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3TACKARPSVËGEN  s   
www.klippansbowling.com

önskar vi er alla!

Nu laddar vi inför julen!

Önskelista
Till
henne
Trosor

......................................................................49,50
Over knee sock ..............................................fr. 49,50
Stickat .............................................................fr. 199,95
Tunika .............................................................fr. 259,95
Festtoppar ....................................................fr. 199,95
Klänning ........................................................fr. 359,95
Accesoarer .......................................................fr. 39,95

Medverkande: Eva Rydberg – Ulf Brunnberg – Fredrik Dolk.
Samt tre fräcka flygvärdinnor med ”skinn på näsan”
Regi: Jan Hertz Producent: Julius Malmström • Kostym: Marianne Lunderqvist

(scarfs, halsband, örhänge m.m.)

Till
honom
2 pack kalsonger

Boeing-Boeing handlar om en arkitekt som bor i Paris. Han har med stor framgång sol
och vårat tre flygvärdinnor, till sin hjälp har han sin hushållerska som spelar romantisk
flygtrafikkontrollör när de flyger in och ut genom hans ungkarlslya. Men när en gammal
barndomsvän kommer på besök, blir det turbulent. Scheman ändras, flyg blir
försenade och kaos utbryter.

Julpris

ord. pris 169 :ord. pris 369 :ord. pris 379 :-

143 :295 :330 :-

Vi har bokat biljetter till föreställningen
lördagen den 7 mars kl. 19.30 som vi nu erbjuder er.
Resan kostar 695:- och då ingår resa, inträde och
räksmörgås med kaffe/te eller läsk.
Bokar gör ni till Tommy Karlsson på Tel. 0708 – 28 20 55

Hjärtligt välkomna att höra av er!
Åbytorpsvägen - 264 39 Klippan - www.klippansbuss.se - info@klippansbuss.se
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God Jul

- Flygande Flängande Fräck Fars

Prisexempel: 30 x 42 cm
Fotopapper
Konstnärspapper
Canvasduk

En riktigt

BOEING BOEING

Högsta kvalitet helt enkelt!
Boka fototid på 0435 - 77 90 54

*ÛRNVÛGSGATAN  s +,)00!. s 4EL  

Nöjesteatern i Malmö 7 mars 2009

Canon iPF 51 00 skriver ut på de flesta underlag,
bland annat fotopapper, konstnärspapper och
canvasduk.
Utskrifterna ser lika fräscha ut 2008 som 2108.

hela familjen!

Julen har kommit till leksaksaffären!

¾00%4 -±. &2%   s ,¾2   s 3¾.  

Världsstjärna till Adapt Media!
Adapt Media har förstärkt fotostudion
med en fotoskrivare i världsklass!

Leksaker för

Alla jackor
i december

20%

...........................................199,00
5 pack strumpor...............................................99,95
Slips ......................................................................199,95
2 t-shirt ..............................................................199,00
Stickat .............................................................fr. 299,95
Skjorta ............................................................fr. 299,95
Sweatshirt ....................................................fr. 499,95

pan
Åbyplan 2 264 33 Klip
Tel: 0435-151 30
Vero Moda
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Odengården i Röstånga har under 2008 genomgått stora förändringar. Alf Bengtsson tog över i december 2007 och har valt
att satsa stora resurser på konferensverksamheten. Tidigare
användes Odengården till rekreation för sockerföretagets Daniscos personal, men nu är dessa tider förbi.
- Odengårdens läge mitt i Skåne och Söderåsens vackra natur
gör att vi kan locka många konferensgäster från vårt eget område. Var du än befinner dig i Skåne så är det max en timmes
bilresa hit, menar Alf Bengtsson.

Nya tider på

JULRABATT 6 000:-

Odengården

Vid köp av WPL 10. (Gäller tom 31/12 -08)
Luft/vatten värmepump till villor!

Tack för att jag fått förmånen

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

att förmedla så många fantastiska
hus under året som gått.

WPL 10

RÖRMONTAGE AB

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

Född i Malmö
Alf Bengtsson är född och uppvuxen i Malmö. Han har i många år
arbetat runt om i landet inom olika hotellkedjor, men nu kände han en
längtan efter att få driva något eget. Och då blev det naturligt att söka
sig tillbaka till rötterna i Skåne.
- Mina barn bor här nere och jag har mycket släkt och vänner här. Det
känns lite som att cirkeln sluts nu. Jag har varit borta från Skåne rent
fysiskt, men inte mentalt.

God Jul!

Gäster året runt
När man pratar med Alf Bengtsson om Ordengården återkommer vi
hela tiden till samma sak – det gynnsamma läget och de vackra omgivningarna. Under sommarhalvåret kan gästerna ägna sig åt bad, golf,
vandring eller cykling, bara för att nämna några aktiviteter som finns i
närheten
- Det kommer många fritidsgäster på sommaren. Vi arbetar aktivt med
att sätta ihop paketlösningar som passar så många som möjligt. Det
gäller att påtala för alla hur unikt det är med nationalparken alldeles in
på knuten.

Tomten blir glad...

LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET

Allétorget 17, 264 33 Klippan
Tel 0435-155 35 info@maklarcentrumskane.se
www.maklarcentrumskane.se
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Ni har möjlighet att blanda som ni vill:

...när du handlar
klappen hos oss!

Nu i slutet av året när julen står för dörren, serverar Odengården julbord den 6-7 december. Alf Bengtsson är dock öppen för att laga till ytterligare skinka, sill och köttbullar även vid andra tidpunkter om större
grupper vill boka in sig.

en!

