljungbyhed
Tel. 0435-44 04 80
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Spångens Gästgivaregård
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Weekendpaket Nyårsafton
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önskar
Sänd lösningen till: 9-15
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till
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Gör
något
annorlunda
och
trevligt
tillsammans
med
Lars & Fia med personal
Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN

Öppet: Mån 11.30–15.00 • Tis–lör från 11.30 • Sön 11.30–18.00 • Övrig tid efter ök.

Vinnare BARNTÄVLING - November.
1:a pris Lukas Nilsson, Klippan
!
TTIS
2:a pris Elvira Aldén, Klippan
GRA
3:e pris Mikaela Andersson Hjälte, Ljungbyhed

Diana Salong
damklippning
Herrklippning
barnklippning
pensionärer

. Öppet: Mån - Fre: 9-18 . Lör: 9 - 15
fr. 140:120:90:100:-

Tvätt ingår t.o.m 24/12

Skrivande barn
och ungdomar
belönade
Måndagen den 3 december var det dags för prisutdelning
i årets novelltävling i Klippans kommun. Ungdomar från
förskole- till gymnasieålder har deltagit och skriver texter
på temat ”att leva idag”. Uppslutningen har varit god.
- Totalt sett har vi fått in över 200 noveller vilket är jättebra. Det är flera av de äldre eleverna som valt att vara
med den här gången, säger Anna Cederström, projektledare för novelltävlingen.

HårFörlängnIng fr. 3000:nagelförlängning
fr. 350:övrigt! ring gärna och fråga 0435-104 70

ÅR!
GOD JUL & GOTT NYTT

till alla gamla
och nya kunder!

Tandläkare
Pehr Erlandsson
önskar

GOD JUL!
Bryggerigatan 16, Klippan
Skolgatan 2, Ljungbyhed

Tel. 0435-109 86
Tel. 0435-44 04 80

Viktigt med skrivande
I dessa dagar, när många ungdomar tillbringar mycket tid
framför TV:n och datorn tror Anna Cederström att tävlingar
av detta slag är viktiga för att stimulera både läsande och
skrivande.
- Det är också intressant att se hur många barn blottar sina
allra innersta tankar. Årets tävlingsbidrag har handlat om alltifrån alkoholiserade föräldrar till syskon som har dött eller
misshandelsfall där ungdomarna varit vittnen men inte vågat
träda fram.
Men allt är så klart inte bara mörker.
- I alla bidrag kan man ändå finna hoppet om en ljus framtid,
menar Anna Cederström.
Priser delades ut i fem olika klasser: Förskolan, F-3, 4-6, 7-9
och gymnasieskolan. De tolv olika vinnarna fick ta emot priser
från Bokia och Swedbank.
För de som är intresserade av att läsa novellerna kan vi
erbjuda detta på söderås journalens hemsida.
www.adaptmedia.se/soderasjournalen
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Vinnaren av ”Julbord med övernattning”på Spångens Gästis!

Mysigt och gott!

Hej!
Jag heter Ing
emar och bo
Klippan. Jag
r i
är gift sedan
20 år
med Gun so
m är helt und
erbar.
Hon stöttar
mig alltid!
Dessutom fy
ller hon 70
år
i november s
å jag skulle
vilja
bjuda henne
på Spå
aldrig varit på ngen där vi
julbord.
Mvh. Ingemar

Ingemar överraskade ”frugan”
Gun Lundström fyllde den 9 november 70
år. Dessutom ska snart 20-årig bröllopsdag firas. Maken Ingemar ville göra något
speciellt för att överraska sin fru. Söderås
Journalens tävling om en övernattning på
Spångens Gästgivaregård med tillhörande julbord kom som ett brev på posten.
- Vi har aldrig varit på julbord där tidigare,
så jag tänkte att det kunde bli en fin överraskning för henne, säger Ingemar.

