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Vinnare Annonsjakten - December
1:a pris Asta jönsson, kvidinge
2:a pris isabell Andersson, perstorp
3:e pris kirsten rasmussen, klippan
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AnnA rosén jönsson
anna@adaptmedia.se
tel 0761 - 35 34 05,
0435 - 77 90 55
BrAuns sidA | lArs-erik BrAun
tryCk | ljungBergs tryCkeri

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”)
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PRISLISTA FÖR
FAMILJE- & PLUSSIDAN
(Samtliga priser inkl. moms)

FOTO FÖR ANNONSERING:

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

Årets gåva!
Söderås Journalen (f.d Klippan Journalen) har
skrivit om bygdens företag, föreningar, intressanta profiler i snart 20 år! När man gräver i
arkivet ser man hur fort utvecklingen gått,
och så mycket som har hänt.

en
Du kan köpa den iler
butik nära dig el
beställ den hos oss!
Beställ
gärna här!
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Boken ﬁnns att köpa på:
• ICA Kvantum, Klippan
• ICA Supermarket, Klippan
• Preem, Klippan
• Tvärby Tobak, Klippan
• Hemköp, Ljungbyhed
• Eriks Lanthandel, Östra Ljungby
• Ica Nära, Röstånga

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

Norra Skolgatan 2, Klippan
Tel: 0435 - 77 90 51
info@adaptmedia.se
www.adaptmedia.se/deLuxe

För bokning av ovanstående
tjänster kontakta:
Telefon 0435 – 77 90 54
eller 0761 – 35 34 04

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

RÖRMONTAGE AB
STORGATAN 16, 264 00 KLIPPAN
Tel. 0435 - 71 12 75, fax 0435 - 100 25, Jour 0746 - 23 97 66

unt!
Jour dygnet r

IStockphoto

s Servar fastigheter
s Utför allt inom VVS
s Värmepumpar
s Butik & utställning
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Da Carma
Studio
flyttar till
ny lokal!
Solarium
Förutom nagelbehandlingar av alla de
slag så finns även möjlighet till att sola i
solarium på Da Carma Studio. Josephine
Bengtsson tycker att det känns rätt att
satsa på solariet och menar att det finns
ett behov av detta i Klippan.
- Idag finns det bara ett obemannat solarium här i centrum. Jag tror att många
upplever en trygghet i att komma till ett
bemannat solarium och få lite färg.
Man behöver heller inte ligga speciellt
länge i solariumet , som heter Solarium
Titan och kommer från Uvasol.
- Det är ett högeffektivt solarium och det
räcker med 15 minuter så är man klar
sedan. Det passar många att boka in en
soltid på lunchen till exempel. Man hinner
ändå med att äta en bit innan det är dags
att bege sig tillbaka till arbetet.

Permanent make up
Under hösten har Josephine varit på intensivutbildning i Filippinerna för så kallad permanent
make up. Permanent make up, eller kosmetisk
pigmentering som det också kallas, innebär att
Josephine med hjälp av en speciell dermograf
(ett tatueringsinstrument) pigmenterar ögonbryn, ögonlock och läppar i de färger som kunden önskar. En gjord permanent make up varar
i mellan tre och fem år.
- Permanent make up är något som håller på
att bli väldigt populärt. Många yrkesarbetande
kvinnor som vill spara tid på morgonen har börjat med det här. Det är ungefär lika revolutionerande som om man skulle ha kommit på en
kräm som gör att män skulle slippa raka sig varje
morgon, säger Josephine med ett leende.
Många år i branschen
Josephine har utbildat sig till nagel teknolog
för både gele och acryl på Professionail i Malmö
och har varit verksam i branschen i snart 10 år.
Hon arbetar mycket med produkter från Creative Nails och Oriflame och hoppas att kunderna ska följa med henne till den nya lokalen.
- Är man intresserad av nagelbyggnad, permanent make up, kosmetika, manikyr, pedikyr eller att sola solarium är det bara att titta förbi,
välkomnar hon.

da carma studio

Efter att tidigare ha hyrt in sig hos
Helenas Fotvård i två år så tar nu
Da Carma Studios Josephine Bengts-

nagelteknolog • permanet make up • solarium • kosmetika • manikyr • pedikyr

son och flyttar till en egen lokal på
Storgatan 28 i Klippan (samma hus

Jag öppnar min egen salong

som Kochs Bageri) den 30 januari.

den 1 Februari 2008

Och för att fira flytten lite extra vill hon

på Storgatan 28 i Klippan (jämte Koch:s Bageri)

via Söderås Journalen ge ett generöst
erbjudande till kunderna:
- Under hela februari får alla 15 procents rabatt på alla produkter och på
nagelbehandlingar, lovar hon.

Här står Josephine
utanför den nya lokalen på Storgatan
som är under total
renovering.

Jag tackar alla gamla kunder för min tid hos
Helenas Fot & Skönhetsvård och hälsar er
& nya kunder välkomna!

Välkomna

Josephine Bengtsson

0705 - 545 214
0435 - 711 965

RÖSTÅNGA BEGRAVNINGSBYRÅ
Begravningsbyrån med fullservice inom begravning och familjejuridik

Personlig service dygnet runt
Mikael Karlsson
Billingevägen 8 i Röstånga
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Tel. 0435-915 70

www.begr-byra.se

ÖPPNINGS

ERBJUDANDE
UNDER
FEBRUARI
MÅNAD
MED

15 %
PÅ ALLT

SÖDERÅS JOURNALENS BARNTÄVLING!
ENDAST för barn upp till 12 år!

Hur spås
fastighetsmarknaden
under 2008?
Lär känna våra mäklare och få ut lite mer
av din bostadsaffär.
Som en del av Länsförsäkringar kan
vi erbjuda dig samlad kunskap om bl.a
lån och försäkringar men det finns också
utrymme för personlig kontakt.

BONUS! Lämna din fastighet till
försäljning hos oss under decemberjanuari och du får 5 000:- i rabatt på
mäklararvodet. Gäller endast i Klippan,
Perstorp och Åstorps kommuner.

IStockphoto

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

SÅ HÄR GÖR DU:
• Sök efter “Klippan Trollet” i tidningen. Ta reda på vilken bokstav som
han håller i handen. Bilda sedan ett ord av dessa bokstäver och skriv det
i de vita rutorna nedan.
GISSA VILKET

ORD SOM
• Sänd lösningen till Adapt Media AB,
JAG GÖMMER!
Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN
Ett, två eller
tre hjul...
senast den 31 januari -08 i brev frankerat med brevporto. Glöm inte ange ”BARNTÄVLING” utanpå kuvertet!