Välkomm

B ygg & G olvslipning

GOD JUL
ÅR
O C H G O T T arN Y T T

Den6:e
6:eoch
och7:e
7:edecember.
december.
Den
Musikunderhållning.
Musikunderhållning.
Vidstörre
störregrupper
grupper
Vid
även
andra
datum.
även andra datum.

önsk

Ringoch
ochboka
boka
Ring
tel.0435-91305
0435-91305
tel.
Internet:
www.odengarden.se
Internet:
www.odengarden.se
e-post:
reception@odengarden.se
e-post: reception@odengarden.se

Pris
395
kr/person
Pris
395
kr/person
Barn
0-2
gratis,
3-12
kr/år
Barn
0-2
gratis,
3-12
år år
1515
kr/år

HELGESSONS GLAS AB

r
Motionscykla
från

2 490:-

CYKELAFFÄREN I CENTRUM
TREK STANDARD C420

s

Crosstrainer

0:från 3 29

EKSTRANDS CYKEL 0435 - 71 14 13
www.tvahjulsmastarna.se

Storg 17, KLIPPAN

T ex. 50 st T-shirts (29:-/st) + 25 st pikétröjor (59:-/st)
+ 25 st sweatshirts (89:-/st) - ex. moms och schablonkostnad.

B ygg & G olvslipning
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Margareta & Jonas

en hälsning från
Din verkstad!

Alf tror dessutom att många konferensgäster uppskattar småskaligheten. Om ett företag på 20-25 personer bokar anläggningen är man
ensamma på plats.
- Vi är ingen ”konferensfabrik” utan ett lite mer personligt alternativ.

Röstånga
Röstånga

Ha nu en riktigt lugn,
skön och God Jul
och
ett Gott Nytt År!
önskar

Korta beslutsvägar
Att få driva en egen verksamhet efter så många år inom större kedjor
tycker också Alf Bengtsson känns extra kul.
- Beslutsvägarna blir ju lite kortare när man äger företaget själv. Jag
har länge velat forma något efter eget huvud och när jag fick höra att
Odengården var till salu så bestämde jag mig för att lägga ett bud.

Julbord

Samtidigt vill jag med glädje presentera
min nye medarbetare, Jonas Troedsson.

LINDHOLMS REKLAM
Järnvägsgatan 8
264 38 Klippan
www.lindholmsreklam.se
lindholms.reklam@gmail.com
Tel. 0435 - 155 11
0733 - 40 70 82

B ygg & G olvslipning

RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ
Begravningsbyrån med fullservice
inom begravning och familjejuridik

Personlig service dygnet runt
Billingevägen 8 i Röstånga
Tel. 0435-915 70 www.begr-byra.com
5

BRAUNS SIDA

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

Skönt julklappstips
- för trötta och spända
muskler!

En kista för direkt tankarna till allmogemöbler.

Allmogemöbler – ”nyupptäckt” kulturarv

Nej till lönesänkning
Tuffa tider råder. ”Det var värre
förr”, då även lönesänkning skedde, som 1918 vid Klippans läderfabrik. Fem sade nej till 10 procent
lägre lön och fick avsked. Tragedin
hindrades av facket. De fem återanställdes. Priserna på mat ökade
med 235 procent 1914-1918. Läderfabriken brann 1917, under
”garveriernas gyllene tider” som
kriget gav. 1918 var det klart för
återstart. Då ville företaget sänka
lönekostnaderna, som de flesta
accepterade. Då hade konjunkturen mattats av, som fördjupades
efter freden. Läderfabriken gick i
konkurs 1920, rekonstruktion följde. 1922 blev det ny konkurs. Då
fanns 175 anställda. Ny konkurs
kom 1938. Familjen Grönwall tog
över. 1988 lades fabriken ned.

Päron
– stenåldersfrukt
Det talas om ”stenåldersmat”.
Årstidsaktuella päronet räknar
sina anor till yngre stenåldern.
Fynd visar att frukten användes
som föda i torkat skick. Päronet
kommer ursprungligen från Kaukasus, via Mindre Asien till Grekland tusen år f.Kr och nämns i de
homeriska eposen. 200-talet f.Kr
finns odlingar i Italien, som nämns
av antika författare. Sedan spreds
frukten till Europa, kom till Sverige
på 1500-talet – som läkemedel. I
Norden hade päron svårt att klara
sig, tills härdiga sorter odlat fram.

Märkesdagar
1923. En fortsättningsskola startas
i V Sönnarslöv – förste och ende.
1953. Järnvägstrafiken Klippan –
Ängelholm upphör.

Som sagt...
”En hembygdsrörelse ska vara
sprängfylld med hur, när, var, varför.”
(Rune Ruhnbro tidigare styrelseledamot
i Riksförbundet för hembygdsvård).

”Vissheten om gångna tider ger
trygghet.”

(15-årige Mattias Svensson från Örebro
hembygdsrörelse).
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Allmogemöblerna är vårt gemensamma kulturarv. Ett hotat arv – av
att förstöras i oförstånd, ”repareras”
fel, ommålas, att säljas till utlandet.
Nu gäller: Slå vakt om arvet.
Ordet ”allmoge” är gammalt och
betyder ”alla”. Ett missbrukat och
missförstått ord som kom i centrum
vid 1800-talets slut, då intresset för
folklig konst kom i centrum.
Fram till 1700-talets slut var inredningen mest väggfast, för att
ge plats åt olika vardagssysslor. På
1800-talet övergavs det väggfasta
allt mer. Möbler av olika slag gjorde entré, som utdragssängar. Efter
1860 kom nymodigheter: Vedspis
och fotogenlampa m m. Redan