Skrev ett brev
Sagt och gjort, Ingemar skickade in ett brev
där han förklarade läget och Söderås Journalens redaktion valde ut honom som vinnare i
tävlingen. På tisdagskvällen den 27 november
bar det iväg. Gun och Ingemar föll pladask
för Spången och dess gemytliga stämning –
och framför allt: det aldrig så dignande julbordet!
- Det var verkligen helt fantastiskt. När man
kommer in i lokalen så drabbar julstämningen en direkt med all god mat och alla fina
julpynt, tycker Gun.
Stora fiskälskare
Både Ingemar och Gun är stora fiskälskare,
och det var den delen av julbordet som var
allra bäst enligt båda.
- Jag älskar både sill och lax så det blev en hel
del av den varan, skrattar Gun.
Ingemar gillade även desserten.
- Ostkakan var något alldeles extra, tycker han.
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Musiken i centrum
Spången har ju sina speciella traditioner och
spelar Edvard Persson-låtar i högtalarna året
runt. Med anledning av den annalkande högtiden ljöd även andra toner när Ingemar och
Gun var på plats.
- För oss som är lite äldre är det härligt att
höra alla de gamla Edvard Persson-melodierna och alla julsånger som spelas.
Fantastisk kväll
Efter avslutat julbord kunde paret Lundström
dra sig tillbaka till ett av Spångens dubbelrum
för att smälta maten. Efter en god natts sömn
väntade sedan frukostbuffé med allt man kan
önska sig morgonen därpå. Ingemar och Gun
var både nöjda och mätta när de åter styrde
kosan mot Klippan.
- Vi vill verkligen tacka så hemskt mycket, det
var en fantastisk kväll, avslutar Gun Lundström.

Ett härligt julbord
är framdukat!
Ingemar och Gun
tar tid på sig för att
kolla alla delikata
rätterna.

Sill i massor

- Det gäller ju
att bara ta lite
av varje för att
orka med alla
rätter, säger
två mycket
nöjda vinnare.

Så mycket gott!

Hotell
I Ljungbyhed mitt i Skåne ligger Spångens Gästgivaregård.
Vi har 40 trevliga och bekväma rum med dusch och toalett
samt TV. Några av rummen är specialanpassade för
rörelsehindrade, andra för allergiker samt vissa för gäster
med hund.

Restaurang
Här har serverats god mat och dryck i mer än 150 år.
Från vårt stora skånska smörgåsbord kan du plocka bland
dina favoriter eller passa på att äta någon av våra skånska
specialiteter.
Vi serverar gås, påsk- eller julbord med alla traditionella
tillbehör vid säsong. Á la carte har vi varje dag.

Konferens
Arbeta i en lugn och harmonisk gästgiverimiljö. Dag- och
övernattningskonferens med upp till 100 personer. Vi har
lokaler som passar era behov och med all teknisk utrustning som ni behöver.
Koppla av med god mat, gå en promenad i våra vackra
omgivningar, paddla kanot, cykla dressin eller spela golf.
Vi skräddarsyr gärna efter Era önskemål och idéer.

Weekendpaket
Gör något annorlunda och trevligt tillsammans med
familjen, släkten och vännerna.
Boka någon av Spångens weekendpaket.

Spångens Gästgivaregård
Tel 0435-44 00 04 • LJUNGBYHED • www.spangen.se
Öppet: Mån 11.30–15.00 • Tis–lör från 11.30 • Sön 11.30–18.00 • Övrig tid efter ök.
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bilrekonditionering!

!!

Har du tröttnat på att tvätta bilen? Eller är det helt
enkelt så att du inte tycker det är värt mödan så här
mitt i vintern? I så fall är det här tävlingen för dig.
Söderås Journalen lottar den här månaden ut en
fullständig rekonditionering av en personbil. Om du
vinner så lämnar du in din bil under januari månad
till Ljungbyheds Bilrekonditionering under två dagar.
De putsar, polerar, tvättar och städar din bil, både inoch utvändigt. Bilen blir i princip som ny igen, utan
att du behöver anstränga dig överhuvudtaget.
Tycker du att det här låter intressant? Skicka då en
motivering till Söderås Journalen till varför just du
ska vinna. Därefter väljer vi på redaktionen ut en
vinnare som får sin bil rekonditionerad. I ett kommande nummer av Söderås Journalen gör vi också
ett reportage om vinnaren.
Skicka ditt bidrag till
Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN
Märk kuvertet
till !
”Bilrekonditionering”.
Lycka
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PROFILEN:

Tor Svensson

Musik(al)
är livet
I 22 år har Tor Svensson varit musiklärare på Snyggatorpsskolan
i Klippan. Det är alltså åtskilliga
Klippanbor som fått sin musikaliska skolning genom honom. Tor
har under årens lopp även hunnit
med 25 år som dansbandsmusiker, men det som ligger honom
varmast om hjärtat är musikaler.
- Jag hade gärna sett att man
haft ett ”musikalspår”, som gjorde att man redan på låg- och
mellanstadiet börjar spela pjäser
med sång för att sedan gå i en
renodlad musikalklass på högstadiet och därefter gå det estetiska programmet på gymnasiet.
Tyvärr finns inte elevunderlaget
för detta nu när det finns högstadium både på Antilopenskolan
och ute i Östra Ljungby.
Ett försök gjordes på Snyggatorpsskolan 1994 med en så kallad
kulturklass, där eleverna skulle få
extra skolning i estetiska ämnen, men detta blev en engångsföreteelse.
- Det var fyra killar och resten
tjejer, vilket gjorde att det blev
snedfördelat i de andra klasserna
och det var inte helt lyckat.
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Från Malmö
Tor kommer ursprungligen från Malmö och
det är också där han fått sin musikaliska utbildning. Han läste vid musikgymnasiet i början av 70-talet och kom in på musikhögskolan 1981. När han tog examen 1985 var det
redan klart att han skulle jobba på Snyggatorp. Sambon Eva, också hon lärare, fick en
tjänst i Åstorps kommun. Numera jobbar hon
i Riseberga skola sedan många år tillbaka.
Många musikaler
Tillbaks till musikalerna då. Tor är som sagt
en storkonsument av denna konstform. Favoriterna är West Side Story och Miss Saigon – klassiker båda två. Men även lite nyare
musikaler som Mamma Mia faller honom på
läppen.
- Jag gillar när det är drag helt enkelt.
Senast såg han Guys & Dolls i Malmö och till
våren blir det en ny resa till hemstaden för
att se Little Shop of Horrors. För att bli ännu
bättre på att lära ut musikal så förkovrade
sig Tor inom alla dess element (teater, dans
och sång) under 90-talet. Han tränade dans i
Saltito, tog en teaterkurs hos Teater Amabile
och började sjunga i Kefas Gospel.
- Då kände jag verkligen att jag hade mycket
i bakfickan när jag kom till mina lektioner.
Halvtidsjobb
De senaste fem åren har han jobbat halvtid
på grund av ”överdos av arbete”, som han
själv uttrycker det. Från att tidigare haft hand
om barn i alla åldrar är han nu musiklärare
för eleverna från andra till och med femte
klass på Snyggatorp, och även för fjärde- och
femteklassarna på Bofinkenskolan. Dessutom håller han i elevens val för åttor och nior
på Snyggatorp.
- Det är nästan som en löneförmån att få
jobba med de lite yngre barnen och se deras
entusiasm att vilja lära sig nya låtar och koreografi.
FN-konsert
Varje år ordnar Tor och hans elever en konsert på FN-dagen den 24 oktober. Elever i alla
åldrar uppträder, och i år hade man bland annat en ukuleleorkester med och i en speciell
avdelning sjöng man fredsvisor. Hans gamla
elever Jenny Johansson och Eva Gustavsson
från Kefas Gospel gjorde ett gästframträdande som blev mycket uppskattat.
- Vi var över 50 stycken på scenen och 200
i publiken i aulan. Det blev pengar över till
batterier, trådlösa mikrofoner och rosor till
alla som var med.