VINSTER
1:a pris PRESENTKORT på Ica Kvantum, Klippan
500:–
2:a pris PRESENTKORT på Ica Kvantum, Klippan
300:–
3:e pris PRESENTKORT på Ica Kvantum, Klippan
100:–
Vinnarna underrättas per brev och kungöres i nästa nr.

?

ORDET ÄR:
Namn:		

Ålder:

Adress:

Telnr:				

KLIPPAN
PLATS: STORGATAN 47, vuxenskolans lokaler
TID: MÅNDAGAR 16.00 – 18.30, JÄMNA VECKOR NYA KUNDER
Ring och beställ tid för introduktion och start!

Tel: 0705 – 39 45 45 042 – 29 45 45

Du kan även beställa
Cambridgekuren
på vår hemsida:
www.kuren.nu
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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
Första villan i Klippan med tegel från
Klippans tegelbruk – Storgatan 20.

Tegel – historia, geologi, teknik

Lokalhistorisk syn
Många håller på med lokalhistorisk-, hembygds- och släktforskning, som inte sällan ses ”över
axeln” som något oviktigt. Men
antagen grundsyn för verksamheterna är:
”Att det är en del av det levande
samhället. Skapar broar mellan
det förgångna, nutiden och framtiden. Har ett humanistiskt och
demokratiskt synsätt. Är öppen
för alla. Respekterar kulturarvets
skiftande former i tid och rum.
Skapar gemenskap, trygghet och
identitet. Intresset för kulturarvet
är drivkraften. I engagemanget för
sin bygd möts alla generationer.”
Onekligen något att fundera
kring.

Gräsmatta – från Toscana
Åtminstone utanför stadskärnor är
en gräsmatta – stor eller liten – ett
måste för en- och flerbostadshus.
4 000 gräsarter finns samt ett
stort antal framtagna grässorter.
När anlades första gräsmattan? På
1500-talet, då trädgårdskonsten
utvecklades, gissas det på. Men
det var tidigare än så. Författaren till ”Naturalis Historia” på 37
band, Plinius d.y. tillskrivs detta år
79 i Villa Tiberium i Toscana. Inte
en gräsmatta som idag, som stor
yta, utan som en inramning av annan vegetation.

Märkesdag
1853. Sven Magnus Sunnerdahl
donerar pengar till det som blev
Bruksskolan med start 1895.
1898. Musikgruppen ”Bubblorna”
bildades vid Klippans pappersbruk.

Som sagt...
”Du kan väl blåsa av matchen lite i
förtid så att vi hinner med färjan.”
(Lagledare från Tvärby IF ”snackade”
med domaren vid besök i ”stan”).

”Att kunna sin historia är en förutsättning för att tolka framtiden.”
(Devis för kommunarkivet i Klippan).
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Historia kan ”läsas” på många sätt.
Som genom byggnaders tegelsorter i lerrika och – i vart fall tidigare
– tegelbruksrika bygder som Söderåsbygden, från handslagen till
maskintillverkat tegel.
”Tegel” kommer av latinska ordet ”te´gula” (taktäckning), men
är äldre än så. För fast bosättning
och tegel i lerrika delar av världen
hör samman. Före tegel smordes
flätade väggar med lera, som hos
oss under äldre stenåldern.
Tegel i given storlek kom för
10 000 år sedan i Mellanöstern.
Först helt för hand, sedan allt mer
i formar i en rationell hantering för
att fylla det ökande behovet för allt
från privata bostäder till stadsmurar.

För 4 000 år sedan täcktes tak med
tegelpannor och namnet ”tegel”
blev vedertaget. Då hade bränning
av tegel införts. Tekniken spred sig
via Egypten till andra kulturer, kom
till Rom och Europa. På 1100-talet
i Nordtyskland och Danmark. Genombrottet kom med gotiken - då
kyrkor, kloster, stadshus uppfördes.
På 1600- och 1700-talet blev det
färre tegelfasader. Puts och målade
fasader kom. Vid 1800-talets mitt
kom industrialism, med byggexpansion. Tegelbruken blommade upp i vår bygd nio i slutet av 1800-talet.
1898 startade moderna Klippans
tegelbruk. Antalet tegelbruk i landet fördubblades mellan 1889 och
1899, till 532 - flest i Skåne och

Mälardalen. Kulmen nåddes 1906.
Tegel skiftar i färg efter bränning,
från kalkfattig leras bruna till kalkrika lerans gulaktiga. Färgpigment
ger ytterligare färger. ”Fet” lera,
som i denna bygd, fick ”magras
ut” med sand eller krossad bränd
lera (chamotte).
Magringen gav olikfärgade ”levande” tegelstenar, som fasaden på
villan på Storgatan 20 - första villan
på orten med tegel från Klippans tegelbruk. Sedan blev det maskinellt
likformigt, enfärgat sterilt. Som då
miljonprogrammet genomfördes. I
bygden kan olika tegelepoker, tillverkningssätt och färger studeras
- från munkarnas klosterrester till
dagens ”maskintegel”.

• ”Levande” tegel från Klippan. • Tegel som även utsmyckning. • Teglets gula färg har utnyttjats. • Allt mer ”mekanisk” tegel.
• S:t Petri kyrkas grå Helsingborgstegel. • Kalkrik lera ger gulaktigt tegel.

E

Odlingslotter – till nytta och nöje
Redan på medeltiden anlades odlingslotter, utvecklades till koloniträdgårdar i mitten på 1800-talet i
Tyskland, blev viktigt inslag i ”egnahemmet”, så också under världskrigen – som i Söderåsbygden.
Det var i England odlingslotterna
utvecklades, blev populära, fick odlingsprinciper. Det såg Titus Salt –
företagare och filantrop – till. Han
erbjöd de anställda odlingslotter,
gav utbildning, råd – och ställde
krav. Han såg något mer med odlingslotter än nytta och nöje.
”Det är moraliskt stärkande, ger

fristad för avkoppling,” ansåg Salt,
som vid sin fabrik – Saltaire vid
Bradford – upplät mark 1836.
Odlingslotter fick en trög start,
blev allt populärare, fick ordentlig
skjuts mellan 1873 och 1914, som
första världskriget stärkte, fick nytt
lyft under andra världskriget – odlingslotterna svarade för 10 procent
av Englands försörjning.
Engelska exemplet påverkade
Sverige. Egnahemsrörelsens ledstjärna var ”att få en egen härd”
samt kunna odla egna grönsaker
och rotfrukter, som i Klippan från

1920-talet. Det fick stimulans, även
för koloniträdgårdarna vars syn var
”att få ut lägenhetsfolket på ‘landet’ på hemmaplan”.
I Klippan togs marknadsplatsen
över av kommunen, marknaden
flyttades, området plöjdes 1912. Det
fick fart på tanken på odlingslott,
som växte sig allt starkare då första
världskriget bröt ut. 1917 beslöts att
arrendera ut mark till odlingslotter –
för 0,5 öre per kvm. Än större blev
behovet vid andra världskriget. Då
fanns en park anlagd. Beslutet blev
att anvisa odlingslotter där.