efter 1910 inreddes hemmen med
fabriksgjorda möbler.
Olika stilar satte prägel på möblerna, även i enklare hem. Speciellt i Skåne fick renässansen stort
genomslag bland allmogemöbler,
fram till 1860. Andra stilar var
”rokoko”, ”gustavianskt”, ”empiren även kallad Karl Johanstilen”,
”Jugend”.
Pinnstolen gjorde under senare
1800-talet entré, med inspiration
från England. Ljungqvist snickeri i
småländska Svenarum blev något
av pinnstolscentrum. Gungstolen
kom på 1860-talet.
Men det var främst två andra
möbelinslag som förknippas med
allmogemöbler. De vackert målade

skåpen från Skåne och Dalarna,
kistan - vår äldsta förvaringsmöbel - med anor från förhistorisk tid
i Norden. Särskilt i Skåne, var kistan
den viktigaste förvaringsmöbeln.
Där hade man allt från mat, kläder
till värdesaker.
Det tillverkades möbler runt om i
landet. Det uppstod något av ”möbeldialekter”, alltså lokala särdrag.
Till det lokala, särpräglade bidrog
även bygdernas målare. Tyvärr är
ofta dessa målare okända till namnet, men benämndes med området de verkade i. Totalt fanns 16
”sydsvenska möbelmålare”, mellan
1761 och 1880. En är ”Åsbomålaren” med föremål daterade åren
1773-1788.

Shiatsu Back & Shoulder

Vi säljer:
Reservdelar
Tillbehör
Däck

ar vi...

Just nu h

Välkommen in till oss!

Din personliga
78tAudit Skoda - verkstad

20% rabatt

på kompletta vinterhjul på alufälg
till dom flesta av våra modeller!

Vi håller jullov 24/12 tom 6/1 och öppnar igen 7/1. Till dess önskar vi...

s
s
s
s
s
s
s

4OPPMODERN DUBBELMASSERANDE MASSAGEDYNA
'ËR UPP OCH NER LÛNGS RYGGEN MED  OLIKA MASSAGETYPER
 PROGRAM HEL VRE OCH UNDRE RYGG I BËDE 3HIATSU OCH RULLANDE
0UNKTMASSAGE %XKLUSIV MASSAGE FR SKULDRORNA INSTÛLLBAR HJD 
3NABB UPPVÛRMNINGSFUNKTION GER EXTRA AVKOPPLING
-ASSAGEHUVUDENA LYSER RDA NÛR VÛRMEN ÛR AKTIVERAD
3PARAT KONTROLLPANEL

2.995 : -

DIN TOTALLEVERANTÖR
AV TRYCKSAKER

Er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
• Allmogeskåpet var praktiskt.
• Hängskåp fanns hos bonde och dräng.
• En genuin allmogemiljö.
• Ett skånskt ”stenbord”.
• Vackert målad skåpsdörrspegel.

 S TERG A TA N   + L I P P A N s    

www.borjessonsbil.se

Studiecirklar – tidsdokument
Höst och vinter är studiecirkeltid,
som kan ge tidsdokument. Så var
det i tidigare Klippans BIF, där synen på idrott och annat för 75 år
sedan speglas.
Idrotten är mest fysisk fostran. Det
krävs mer, tyckte läraren Sven Löfdahl, som genomförde en studiecirkel höst/vår 1931-1932 i KBIF.
Mönstret var: En medlem var inledare och presenterade ämnet för
kvällen samt var lite provokativ för
att få igång diskussionen.
Först ut var ”Ungdomarna och
idrotten”. Här kritiserade att ”bara
stå och glo på stjärnor”. Delta själv,
var uppmaningen. Tippning kom
på tal. Kritiserades hårt och borde

stoppas. Mothugg kom: ”Detta
har inte föreningarna med att göra.
Tippning är en privatsak.”
Specialiseringen inom idrotten
nagelfors. Enighet fanns kring att
idrottens mål borde var en allsidig
träning. T ex ansågs inte en spenslig löpare få fortsätta med enbart
löpning. ”Idrotten och dess organisationer” avhandlades. Rädsla
fanns för att ekonomin blir huvudsaken och idrotten kommer i andra
hand.
”Kvinnor och idrott” var ett ämne
som engagerade, argumenten
spretade iväg. Några var rädda för
att ”den kvinnliga figuren ändras i
ofördelaktig riktning” och pekade
på ”ryska kulstötare”. Några satte

”hemmets plikt” mot idrotten.
Men det framhölls även att idrotten kunde vara en viktig avkoppling för kvinnor: Simning, gymnastik, orientering och tennis pekades
ut som lämpliga sporter.
Sista träffen hade rubriken ”Idrotten och de religiösa åsikterna”. Det
sågs risk för intressekonflikt. Men
framhölls även ”att det skulle gagna idrotten att få med mer seder
och moral bland idrottarna”.
Allt är prydligt protokollfört,
som borde inspirera fler föreningar
att genomlysning av idrotten ur
sitt föreningsperspektiv, ger intressanta och trevliga sammankomster och ger ett tidsdokument inför
framtiden.
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Fredag fr. 18 och lördag fr. 15:

Ett klassiskt skånskt julbord

Fredag 12/12. Underhållning Donnez. Julbordet fullbokat
men baren öppet som vanligt.
Lörd 13/12 kl. 15 och 18. Underhållning Stämbandet

Pris 375 kr p/p - vuxen
Barn upp till 8 år äter gratis. Barn 9 år - 15 år 190 kr p/p.