Många andra fritidssysselsättningar
Vid sidan om jobbet ägnar sig Tor gärna åt
fotografering och videoredigering. Han har
köpt en HD-kamera som han filmar alla konserter med och redigerar i datorn för att sedan lägga på DVD. De flitigaste eleverna under året får också varsin special-DVD med alla
sina uppträdande på. Andra fritidssysselsättningar är Koloniföreningen Hjorten, där han
planterar potatis, grönsaker och bär. Fram tills
för några år sedan var dessutom jogging och
styrketräning något Tor ägnade mycket tid åt,
men det har han trappat ner på. Han hann
dock med att vinna Snyggatorps prestigefyllda enmilslopp Bjersgårdslunken vid två tillfällen. Tor hinner också med att engagera sig i
Lärarnas Riksförbunds kommunförening.
- Det är så många trevliga människor med
där, så det är mycket därför jag är med.
Trevliga människor finns också på Snyggatorp.
- Här är duktiga elever, bra kollegor och bra
chefer. Jag trivs bra med de flesta, säger Tor.

information från klippans kommun

BIBLIOTEKEN I KLIPPANS KOMMUN
HAR STÄNGT FÖLJANDE DAGAR
JULAFTON, JULDAGEN, ANNANDAGEN
NYÅRSAFTON, NYÅRSDAGEN,
TRETTONDAGSAFTON OCH TRETTONDAGEN
TREVLIG HELG!
ÖNSKAR VI PÅ BIBLIOTEKEN

Tyck till
på www.klippan.se
Nu har du möjlighet
att på ett
www.klippan.se
enkelt sätt tala om vad du
tycker. Välkommen att besöka
klippan.se och klicka in på
symbolen ”Synpunkt Klippan”.

Foto: Claes Nilsson

Tyck till på
www.klippan.se

Öppettider för Klippans Simhall jul & nyår
Dag

motionsimning

bad för alla

friskvården

Torsdag 20 dec

06.30 – 19.30

14.00 – 19.30

06.30 - 20.00

Fredag 21 dec

10.00 - 18.30

12.00 – 16.45

08.00 - 19.00

Lördag 22 dec

11.00 - 16.30

11.00 – 16.30

10.00 – 17.00

Söndag 23 dec

11.00 – 16.30

11.00 – 16.30

11.00 - 17.00

JULAFTON

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

JULDAGEN

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

ANNANDAG JUL

11.00 – 16.30

11.00 – 16.30

11.00 - 17.00

Torsdag 27 dec

06.30-11.00**16.00-19.30 ** 16.00 - 19.30

06.30 - 20.00

Fredag 28 dec

10.00-11.00**16.00-18.30 ** 16.00 - 16.45

08.00 - 19.00

Lördag 29 dec

11.00 – 16.30

11.00 - 16.30

10.00 - 17.00

Söndag 30 dec

11.00 – 16.30

11.00 – 16.30

11.00 - 17.00

NYÅRSAFTON

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

NYÅRSDAGEN

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT		

Onsdag 2 jan

STÄNGT

**

0800 - 20.00

Torsdag 3 jan

06.30-11.00**16.00-19.30 ** 16.00 - 19.30

06.30 - 20.00

Fredag 4 jan

10.00–11.00**16.00-18.30 ** 16.00 - 16.45

08.00 - 19.00

Trettondeafton

11.00 – 16.30

11.00 – 16.30

10.00 - 17.00

Trettondedag jul

11.00 – 16.30

11.00 – 16.30

11.00 - 17.00

Måndag 7 jan

10.00–11.00**16.00-19.30 **

08.00 - 20.00
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Vårterminen 2008
Servitör/servitris, 1 termin
Vi har även platser kvar på Tandsköterskeutbildningen
och på en del gymnasiekurser,
t ex nybörjarkurs i data på kvällstid.

Att studera hos oss är kostnadsfritt,
du betalar bara för litteraturen.
Ansökan snarast.
För info ring SYV tel 0435-283 55

www.klippan.se/vuxenutbildningen

**LOVBAD 1100 – 1600 lek i alla bassänger. Ingen motionsbana.
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