Kulturellt lyft för ”limsociteten”
Föreläsningsföreningarnas betydelse
undervärderades ofta vid kunskapsspridning och stimulans till fortbildning i små orter på landsbygden,
som under tio år i Stidsvig (19541964).
Folkskolans införande 1842,
arbetarerörelsen kom på 1800talet, demokrati var mål. ”Sug”
efter kunskap uppstod. Försök
med studiecirklar misslyckades,
något annat behövdes som lockar
många, gav kunskapsspridning och
kulturstimulans? Svaret blev: Föreläsningsföreningar, som började
i Stockholm utan att lyckas, togs
upp i Lund 1896 där en ”Central-

byrå” bildades. Andra universitet
följde efter. Akademiker ville föreläsa i populärvetenskap – även på
små orter i bygderna.
Klippan var ”på bettet”. Startade föreläsningsförening 1898, som
fanns 39 år. Kvidinge följde efter
1909, som fortfarande är igång en av 30 i Skåne.
Personer i lilla fabriksorten Stidsvig ordnade samling den 16 augusti 1954, som beslöt starta föreläsningsförening. Anslag erhölls: 300
kronor per år i statsbidrag, 250
sedan 400 av Ö Ljungby kommun,
100 av fritidskommittén vid Limfabriken. Arvoden var blygsamma,

resorna för föreläsarna betalades
av ”Centralbyrån”. Bland föreläsare i Stidsvig kan nämnas Gabriel
Jönsson, Nils Ludvig Olsson, Ester
Bolinder, Fredrik Borelius, Carl H
Lindroth, Vera Siöcrona – hon som
myntade ”limsociteten” – men
även lokala föreläsare som Egon
Andreasson.
Först radion, sedan TV, slog hårt
mot föreläsningsföreningarna. De
flesta försvann. Så även i Stidsvig 1964.
Denna form av kunskaps- och
kulturspridning tilltalar allt mer. Kanske Kvidingeföreningen får sällskap i
Söderåsområdet?

Boktipset: ”Blommor” av Jan-Öjvind Swahn ger kulturhistoriskt perspektiv en del blommor.

ResTeamet

Hos oss bokar ni smidigt: SAS, SJ, Connex , Ölvemarks, Scandorama, SEMBO,TT-line,
Scandlines, Stena-Line, Winbergs, Hyllinge Buss, Gullivers, Lion Alpin m.fl.

SOL & BADRESOR

Porec – Kroatien
Izola – Slovenien
Roses - Spanien
La Grande Motte – Frankrike

fr 3695:fr 3895:fr 2595:fr 2495:-

10, 17 dgr 13/6-18/7
10, 17 dgr 13/6-18/7
10, 17, 24 dgr 16/6-26/9
10, 17 dgr 16/6-26/9

UPPLEVELSERESOR

Krakow - Polens mest intressanta stad!
Spreewald med boende i Cottbus
Åland med skärgårdssafari
Rügen-Bergen
Harz-Goslar

fr 3795:fr 2195:help 4 dgr 11/5, 25/5, 10/8
fr 2995:halvp 4 dgr 21/3, 5/6
fr 3395:halvp 3-4 dgr 15/5, 17/7, 28/11, 12/12 fr 1995:-

6 dgr 15/3, 29/7, 28/10

4 dgr 24/4, 1/5, 29/5, 24/7, 9/10

DAGSTURER

MC Mässan i Göteborg
Arlövsrevyn inkl kaffe/smörgås
Ullared 5 tim stopp
Bordershopen Puttgarden
Heiligenhafen Shopping
Rostock Shopping
Äppelmarknad i Kivik
Slöjdmässa i Hjo
Gavnö Slott

25/1, 26/1
24/2, 2/3, 16/3
26/2, 19/3, 1/4, 17/4, 7/5, 3/6, 5/8 mfl
19/2, 11/3, 18/3, 30/3, 8/4, 20/4 mfl
1/3, 26/4, 24/5, 28/6, 17/7, 26/8 mfl
29/3, 16/8, 18/10
28/9
12/7
8/5, 15/5

fr 350:630:170:330:350:385:500:375:600:-

WEEKENDRESOR

Göteborg Mamma Mia, 4**** centralt hotell,
KAT A biljetter 2 dgr
Bremen/Ölfestival 3 dgr
Wismar 3 dgr
Schwerin 3 dgr
Rostock 3 dgr
Lübeck 3 dgr
Celle 3 dgr
Stade 3 dgr
Hamburg 3 dgr
Burg auf Fehmarn/IFA 2 dgr
Göteborg 2 dgr

1795:1895:9/5, 28/11, 5/12, 12/12
fr 1895:21/3, 11/4, 11/7, 24/10, 21/11, 28/11 mfl
fr 1695:21/3, 11/4, 11/7, 24/10, 21/11, 28/11, 1/12 mfl fr 1695:8/8, 28/11, 5/12, 12/12
fr 1895:28/11, 5/12, 8/12
fr 1795:inkl 1 middagsbuffé 8/8, 28/11, 12/12
1895:24/10, 28/11, 8/12
fr 1795:dans/halvp 8/3, 22/11, 13/12
fr 1095:23/5, 21/11, 13/12
995:-

1/8, 8/8

17/10, 24/10

Boka tidigt rabatt på 200 kr/vuxen
tom den 15 februari!

Järnvägsstationen KLIPPAN 0435-100 01
www.resteamet.se
Företaget med lagstadgad resegaranti!

Flyg - Tåg - Buss - Färjor - Hotell

Er lokala resebyrå - Researrangör - Bussbolag

T v: Rebecca Pettersson, dotter till en av de tävlande, fick hastigt och lustigt hoppa in som ”notarius publicus” för att allt skulle gå rätt till. MITTEN: Dragningen äntligen
över - En glad vinnare! T h: Presentcheckarna som delades ut.

Glada vinnare i

MäklarCentrums reselotteri
Strax före jul fick fem familjer i Klippanområdet en tidig julklapp i form av ett presentkort från Ticket. Jultomten som delade ut
dessa gåvor var MäklarCentrums Margareta Prabin.
- Jag ville fira MäklarCentrums femårsjubileum som ägde rum i augusti i år och bestämde mig för att lotta ut fem presentkort
bland alla som lämnade in sina hus till försäljning hos oss från och med augusti till
och med den 14 december, berättar Margareta Prabin.