Schack – problemkonstens spel
”Problemkonstens spel”, schack,
är från Indien från 600-talet. Via
Persien och arabiska erövrarna kom
spelet till Europa. Vikingarna tog
det till Sverige. Till Klippan kom det
vid 1900-talets början.
I Indien hette spelet ”chatauranga”
(fyrhörning), kallades ”shatranj”
(kung) i Persien, kom till Europa på
1000-talet. På Öland gjordes ett
arkeologiskt fynd från 1100-talet
- en schackbonde. Schack finns i
skrift på 1300-talet.

Spanien var en tid i arabiska händer. Fick och spred schack vidare
och fick en storhetstid. Frankrike
tog över, sedan England. Första
internationella turneringen hölls i
London 1871. Då hade partier fått
tidsbegränsning.
Österrikes Wilhelm Steinitz blev
förste världsmästaren, av sammanlagt 13 till dags datum.
Första svenska schackboken kom
1771. Bröderna Gustaf och Ludvig
Collijn fick ”fart på spelet” i Sverige, genom ”Lärobok i schack”.

Stockholms Schacksällskap är äldst,
från 1866.
Till Klippan kom schack i organiserad form vid 1900-talet ingång,
blommade ut – som i landet i övrigt – under 1920-30-talet. Klubben lades ned 1943, återbildades
1967 genom Erik Lindskogs initiativ. Framgångsrikaste klubb i Söderåsområdet är Åstorps Schacksällskap, bildad 1922.
Även schackspel på familjenivå i
bygden bedrivs och innebär att ”vikingatradition i landet” upprätthålls.

Boktipset: ”Nyttans växter” av Kerstin Ljungqvist ger intressant perspektiv på växter kring oss.

Söndag fr. 13:

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker.

Erbjudandet gäller så långt lagret
räcker. gäller så långt lagret räcker.
Erbjudandet

Familjejul på Gästis
Pris 295 kr p/p - vuxen

Barn upp till 8 år äter gratis. Barn 9 - 15 år 150 kr p/p.

“Tomten delar ut godispåsar till alla barnen”

±BYPLAN  s   +LIPPAN s   
¾PPET 3ÚNDAG 4ORSDAG   s &REDAG ,ÚRDAG  
www.klippansgastis.se

Vid köp av Exuviance
magiska droppar Vespera
Bionic Serum får Du den
fantastiska nattkrämen
Rejuvenating Complex,
värd ca 574:-,

Vid köp av Exuviance
magiska droppar Vespera
Bionic Serum får Du den
fantastiska
nattkrämen
Vid köp
av Exuviance
Rejuvenating
Complex,
magiska
droppar Vespera
värd
ca
574:-,
Bionic Serum får Du den
fantastiska nattkrämen
Rejuvenating Complex,
värd ca 574:-,

helt gratis!
helt gratis! helt gratis!

Sensationellt effektiva hudvårdsprodukter för att förebygga och
motverka ﬁna linjer och rynkor:Vespera Bionic Serum och
Rejuvenating Complex! Låt Din hud stråla. Hela året. I många, många år

Sensationellt effektiva hudvårdsprodukter för att förebygga och

motverka ﬁna linjer och rynkor:Vespera Bionic Serum och
Sensationellt effektiva hudvårdsprodukter
för att förebygga och
Rejuvenating Complex! Låt Din hud stråla. Hela året. I många, många år
motverka ﬁna linjer och rynkor:Vespera Bionic Serum och
Rejuvenating Complex! Låt Din hud stråla. Hela året. I många, många år

Allégatan 11, Klippan - Tel. 101 36
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Positivt med

många klädbutiker

Skyltsöndag

med
Massor

i Klippan

JulKul!

30 nov kl 13 - 17

Det är lätt att handla damkläder i Klippan nuförtiden. En hand-

Lotterier, tomtar och musik!
Vinn våra presentkort i butikerna!

full butiker konkurrerar på en relativt liten yta, och än så länge
verkar det finnas plats för alla. I förra numret mötte vi tjejerna

Öppettider för butikerna
i Klippan Julhelgen 2008:

- Kunderna vinner mycket på att vi finns i Klippan båda två.
Och ju fler klädbutiker det finns här, desto bättre möjligheter
har vi ju att hålla kvar folk här i stället för att de ska handla
utanför kommunen.
Prisvärt, modernt och trendigt
För det är som det brukar vara – det är svårt att träffa en butiksinnehavare i Klippan utan att diskussionen om konkurrensen från Väla
och Familia kommer upp. Maria Hansson har under året plockat in
ett populärt märke i sitt utbud – Vila, som ju finns både på Väla och
på Famila.
- Jag älskar Vilas kläder! De är prisvärda, moderna och trendiga och
passar de flesta tillfällen.
Elei Clothing riktar sig till kvinnor i alla åldrar, ”från 14 till 80” som
Maria själv uttrycker det. I höst är det brunt och lila som är de mest
populära färgerna.
- Det går i vågor det där, menar hon.

13 - 17
Öppet till 17
13 - 17
Öppet till 19
9 - 12

Nyårsafton 31 dec
Trettondagsafton 5 jan

Öppet till 13
Öppet till 15

Inför ett fullsatt S:t Petri tog
de belgiska arkitekterna Hilde
Daem och Paul Robbrecht den
8 november emot det nyinstiftade priset Klippan Award. De
belönas med 30 000 euro för
sin ombyggnad av ett gammalt
bryggeri i belgiska Gaasbeck
till en gästanläggning med
konserthall.

God Jul och Gott Nytt År!
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Ge bort Kli
ppans Köp
mannaförenings fi
na presentk
ort som
gäller i alla
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Dessa kan
köpas på
Bent Nielsso
ns Symask
iner
på Järnvägs
gatan 32
Tel 0435 - 13
8 66

God Jul
önskar vi på

utdelat!

både den svenske ambassadören
i Spanien, Anders Rönnquist och
hans spanske kollega i Sverige,
Enrique Viguera.
- Det är fantastiskt att vi i Klippan
har fått en förfrågan om att vara
- Det var en stor dag, något man med om detta arrangemang. Det
måste vara en gång var 25:e år en
kommer att bära med sig väldigt
sådan möjlighet dyker upp, skratlänge, tycker Bert-Inge Karlsson,
tar Bert-Inge Karlsson.
ordförande i den svenska styrgruppen för Klippan Award.
Många som har ställt upp
Prominenta gäster på plats
Många av de långväga utländska
Klippan Award har instiftats av gästerna imponerades av vad
José Ignacio Linazasoro, som är Klippan hade att erbjuda.
professor vid arkitekthögskolan Anders Wilhelmssons speciali Madrid. Han har inspirerats så skrivna Klippan Award-fanfar var
mycket av Sigurd Lewerentz, som något alldeles extra, folk stod upp
är arkitekten bakom S:t Petri, att och jublade när den var slut.
han valt att uppkalla priset efter - Sedan vill jag framhålla alla de
Klippan, där S:t Petri finns. Promi- lokala företag som ställt upp med
nenta gäster från den arkitekto- alltifrån catering till husrum, säniska världen var på plats, liksom ger Bert-Inge Karlsson.

!
T
E
S
P
I
T
S
JULKlAPP Söderås
20 år

LEVRYKoXXWIHERHIRJ}VWXEYTTPEK
EREZ/PMTTER
.SYVREPIROSQYXWXVE\J}VINYP
9RHIVHIWWEoVLEVXMH
RMRKIRLYRRMXF]XEJSVQEXREQR
7}HIVoW.SYVREPIRWIHER
 QIHEVFIXEVISGLmKEVI
QIRW]JXIXmVmRHoHIXWEQ
QE%XX TVIWIRXIVE XVIZPMK
PmWRMRK QIH JSOYW To F]KHIRW
J}VIXEKJ}VIRMRKEVSGLOmRHETVS´PI
V

-7}HIVoW.SYVREPIRHI0Y\ILEVZM
KVmZXHNYTXMEVOMZIRSGL
WEQPEXEVXMOPEVJVoRoVIR
SGL
(IWWYXSQLEVZMoXIVMKIRW}OX
YTTHIJ}VIXEKJ}VIR
MRKEVSGLTVS´PIVWSQEVXMOPEVRELER
HPEVSQJ}VEXXWXmQQE
EZLYVPmKIXmVNYWXRY

159:-

de

Luxe

(inkl. moms)

LRY

HoSG

X¦
EVOMZI

VJVoR

%VXMOPE

Nr. 1

Nr.1

Elei Clothing önskar alla
sina kunder
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Historiens första

En vanlig dag
Hur ser då en vanlig dag ut på Elei Clothing? Det är inte så komplicerat, menar Maria Hansson och berättar.
- Man kommer hit på morgonen och öppnar. Sedan kommer alltid
varuleveranserna på förmiddagarna, så då ska de kollas och gås igenom. Kläder ska strykas och hängas på galgar, och sedan kommer
det kunder mellan varven, så det är fullt upp.

Välk

KLIPPA



VÄLKOMNA!

Mycket att göra
Att ha egen butik är ett riktigt heltidsjobb. Och trots att hon blev
mamma i augusti, så var Maria Hansson tillbaka på jobbet igen i
mitten av september. Hon jobbar naturligtvis inte heltid, men menar
ändå att det är svårt att koppla bort butiken helt och hållet. Lotta
Trana, som från början arbetstränade men som nu är anställd på Elei
Clothing hjälper Maria, och även mamma Annika hoppar in ibland.
Mest kunder har man oftast på eftermiddagarna.
- Många kommer in på lunchen, och det är alltid mest att göra på
torsdagar och fredagar. Måndagar är ingen bra försäljningsdag så vi
stänger butiken helt och hållet då.

köptillfälle und
Från 10-70%. Gäller vid ett
- 08.
helgen den 29 - 30 november

RENING

 

finns det plats för båda butikerna.

ålen”
Dra din egen rabatt ur ”julsk er

NNAFÖ



trots att hon delvis riktar sig mot samma köpare som Nova så

JULKLAPP TILL VÅRA KUNDE

100:KÖPMA

son på Elei Clothing välkomnar den nya konkurrensen. För

STIPS!

Ibland kan
det vara
roligt och b
ekvämt att
få
välja sin Eg
en Julklap
p
!
KLIPPA
NS

Butikerna har öppet...

bakom Nova, som är de som etablerat sig senast. Maria Hans-

JULKLAPP

20 års lokal nutidhistoria
med olika proﬁler, företag
och föreningar i fokus!
Finns att köpa på Adapt Media och Klippans Bokhandel!
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Fiskbilen tillbaka

– en kär återkomst
Minnesgoda Klippan- och Ljungbyhedsbor kommer kanske ihåg Henriette de
Rover och hennes fiskbil Den flygande
holländaren. Henriette sålde vid flera tillfällen varje vecka läckerheter från havet i
Klippan och Ljungbyhed. Numera är Den
flygande holländaren inställd i garaget.
Henriette arbetar istället hos Sejrbo &
Son och deras butik vid Dymöllans Ålrökeri. Sedan september månad varvar
Henriette detta med att köra fiskbil igen
- den här gången i Sejrbo & Sons regi.
- Kunderna har saknat oss, det har jag
förstått nu under hösten. Speciellt fisksoppan med mitt hemliga recept är väldigt populär.
Inga korvar och munkar här inte!
I Sejrbo & Sons fiskbil erbjuder Henriette
hungriga Klippan- och Ljungbyhedsbor alltifrån laxhamburgare till landgångar, makrill,
sallader och smörgåstårtor. Och trots att hon
parkerat bilen på samma ställen som när hon
körde Den flygande holländaren så har inte
riktigt alla presumtiva kunder hittat dit.