Måste satsa
Affärerna går bra för MäklarCentrum, men givetvis hade Margareta en liten ”baktanke” med
utlottningen av presentkorten: att locka ännu
mer kunder.
- Man måste prova nya marknadsföringsmetoder hela tiden och inte bara köra på i samma
gamla spår.
Fem presentkort á 5000 kronor är en rejäl investering, men Margareta tycker att man måste satsa.
- Många lottar ut presentkort på 1000 kronor,
men på det kommer man ju inte så långt. För
5000 kronor kommer man en bra bit på väg.

Fem vinnare
Ungefär 25 hus lämnades in till försäljning
hos MäklarCentrum under tävlingsperioden.
Alltså var oddsen goda när lottdragningen
skedde på kontoret vid Allétorget den 14 december. Följande personer fick en extra julklapp med sig hem:
- Annika och Harry Rosqvist, Klippan
- Charlotte och Bo Berglund, Vedby
- Bo Bengtsson, Klippan
- Malte Persson, Vedby
- Geij Eriksson, Östra Ljungby

K
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Fr v: Thomas Nilsson, Jan Ingelsson,
Anders Paulsson, Lars Karlsson,
Fredrik Persson och Rikard Olsson.

Ända sedan 1973 har Lindells i Billeholm sålt Nissanbilar. Just för tillfället har
man fullt upp. ”Citybilen”
Nissan Qashqai har nämligen blivit en storsuccé
och Nissans största försäljningsframgång någonsin.
- Den har blivit en riktig fullträff. Vi har sålt 120 stycken
sedan i mars, konstaterar
plats- och försäljningschef
Lars Karlsson nöjt.

Succé för

Nissan Qashqai
Vad är det då som är hemligheten bakom
Qashqais framgång? Lars Karlsson menar att
många lockas av den iögonfallande designen.
Det är en bil i mellanklass, men utseendet gör
att den känns betydligt större.
- Majoriteten av våra kunder är sådana som
varit Nissan trogna under många år, men
ingen av våra tidigare modeller har lockat så
många nya kunder från andra märken som
Qashqai.
Hög driftsäkerhet
Succén för Qashqai har gjort att leveranstiderna blivit lite längre. Fabriken hinner nämligen inte med att slutföra nya bilar i den takt
som beställningarna rasar in. Men Lindells
har en lösning på detta.
- För det första så jobbar Nissan med att få
ner leveranstiderna, men om man beställer
en Qashqai och det blir några månaders väntetid så hyr vi ut bilar från vårt nybilssortiment
under tiden.
Nissan har alltid varit ett märke som präglats
av hög driftsäkerhet och lite bekymmer. Det
är alltså många kunder som väljer Nissan och
återkommer.
- Vi har ett komplett program och spänner
över alla segment, från den lilla Nissan Micra
till lyxbilen Nissan Murano.
Nya designlösningar
Stärkt av Qashqai-framgångarna så tror Lars
Karlsson att vägen till framgång ligger i att
våga utmana och pröva nya designlösningar.
De lite större SUV-bilarna, som har gått väldigt bra de senaste åren – är en tydlig indikation på detta.
Lars Karlsson
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Foto: Mickael Tannus

- Folk vill ha lite högre i bilar idag. Bilarna ska
vara lätta att gå in i och enkla att ta sig ur.
Dessutom sitter man säkrare.
Följer upp leveranserna
Totalt varje år, med både inbyten och nybilsförsäljning inräknat, säljer Lindells mellan 370
och 450 bilar. 170 av dessa är nya och resten
begagnade. Man säljer alltså mer än en bil per
dag – inte dåligt. Men framgången beror på
många faktorer. Nissan som bilmärke och dess
fördelar har vi varit inne på, men varför hittar
kunderna Lindells i så stor utsträckning?
- Vi har haft Nissan i många år och är en liten
gemytlig firma där alla känner sig personligt
mottagna.
Att inte luta sig tillbaka och släppa kunden
vind för våg efter avslutad bilaffär är också
viktigt.
- Vi följer alltid upp efter leverans och kontrollerar så att kunden är nöjd. Man måste ta
hand om köparna, då kommer de tillbaka.

Gör ett besök hos Lindells

DET LÖNAR SIG!
06 X-Trail 2,5 Colombia Sport

03 Primera 5d 1,8 Visia

05 X-Trail 2,5 Elegance

03 Primera Kombi 1,8 Visia

Acc, Grå, 1 032 ............................. 199
Aut, Acc, Röd, 3 122 ..................... 199

05 Primera 5d 2,0 Acenta

Acc, Grå, 6 130.............................. 147

000:-

000:000:-

Acc, Röd, 10 900 ............................. 99
Acc, Silver, 14 500 .......................... 99

03 Almera Tino 1,8 Visia

Acc, Silver, 5 100 ............................ 95

05 Primera Kombi 1,8 Styline

03 Micra 5d 1,4 Tekna

05 Micra 5d 1,2 Visia

03 Micra 3d 1,2 Visia

Acc, Drag, Blåmet, 4 315 .............. 139

Ac, Cd, Silver, 3 669 ....................... 95

05 Rover 25 1,6 Streetwise

Ac, Rödmet, 1 896 .......................... 89

04 Primera 5d 2,0 Acenta

Acc, Grå, 2 800 ............................. 139

000:000:000:000:-

Acc, Cd, Blå, 4 600 ......................... 82
Cd, Röd, 7 056................................. 75

02 Primera 5d 2,0 Tekna

Acc, Drag, Silver, 8 900 ................ 115

02 Hyundai Elantra 4d 2,0

Acc, farth , Grön, 9 000 .................. 69

04 Primera Kombi 2,0 Acenta

01 Almera 3d 1,5 Comfort

04 Hyundai Santa Fe 2,4 GL

01 Saab 9-3 5d 2,0T (185)

Acc, Grön, 4 416............................ 139

Ac, Drag, Grå, 7 323 ..................... 125

03 Primera 5d 1,8 Visia

Acc, Drag, 7 033 ........................... 119

03 Primera 5d 1,8 Visia

Acc, Drag, Silver, 8 830 ................. 119

000:000:000:000:-

Ac, Rödmet, 10 500 ........................ 69
Acc, Grå, 16 500 ............................. 65

00 Primera 4d 2,0 Elegance
Acc, Silver, 6 800 ............................ 79

000:000:000:000:000:000:000:000:000:-

00 Primera 5d 1,8 Comfort

A000:Acc, Silver, 7 000 ............................
NY69

03 Primera 4d 1,8 Visia
NISSAN
NISSAN QASHQAI
QASHQAI
109 000:NISSAN QASHQAI
ISSAN
QASHQAI
NISSAN
QASHQAI
ISSAN
QASHQAI
NISSAN
QASHQAI
NISSAN
QASHQAI
NISSAN QASHQAI
Acc, Vinröd, 10 200 ......................