Jag flyttar till nya
större lokaler!

- Några stycken har trott att jag säljer korv
och munkar, men blivit glatt överraskade när
de kommit fram, skrattar hon.
Kunderna bunkrar upp
Vad är det då som gör att fisksoppan är så
populär? Den är tillverkad på Henriettes eget
hemliga recept, som hon av förklarliga skäl
inte vill offentliggöra. En liten ledtråd får
vi dock.
- Den innehåller vitt vin. Många säger att den
smakar väldigt bra och är krämig.
Och åtgången har varit strykande. En del
gäster nöjer sig faktiskt inte bara med en
portion.
- Jag har kunder ibland
som köper på sig några
stycken för att kunna
frysa in.
Full fart fram till jul
Sejrbo & Sons ålrökeri
i Dymöllan håller stängt
under januari och februari, men fram till jul är
det full fart i butiken. Under en period i december
kommer man att bjuda
på glögg för den törstige.
I skrivande stund i början
av november har redan

199:många julbeställningar börjat komma in.
- Många företag och föreningar vill ha julklappar eller priser till lotterier, så det arbetet
är vi redan i full gång med, säger Henriette
de Rover.

Fr o m den 1 januari -09 finns
jag på Norra Skolgatan 2 (2 vån)
i Klippan. (Mitt emot Kochs Bageri)

Välkomna!

CE Friskvård

Norra Skolgatan 2
Mobil 0702 - 93 64 81

(vid mobilsvar lämna meddelande)

Claes Engström
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- Massör med ortopedmedicinsk inriktning.

Erbjudande!
Klipp dig hos mig

och få en julklapp!
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Måndag Lördag

kl. 9 - 16
kl. 9 - 13

SON AB
SEJRBO & - 151 60
EL: 0435
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Erbj. gäller
24/11 - 6/12-08.

Torggränd 2-4, 264 33 Klippan.
Tel 0435-100
30.
Violeta
har renoverat
hela lokalen
och fått fint i ordning.
www.bokia.se

Storgatan 17, KLIPPAN

Tel. 0435 - 100 23

Välkommen till oss!
Tel. 0435- 44 04 87

Låga Priser på

Däck!

• Bilverkstad
• Försäkringsskador
• Däckservice
• Gratis lånebil vid service

10

BOSCH STYRDIAGNOS
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Klipp ut och spara!!!

I år är det 50 år sedan fackeltåget vid julskylt-

som tog initiativet till festligheterna.
- Det hade hållits dans kring granen på torget
redan 1956 och 57, men utan orkester. Därför
tyckte vi att det var dags att göra något mer
1958.
Tillsammans med kollegorna på den tiden, järnhandlare Sten Jansson, cykelhandlare Göran Anderson och skohandlare Östen Eriksson bestämde
Ingvar sig för att man skulle starta ett fackeltåg,
hyra in en blåsorkester och arrangera ett godisregn
för barnen. Tomtar blev handlarna i köpmannaföreningen.
- De flesta handlare på den tiden hade ju vita rockar, så jag och min hustru färgade dem röda, med
ett rödprickigt kök som följd, säger Ingvar Nyström
och skrockar förnöjt tillsammans med vännerna
Bertil Andersson och Göran Svensson, som också
är med när vi träffas.

50-årsjubileum

för julskyltningen i Ljungbyhed

Ett annat samhälle idag
Julskyltningen på ”den gamla goda tiden” var något helt annat än idag, det är de tre gamla Ljungbyhedsveteranerna helt överens om. Då fanns omkring 35 affärer i byn.
- Ljungbyhed var framtidens samhälle. F5 hade
ständigt runt 1 200 värnpliktiga som gav liv åt byn,
det var ett rikt och mycket gynnsamt företagarklimat, säger Ingvar Nyström.
Ingvar Nyström har sparat tidningsurklipp, filmer
och affischer. Dessa kommer att finnas till allmänhetens beskådan i ett militärtält på årets julskyltning den 7 december.
- Stora delar av arkivet gick upp i rök när Medborgarhuset brann, men det som finns kvar kommer vi
att visa upp, säger Ingvar Nyström.
Viktigt att vårda historien
Bo Rosengren, som är ordförande i Ljungbyheds Köpmanna- och Företagar Förening tycker det är viktigt
att berätta om hur det var förr i tiden i Ljungbyhed.
- Många av dagens Ljungbyhedsbor känner inte till
vilket enormt arbete som ”det gamla gardet” la ner,
helt ideellt. Det är kul att kunna sätta fokus på det
nu när vi firar 50 år, säger han.

Mycket finns att berätta om svunna
tider för Söderås Journalens reportageteam.