000:-

00 Micra 3d 1,3 GX

Ac, Röd, 8 800................................. 49

97 Maxima QX 2,0 V6

Acc, Drag, Rödmet, 14 804 ............ 59

97 Maxima QX 2,0 V6

Acc Drag, Blå, 11 400 ..................... 59

96 Mercedes E200

Ac, 12 900, Blå ................................ 59

000:000:000:000:-

TRANSPORT BILAR
Priser exkl. moms

06 Double Cab 2,5 dCi LE

Acc, Nav, Silver, 9 411 .... exkl moms ..229

06 Citroen Berlingo 1,9 D

Ac, Vit, 3 450.................. exkl moms .... 89

05 Fiat Strada 1,9 Td

Kåpa, Ac, Grön, 5 000 .... exkl moms .... 99

04 Double Cab 2,5 Navara

Acc, Kåpa, Blå, 6 200 ..... exkl moms .. 179

04 Double Cab 2,5 Navara

Acc, Kåpa, Silver, 6 903 . exkl moms .. 179

000:000:000:000:000:-

VISIA
01MICRA
Mitsubishi5D
L2001,2
Aktivity
00 Primera 5d 1,8 Comfort NISSAN
A
YA
N
NY
N
NYA
NISSAN
MICRA
5D1,2
1,2VISIA
VISIA
NISSAN
MICRA
5D

NISSAN
MICRA
5D
VISIA
Blå, 10 500 ............
exkl moms
.. 115 000:Acc, Röd, 12 814 ............................. 65
000:NISSANAcc,
MICRA
5D 1,2
1,2
VISIA
YA

NYANISSAN
NYANISSANMICRA
MICRA 5D
1,21,2
VISIA
5D
VISIA
NYANISSAN
NYA
MICRA 5D
1,2 VISIA
NISSAN
MICRA
5D 1,2 VISIA
NYA
NISSAN MICRA 5D 1,2 VISIA
AC, CD-växlare m. MP3-uttag, ABS, (80 hk motor), Fjärrlås,
4 AC,
airbags,
Elhissar,
m.
MP3-uttag,
AC, CD-växlare
CD-växlare
m. Elspeglar
MP3-uttag, ABS,
ABS, (80
(80 hk
hk motor),
motor), Fjärrlås,
Fjärrlås,

Från

119.900:-

Från
Från 119.900:ACD-växlare
4 airbags, m.
Elhissar,
Elspeglar
AC,
MP3-uttag,
ABS, (80 hk motor), Fjärrlås,
NY
A
NISSAN
NOTE
5D 119.900:1,4 VISIA
A Elhissar, ElspeglarFrånFrån
4Y
airbags,
Y
119.900:N
N
NISSAN
NOTE
5D
1,4
VISIA
NISSAN
NOTE
5D
1,4
VISIA
A
119.900:Från
119.900:Från
YA
NY
AC, CD-växlare m. MP3-uttag, ABS, (80 hk motor), Fjärrlås,
N
NISSAN
NOTE
5D
119.900:Från
AYA
4
airbags, m.
Elhissar,
Elspeglar
AC, CD-växlare
MP3-uttag,
ABS, 1,4
(80
hkVISIA
motor),
Fjärrlås,
NISSAN
NOTE
5D
1,4
VISIA
NY
NNISSAN
NOTE
5D 1,4 VISIA
NYANISSAN
4NISSAN
airbags,
Elhissar, Elspeglar
119.900:Från
NOTE
5D
1,4
VISIA
NOTE 5D 1,4 VISIA
Från 119.900:NYANISSAN NOTE
5D 1,4 VISIA
A
Y
N NISSAN NOTE 5D
1,4 VISIA
44 airbags,
airbags, Elhissar,
Elhissar, Elspeglar
Elspeglar
AC, CD-växlare m. MP3-uttag, ABS, (80 hk motor), Fjärrlås,

AC, CD-växlare m. MP3-uttag, ABS, (80 hk motor), Fjärrlås,
airbags,
Elhissar,
Elspeglar
AC, CD-växlare4m.
MP3-uttag,
ABS,
(80 hk motor), Fjärrlås,
4 airbags, Elhissar,
AC, Elspeglar
CD-växlare m. MP3-uttag, ABS, (80 hk motor), Fjärrlås,
4 airbags, Elhissar, Elspeglar

Från 171.000:171.000:Från
Från 171.000:Från
171.000:Från
171.000:Från
171.000:Från Från
171.000:171.000:Från 171.000:-

AC, CD-radio m. MP3-uttag, Elspeglar, ESP, Fjärrlås, ABS, 6 st
airbags, aktiva nackskydd.
AC, CD-radio m. MP3-uttag, Elspeglar, ESP, Fjärrlås, ABS, 6 st
AC, nackskydd.
CD-radio
MP3-uttag,
Elspeglar,
ESP,ABS,
Fjärrlås,
ABS, 6
AC,
CD-radio m.
m. MP3-uttag,
Elspeglar,
ESP, Fjärrlås,
6 st
airbags, aktiva
AC,
CD-radio
MP3-uttag,
airbags,
aktivam.
nackskydd.
AC,
CD-radio
m.
MP3-uttag, Elspeglar,
Elspeglar, ESP,
ESP, Fjärrlås,
Fjärrlås, ABS,
ABS, 66 st
st
airbags,
aktiva
nackskydd.

LINDELLS
LINDELLS

Från 136.800:136.800:Från
airbags, aktiva nackskydd.
Från 136.800:-

st

136.800:-

Från
Från
Från 136.800:Från 136.800:FIBERGATAN
BILLESHOLM
FIBERGATAN 33 iiÖPPETTIDER:
BILLESHOLM
Från 136.800:ÖPPETTIDER:
VARDAG
9-18
LÖRDAGFrån
10-14
042-20
90
ÖPPETTIDER:
042-20
90
FIBERGATAN
3 38
i38
BILLESHOLM
www.lindells.com
AC, CD-radio
m. MP3-uttag,
Elspeglar, ESP, Fjärrlås, ABS, 6 st
www.lindells.com
VARDAG
9-18
LÖRDAG
10-14
042-20
VARDAG38
9-1890
LÖRDAG 10-14
airbags, aktiva nackskydd.
airbags, aktiva nackskydd.
AC, CD-radio m. MP3-uttag, Elspeglar, ESP, Fjärrlås, ABS, 6 st
airbags, aktiva nackskydd.
AC, CD-radio
m. MP3-uttag,
Elspeglar,
ESP,
AC, CD-radio
m. MP3-uttag,
Elspeglar,
ESP,Fjärrlås,
Fjärrlås, ABS,
ABS, 66stst
airbags,
nackskydd.
airbags,
aktivaaktiva
nackskydd.

136.800:ÖPPETTIDER:
Öppet:
9
Lörd
10
-14
Öppet: Vard
Vard
9 -18
-18 --9-18
LördLÖRDAG
10Från
-14 10-14
ÖPPETTIDER:
VARDAG
136.800:Öppet: Vard 9 -18 - Lörd 10 -14
www.lindells.com

VARDAG
9-18
ÖPPETTIDER:
VARDAGÖPPETTIDER:
9-18LÖRDAG
LÖRDAG 10-14
10-14
ÖPPETTIDER:
VARDAG 9-18 LÖRDAG 10-14
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90-årsjubileum

för Klippans Gymnastikkrets
Under 2007 har Klippans Gymnastikkrets
firat 90 år som förening. Jubileumsåret
avslutades med en uppvisning i Klippans
idrottshall den 8 december. Samtliga
åskådare bjöds på tårta och kaffe, och
kunde efter avslutad gymnastikuppvisning njuta av en fotoutställning med bilder från Klippans Gymnastikkrets
- Vi var uppåt 200 personer, konstaterar
KGK:s Lena Karolidou.
Att Klippans Gymnastikkrets klarat sig kvar i
föreningslivet i 90 år bär respekt med sig. Enligt Lena Karolidou finns det en ganska enkel
förklaring.
- Det är viktigt att röra på sig. Börjar man med
gymnastik får man en god kroppsuppfattning,
bra träning och en bättre hållning. Jag tycker
det är lika viktigt att lära barn grunderna i
gymnastik som att lära dem att simma.

Den gymnast som varit
med längst i KGK är
Tittie Emgård. Hon
började 1963 med
husmorsgymnastik.
Hon tränar fortfarande
- 3 gånger i veckan!

Y

Träningstider i idrottshallen
Lena Möller har verkat i föreningen i över 20
år och tycker att framtiden ser mycket ljus ut.
- Just för tillfället har vi fått in många nya
medlemmar. För något år sedan var vi lite på
nedgång men nu känns det som att det går
åt rätt håll igen.
Tidigare har den mesta av KGK:s verksamhet
varit lokaliserad till Snyggatorpsskolan. Sedan
något år tillbaka har man dock fått träningstider på Idrottshallen, något som Lena Karolidou tror kan vara en bidragande orsak till det
ökade medlemsantalet.
- Det blir ju en större tillgänglighet när vi tränar i idrottshallen. Vi har legat på politikerna
länge för att komma dit och det var kul att
det äntligen blev verklighet.

Alla åldrar
Klubben har en utvecklingsgrupp, där åtta
killar och 15 tjejer är med och tävlar i truppgymnastik. Och det är det som lite är det fina
med gymnastikidrotten enligt Lena Karolidou
– att man aldrig blir för gammal.
- Vi har verkligen medlemmar i alla åldrar.
Från de allra yngsta till pensionärer.

Nya
Easy Up

20 %
Rabatt på
plastmattor

tapeter i lager

(Lagervara)

COLORAMA KLIPPAN ( F.D GOLV & TAPETHUSET VID RONDELLEN)
KAROSSVÄGEN 1, TELEFON 0435-142 62, WWW.COLORAMA.SE
MÅNDAG-FREDAG 7.30 -18, LÖRDAG 9.30 -13
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Många killar väljer bollsporter
De yngsta medlemmarna är knappt ett år fyllda. För man kan egentligen börja med gymnastik så snart man kan gå. Det är många
föräldrar som tar med sina barn till den så
kallade Stor och liten-gruppen.
- Där gympar mamma, pappa och barn tillsammans. Man märker en klar skillnad på
de barn som varit med redan i Stor och
liten-gruppen gentemot de som kommer
som nya.
I övrigt har man grupper som tränar redskapsgymnastik från fyraårsåldern och uppåt. När
barnen börjar finns det gott om både pojkar
och flickor, men i takt med att de blir äldre
blir det allt glesare i pojkleden. Vad beror då
detta på?
- När killarna kommer upp i skolåldern är det
många som går över till fotboll och innebandy
istället.
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Hur kommer detta att påverka dig som kund?

Bara positivt. Det är vår förhoppning att vårt samarbete
fortsätter och att det istället kan fördjupas ytterligare tack
vare de tjänster som finns att tillgå hos BI Reklam.

Välkommen!

Tel 042-15 01 17 • Fax 042-15 01 18 • post@bireklam.se • www.bireklam.se
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utökar med satsning på digitaltryck för mindre upplagor
Söderås

Journalens

produktionsbyrå

Adapt Media breddar verksamheten från
och med januari 2008. Nu erbjuder man
nämligen inte bara layout, text och foto
utan även digitaltryck.
- Vi vänder oss till de som kanske inte
behöver jätteupplagor av sina trycksaker men som ändå behöver trycka, säger
Adapt Medias VD Bengt Wetterberg.

Många fördelar
Det finns många fördelar med digitaltryck.
Först och främst är det väldigt kostnadseffektivt.
- När man trycker ”traditionellt” använder man
större och dyrare tryckpressar och därför blir
uppstartskostnaden större. Med digitaltryck
spelar det ingen roll om upplagan är tio eller
1000 exemplar, man betalar samma pris per
ex, säger Bengt Wetterberg.

Rent kvalitetsmässigt håller digitaltryck lika
hög klass som traditionellt tryck. Dessutom
är det tack vare den lilla organisationen med
fem anställda väldigt snabba beslutsvägar hos
Adapt Media.
- I princip kan man ringa in en beställning ena
dagen och ha en färdig trycksak dagen därpå,
menar Bengt Wetterberg.
Bred målgrupp
Målgruppen är bred. Vare sig man är ett företag, en organisation, förening eller privatperson så går det bra att höra av sig. Förutom
trycket hjälper också Adapt Media till med idéutformning, text, foto och layout.
- Istället för att anlita en fotograf, en grafisk
formgivare och ett tryckeri så räcker det att
kontakta oss så tar vi hand om alltihop.
I lokalerna på Norra Skolgatan 2 mitt i centrala Klippan finns en modern fotostudio. Här
produceras Söderås Journalen och de andra
egna produkterna Dribbler (handlar om fotbollen i nordvästra Skåne) och Pegga Upp
(golftidning med fokus på samma område).
Perstorps Bostäders tidning Bo-Bladet är en
annan återkommande produktion. Till detta

kommer företags- och produktbroschyrer till
företag både inom och utanför Klippans och
Skånes gränser. Ljungbergs Tryckeri är en stor
och återkommande kund hos Adapt Media.
Allt måste inte vara stort
Bengt Wetterberg tror att många, både mindre
företag, föreningar och privatpersoner, drar sig
för att beställa trycksaker i små upplagor då
man inte tycker att det är ”lönt” med att bara
trycka upp t ex 100 exemplar. Så är det inte.
- All marknadsföring måste inte vara i jätteupplagor. Är man företagare och vill ”sticka
ut” med att skicka en jul-, påsk- eller sommarhälsning med bilder från det egna företaget
så löser vi det. Föreningar och privatpersoner
är också en målgrupp vi kan hjälpa. Det kan
vara allt från informationsblad till varför inte
en festinbjudan eller vishäftet man vill ge den
lilla extra ”knorren”. Det är bara fantasin som
sätter gränserna. Och har man inte den fantasin själv så kan vi stå för det också!