“Julklappsjakten” och “ Vem är Hemliga Tomten” ( som sitter i skyltfönstret på Lokalförningen )
Lägg era svar i avsedd låda på Ljungbyheds Konditori senast kl. 18 den 7 dec. LYCKA TILL!

färghandlare Ingvar Nyström var en av fyra

BARN
X 2

1

VUXEN
X 2

1. Ljungbyheds Bilrekond.
2. Torgkiosken
3. Ljungbyheds Konditori
4. Tandläkare Pehr Erlandsson
5. Textil
6. Åke Dahls Fastighets AB ( fd Nagelstudion)
7. Planewood ( fd Nagelstudion)
8. Mona Scotts städ ( Ljungbyheds Framtids fönster)
9. Nenne (Ljungbyheds Framtids fönster)
10. Handelsbanken
11. Länshem Fastighetsförmedl. (Handelsbanken)
12. LR-System
13. Elsys shop
14. Nockes Bil och Kenoc AB
15. AG-Blommor
16. Herners El
17. Milvus Fotvård
18. Hairport
19. La Casa
20. Engmans idé och design
21. Biblioteket
22. Hydro
23. Hemköp
24. Swedbank
25. Lokalföreningen
26. Olanderssons Blommor

med Julmarknad

Sndag den 7 dec kl. 15 - 18
G
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Fr bar

F din
ÒH GSTA- NSKAN-JULKLAPPÓ
p JULAFTON!
Skriv ner vad du nskar dig
ALLRA MEST och lmna till
Tomten p Hemkp kl. 15 - 17.
(5 vinster lottas ut bland de inlmnade svaren,
vrde upp till 1000:-)

DAGENS PROGRAM OBS! ca tider
15.30-16.30 Hemliga tomten

sitter i skylten p Lokalfreningen

Vem är Tomten som sitter i skylten på Lokalföreningen?
NAMN:
Skriv ditt namn och tel. nummer här:
Vinster: Julklappsjakten är LKFF´s presentkort.
“Vem är Tomten” vinner en julskinka. Vinnarna meddelas
personligen och på uppsatta lappar i byn. Julkommittén
rättar alla svaren och vinnare utses genom lottning om
flera har samma antal rätt. Lycka till!

Ljungbyheds Julskyltning

Julklappsjakten!
Klipp ur kupongen
och ta med på din
runda bland Ljungbyheds skyltfönster.
OBS! Alla företag
har inte egna
skyltfönster,
de lånar av andra!

15.00-16.30
16.00
16.20
16.30
16.40
17.15
ca. 17.35

TOMTEGROTTAN. Kostar 20:KLIPPANS UNGDOMSORKESTER vid Hemkp
FACKELTGET utgr frn Hemkp
LUCIAKANDIDATERNA ker runt i byn
DANS vid Cronqvist torg
KR NING AV LUCIA
GODISUTDELNING
HJRTLIGT VLKOMNA!

nskar Ljungbyheds Kpmanna- och Fretagarfrening och Ljungbyheds Framtid

Vem skall bli Ljungbyheds Lucia?
Klipp ut!

Detta är din
RÖSTSEDEL
Lägg din röst och
20 kr i ett kuvert!
Foto: Beatrice Engman

ningen i Ljungbyhed startades. Byns gamle

KUPONG TILL JULKLAPPSJAKTEN! 1

Jag röstar på
kandidat nr _____ som
lucia i Ljungbyhed.
Nr 1. Anna Hall

Nr 2. Caroline Holm

Nr 3. Dessiré Andersson

Nr 4. Jenny Johansson

Nr 5. Johanna Wendt

Ny spis till Jul?
Elektro Helios nya
induktionsspis SI6505S

Snabb, Snål & Säker!
Utdragbara skenor.
Sval ugnslucka, tippskydd och lucklås.
Varmluft, pizza/paj
4 induktionszoner med booster

Kom in till oss,
vi har de hårda paketen
till de rätta priserna!

Tomte med lykta
Elljusstakar från

0:-

10.99

75:65:-

Brandsläckare 6 kg pulver
Brandvarnare

449:69:-

(938:-)
(115:-)

Slingar, stjärnor, pynt köper du hos oss! Hörselskydd med radio Bilsom 725:- (1255:-)

Nr 6. Josefine Dahlqvist

Nr 7. Lisa Wahlgren

Nr 8. Thilda Andersson

Kommer ifrån bl. a Star Trading.

Stort urval från Anders Petter:
Aktuellt Pepparkaksformar små 59:Aktuellt Pepparkaksformar stora 79:-

Ferax U-ringnyckelsats 8-19 mm 85:- (120:-)
Ferax Deltaslip FDS 110
225:- (270:-)

Kröningen sker på
Julskyltningen den 7 dec
i Ljungbyhed

OBS!

(79:-)
(99:-)

Röstsedeln
kan lämnas på
Hemköp och Lokalföreningen eller skickas till:
Lions Club, Klippan
J. Johansson,
Hjortstigen 10,
260 70 Ljungbyhed

Rösta fram årets Lucia !

Din röst måste
vara inlämnad
innan den
6/12 kl.13.00

3TORGATAN  s ,JUNGBYHED s 4EL   

12

13

07.30-17.00 Jul på Fenix
13.00-17.00 Röstångabygdens Kulturförening, har Naturlig Jul-Kul-Tur med naturprodukter från skogen,
ullspinning, ljusstöpning, flätning av pilekorgar, provsmakning av ost och honung. Vid
Nationalparkens entré serveras glögg.
14.00-18.00 Nackarpsgård har öppet för er som är intresserade av hästverksamhet och uthyrning av maskiner.
Marie Borre visar Vibrosfär. Lars Skog står för hovslageriet. Vagnsmuseét är också öppet.
14.30-17.30 Re Use Second hand butik på Kolemavägen.
15.00-17.00 Jul på biblioteket i Röstånga med bok loppis, gratis barnbokskatalog, tips på julklapps böcker m.m.
15.00-17.00 På Billingevägen bjuder Företagareföreningen på glögg
15.00-17.00 Fiskedamm, försäljning av julgranar, dörrkransar, juldekorationer, loppis och mycket annat.
15.00-17.00 Ekarnas Hembageri. Vi säljer kakor, julgodis, bröd, samt egna julkort, för att samla in pengar
till vår klassresa när vi slutar 6:an år 2010. Klass 5 Ek Midgård Röstånga.
15.00-17.00 Röstning av årets lucia sker endast denna dag i f.d. pappershandeln.
15.40-16.00 Dans kring granen med musik av Måns och Alfred Andersson
under ledning av Tina Nilsson
16.00-16.15 Lucia kandidaterna presenteras på scenen.
16.15-16.40 Cornelia Reimertz sjunger in julen.
A!
16.40Tomten kommer med godis till alla barnen.
LKOMN
Ä
V
17.00
Vi önskar Er alla en God Jul.