FÖR FÖRETAG, FÖRENINGAR
& PRIVATPERSONER!

- Jag tycker det är viktigt att visa
att det går att expandera även här
i Klippan. Det är många andra som
centraliserar och ﬂyttar sina företag
till de större städerna, vi vill göra
tvärtom.

Bilpartner

.
.
.
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o
r
e
g
g
by

BilPartner i Klippan är i omoch nybyggartagen. Hela anläggningen på Klostervägen
håller på att få en rejäl ansiktslyftning och försäljningschefen
Anders Hallberg följer belåtet
arbetet.
- När allt är färdigt kommer det
att bli som att gå in i en helt ny
byggnad. Det enda som kommer att bli kvar från den ”gamla” byggnaden är cementbalkarna som håller uppe taket.
Allt annat byggs om invändigt.
Dessutom får vi ungefär totalt
600 kvadratmeter ny yta, där
300 är försäljningsyta..
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Satsning på lätta lastbilar
Idag säljer BilPartner förutom ”husmärkena” Saab och Opel även Honda, Hyundai, Subaru och Cadillac.
I och med ombyggnaden ska man
också göra en storsatsning på lätta
lastbilar
- Det finns ingen annan bilförsäljare
i Klippan som säljer lätta lastbilar så
vi tror mycket på detta, kommenterar Anders Hallberg.
En säljare som ska vara specialinriktad på detta segment är redan anställd och man är nu 15 personer
anställda i företaget. Anders Hallberg tycker att det är viktigt att även
företag i orter av Klippans storlek
vågar trycka lite på gasen och satsa.

Bra försäljningssiffror
Och Anders Hallberg har fog för
sin optimism. BilPartners Klippananläggning säljer lika mycket som
BilPartnerkollegorna i Landskrona
och Trelleborg och ligger lika med
Lundaanläggningen.
- Jag tror det beror på att vi har ett
väl inarbetat koncept med både försäljning och verkstad. Att vi inte är

så många gör dessutom att kunden får en personlig relation både
till försäljare och mekaniker. De
mjuka värdena är oerhört viktiga
idag, tycker Anders Hallberg.

Familjen

En ﬂicka född 071204
Vikt: 3 520 gram
Längd: 50 cm

En pojke född 070902
Vikt: 2 950 gram
Längd: 47 cm

Hon ska heta

Alma

Han ska heta

Leo

Lizette
Martinsson
och
Daniel
Kristensson

Månadens

Plus

En pojke född 071030. Vikt: 3 638 gr. Längd: 55 cm

Lina Lund
och
Calle Swärdh

Han ska heta

Isak

Sara Magnusson och Daniel Nylander

Vill du också fotografera dina barn?

Ring 0435 - 77 90 54 för tidsbokning!
Fick du ett extra trevligt mottagande av chauffören
senast du åkte buss? Eller kanske ett extra leende
i kassan på ICA? De små sakerna i vardagen som
vi ofta tar för givna premieras alltför sällan. Vill du
med några egna rader lyfta fram någon person,
handling eller företeelse lite extra? Tveka inte!

et

igh

När vi höll på som bäst kom en väktare från
G4S. Han berättade att han blivit något försenad och att väntsalen egentligen redan
skulle varit låst. Det fanns ju inget att invända
mot detta så vi förberedde oss på att lasta ut

nl

Några släktingar som firat julaftonen hos oss
skulle återvända till Malmö med tåg. P.g.a tidig arbetsstart under juldagen behövde sällskapet komma hem i rimlig tid. Vi kom ner till

annonseri som anmäler sig
ng under ”f
fö
amiljen”! r
Gäller tom
080630

Vä

Under julaftonskvällen inträffade i stationen
en liten oväntad men positiv händelse som
gladde oss mycket.

stationen vid 20.30-tiden och upptäckte till
vår förargelse att vi sett fel på avgångstiden
i tidtabellen. Tåget skulle inte gå förrän strax
före 21. Till vår stora glädje däremot såg vi
att väntsalen var öppen. Julaftonskvällen var
rätt sval och blåsig så vi lastade tacksamt in
ressällskapet inklusive alla ”fådda” julklappar
och övrigt bagage i salen.

to
+ 5 foto pgrafering
+ stor an å CD-skiva
nonserin
till någon
g
av de

Ta kontakt med Söderås Journalen. Antingen så
skriver du ihop en egen liten text eller så tar du
hjälp av oss – vilket går precis lika bra. Ta chansen
och lyft fram någon, eller några, bortglömda
vardagshjältar.

En oväntad julklapp från vaktbolaget
En positiv sak i sig själv är det faktum att
Treklövern tagit hand om Klippans järnvägsstation. Man har gett sig i kast med
upprustning och målning och bidrar på
så sätt till att förbättra den delen av Klippans ansikte utåt.

Varje mån
ad lottar vi
ut:
1 fo

folk och pick o pack igen. Väktaren visade sig
dock vara besjälad med både julens anda och
allmän medmänsklighet. Han undrade när tåget skulle gå, tog sig en liten funderare och
sa sedan: ”Då återkommer jag vid 21-tiden
och låser väntsalen.”
Vår tacksamhet var djup och uppriktig och
jag talade om för väktaren att han just levererat en äkta och oväntad julklapp till oss. Heder och ”cred” åt denna G4S-väktare och ett
gott 2008 önskar vi dig!
Bert-Inge Karlsson med nöjda Malmö-gäster som
gillar Klippan

C

7jMLPNNFOQleQQFU)VT
Lördagen den 26 januari kl 10-14 öppnar vi våra portar för alla.
Vi firar inflyttningen till våra nya lokaler på Storgatan 43 och passar
samtidigt på att fira vårt 20-års jubileum.
Välkommen in!

Storgatan 43 | Box 183 | 264 22 Klippan | 0435 - 121 00 | www.treklovern.se
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PROFILEN:

Jenny Johansson
Jenny är utbildad socionom och arbetar som
ungdomssekreterare på socialförvaltningen i
Klippan. Hon fungerar även som kurator på
ungdomsmottagningen och ger ungdomar
stöd och råd i frågor gällande sex och samlevnad. Att hjälpa människor på ett eller annat sätt har alltid lockat henne.
- Jag har alltid velat bidra och hjälpa människor att hjälpa sig själva.
Precis som de musikaliska tankarna så dök
också drömmen om att bli kurator upp tidigt.
- Jag tror att det var någon gång i tonåren
faktiskt. Sedan blev det ”liggande” i några år
innan jag bestämde mig för att satsa på det.

Den sjungande

kuratorn

När Jenny Johansson växte upp var hennes föräldrar kända som ”Ove och Eva
på Tvärby Tobak”. Men för Jenny fanns
det aldrig några planer på att ta över efter mamma och pappa i tobaksaffären.
Hon visste tidigt att hon ville syssla med
musik i någon form.
- Vi sjöng mycket
hemma och jag
tyckte alltid att
musiklektionerna
i skolan var roliga.

Stora kontraster
Steget från allvarliga kuratorsamtal med ungdomar till julshow på Ekebo tillsammans med
Lotta Engberg och Sten Nilsson kan tyckas
långt – men Jenny trivs.
- Det är skönt att kunna gå från den tuffa
vardagen i arbetet till glädjen i musiken.
Julshowen med Lotta Engberg och Sten Nilsson är alltså den senaste meriten som Jenny
kan skriva in i sitt musikaliska CV.
- Att arbeta med kända människor som är så
varma, glada och roliga är jätteroligt. Jag var
med i sextetten Sound of Joy som var med
som kör. Vi gjorde även solonummer och duettframträdanden.
Rösten hennes instrument
Jenny har alltså sjungit ända sedan barndomen,
och rösten har blivit hennes ”instrument”.
- Att jag aldrig lärt mig att spela något instrument ”på riktigt” är väl det enda jag
ångrar. Men jag var väldigt aktiv som liten
och hade väl inte riktigt den koncentrationsförmåga som krävdes, skrattar hon.
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Jenny är dock inte helt tappad bakom vagnen
när det gäller att spela. Hon förstår mycket i
teorin, men kan kanske inte alla gånger omsätta det i praktiken.
- Jag kan lite ackord och hör när en tonart går
upp och när den går ner så jag kan ”plocka
ut” musik.
Bröllop och begravningar
Men sången har alltså alltid varit Jennys egna
instrument. Hon har tagit sånglektioner i
många år och försöker hela tiden utveckla sin
teknik. Att hon kunde sjunga förstod hon inte
riktigt på allvar förrän på musiklektionerna i
skolan. Under tonårstiden var hon med i olika
rockband och idag sjunger hon mycket och
gärna i Kefas Gospel. Sen många år tillbaka
är hon även en uppskattad bröllops- och begravningssångerska.
- Det började med att jag sjöng när någon
kompis farmor eller mormor hade gått bort
och sedan blev det mer och mer efter det.
Det är väldigt kul att kunna vara med i betydelsefulla stunder och kunna skänka något
meningsfullt.
Det är så klart en viss skillnad på bröllop och
begravningar.
- På bröllop är det bara glädje, men det är lite
svårare på begravningar. Det är alltid tråkigt
när folk går bort, men speciellt tufft är det
om det är en ung människa eller någon man
känner. Då gäller det att vara professionell
och tänka på räkningarna därhemma som
ska betalas för att kunna hålla fokus och inte
själv ryckas med i den sorgliga stämningen.
Teater Amabile
Jenny har också varit med i Teater Amabile
i många år. Hon ser sig inte som skådespelerska eller ens någon dramatisk talang, men
hon har ändå varit med och ”fuskat” i en del
uppsättningar. Huvudsysslan har dock varit
att spela med House of Fun, Amabiles eget
rockband.
- Vi turnerade i hela södra Sverige ända upp
till Stockholm under några år. Det var en rolig
tid och det är kul att ha gjort det, men nu när
jag är småbarnsmamma så hoppar jag bara in
och vikarierar ibland.
Det finaste med Amabile, alla roliga musikminnen till trots, är vänskapen mellan medlemmarna.
- När man jobbar med en musikal eller är ute
på turné kommer man väldigt nära varandra,
så många av de som är med i Amabile har
blivit mina bästa vänner.

Vinnaren av ”Pizza i ett helt år”på Restaurang Chaplin

Alltid lika mysigt
och gott!
När Lena Rodin och hennes vänner vill roa sig en fredagkväll i
Klippan bär det ofta av till Restaurang Chaplin. Vilken tur då
att Chaplinstamgästen Lena var
den som tog hem Söderås Journalens pizzatävling! Med en liten
vers vann hon juryns hjärta och
får därmed under 2008 äta gratis
mat upp till ett värde av 900 kronor på restaurangen i fråga.

- Chaplin har god mat, är mysigt och ligger väldigt centralt till, så det blir ofta att man hamnar här. En kompis
till mig, hennes pojkvän och hans kompisar har träffats
där i många år och jag brukar ofta gå dit för att träffa
folk. Ibland är man stora sällskap och ibland bara några
stycken.

Runt Pizzabo
rdet knyts s
tarka band
mellan männi
skor från al
lsköns land.
Tänk vad rolig
t att få bju
da
en hel mass
a jag känner.
Höra glädjero
pen ljuda
bland familj,
släkt och vä
nner.
Söderås Jou
rnalen,
detta är min
önskeklapp.
Vinner jag få
r jag glädjefn
att!

Torsdagslunch
När Lena fick beskedet att hon vunnit tävlingen tog hon
med sig väninnan Lis Ohlsson till Chaplin för en torsdagslunch. Det blev en Vesuvio för Lena och en Bagarens för Lis.
Annars är favoritpizzan en annan – och som en sann
stammis så har Lena en liten ”specialare” hon brukar
beställa.
- Den heter Oscar, men jag vill ha den lite ”a la Lena”
och byter ut kebabköttet mot skinka istället.

Mumsigt!
Hayri Erdem är ägare på
Chaplin och ser till att
gästerna trivs!

Skål och grattis!

Mycket att
välja på!

G!!!

LIN
NY TÄV

VINN

NAGELVÅRD!

Erkänn, visst har du alltid velat prova att gå till
en nagelstudio? Du har säkert funderat på det några
gånger man aldrig blivit färdig till att beställa tid.
Nu har du din chans!
Söderås Journalen ger dig möjligheten att vinna ett
besök hos Beatas Nagelvård i Klippan. Beata ger dig
en manikyrbehandling och fixar till dina naglar helt efter dina önskemål.

Tycker du att detta låter intressant?
Skicka i så fall in en motivering till varför just du förtjänar detta pris. I ett kommande nummer av Söderås Journalen gör vi ett reportage om ditt besök hos
Beata.
till !

Lycka

Skicka in ditt bidrag till oss senast den 31 januari.
Adapt Media, Norra Skolgatan 2,
264 33 KLIPPAN Märk kuvertet ”Nagelvård”.
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information från klippans kommun

L

Tyck till
på www.klippan.se

Tyck till på
www.klippan.se

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