i Röstånga
lördag den 29 november
Röstånga Turist och Hembygdsförening bjuder på
Odensjöstämning i byn, med 100 tals marschaller.
Julmarknaden arrangeras av Röstångabygdens företagareförening

Louciasoaré

Luciasoaré kommer att äga rum lördagen den 13 december kl. 15.00 på Midgård se vidare
information på affisch. Luciasmycket skänkes av Röstånga Turist och Hembygdsförening.
Arr: Röstånga Idrottssällskap.

!
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Vi önskar God jul & Gott Nytt år!

!!!!!!!!!!!!

Tandvården Röstånga
önskar alla en

God Jul!

Stor ombudsverksamhet

Tandvård för hela familjen • Marieholmsv. 16E • Tel. 0435- 911 69

6INTERÚPPET OKT APRIL
6ARDAGAR  
,ÚRD 3ÚND  

3OMMARÚPPET MAJ SEPT
!LLA DAGAR  

MED UNDANTAG FÚR HELGDAGAR SE WWWROSTANGASSE

Våra företag önskar er...

GOD JUL
OCH
GOTT NYTT ÅR!

Från gräs till nock

6I ÚNSKAR EN 'OD *UL
OCH ETT
'OTT .YTT ¿R

Svalöv Herrevadsgatan 11 D - Uttagsautomat, www.fofspar.se

Den enda bank du behöver.

«PPETTIDER JULHELGEN 
*ULAFTON
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Henrik Turesson, Röstånga 070 - 447 30 46
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Välkommen att julhandla!
Vi hjälper dig gärna att hitta rätt.

Namn:.........................................................................................................

Lars-Eric Carlsson, Röstånga
Tel. 0435-911 08 / 09, Mobil 0705-14 25 71

OLSSONS RÖR

h

Lördag 24 nov 9 - 18
Julafton STÄNGT
Nyårsafton STÄNGT

Göran Andersson m. personal
Välkommen till vår butik i Billinge
Tel. 0413- 54 23 14
Öppet: vardagar 15-18 / lördag 9-13
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i Röstånga

Second Hand Butik
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Skönt julklappstips
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Ni höll ju det så kallade Tegelbruksloppet i mitten av oktober, då eleverna tävlade i löpning. Arrangerar ni
mycket andra liknande aktiviteter?
- Ja, det blir ju lite roligare för eleverna
om man har något mål att rikta in sig på
när man tränar, så det försöker vi att göra
så mycket vi kan.

VINSTER:
Shiatsu Back & Shoulder

- för trötta
spända
TÄVLA
i och
Annonsjakten!
muskler!
Tack för att jag fått förmånen

r!
Gott Nytt Å

haft under året för bra och trevligt
samarbete.
pa

Integrerar ni hälsoprofilen även i de
andra ämnena?
- Ja naturligtvis. Eleverna får göra grupparbeten om kost, träning och motion och
vi försöker hela tiden att hitta nya vägar
för att vidga idrotts- och hälsoprofilen.
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Tack till alla våra kunder som vi

God Jul & Gott Nytt år

Hur fungerar detta i praktiken?
- Vi har fyra klocktimmar idrott varje
vecka, och det är lite mer än vad den
genomsnittliga skolan har. Normalt sett
så är vi alltid i simhallen en av dessa fyra
gånger, men eftersom den håller på att
byggas om så har det legat nere i höst.
Efter jul när simhallen är klar så går vi tillbaka dit igen. Vi joggar en gång i veckan
på gräsplätten bakom brandstationen
och tränar mycket friidrott på Åbyvallen.
Dessutom har vi en ”vanlig” idrottslektion varje vecka på Antilopenskolan.

CGA RADIO TV
GOD JUL önskar

4FSWJDFPDISFQBSBUJPOFS
BWBMMBCJMNjSLFO

Tel. 0435-914 28
Biltel. 0708-91 47 34

God Jul oc

FÖRSÄLJNINGS-SERVICE

#S8#JMDFOUFS
3zTUlOHB

önskar en God jul!
Solgatan 6
260 24 Röstånga

Öppet: ons - tors - fre 12-18 / lör 10-13.
EXTRA ÖPPET 22-23 dec kl. 12 - 18! Annan tid ring 0708- 29 68 39

Marieholmsvägen 6
Röstånga, tel. 0435- 914 35

En Varm
Julhälsning
till Dig!

a

på Snygg

Ni har satsat på att ha en idrotts- och
hälsoprofil på er utbildning. Varför?
- I kommunen finns det väldigt få fritidsaktiviteter anpassade för barn och ungdomar med funktionshinder. Via skolans
idrotts- och hälsoprofil ger vi eleverna
möjlighet till extra rörelse under skoltid,
med fokus på att äta rätt och hålla sig i
god form.
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God nytt år!
Gott helt gratis!

önskar Tjabbe
fantastiska nattkrämen
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Sensationellt effektiva hudvårdsprodukter för att förebygga och
motverka ﬁna linjer och rynkor:Vespera Bionic Serum och
Rejuvenating Complex! Låt Din hud stråla. Hela året. I många, många år

Sensationellt effektiva hudvårdsprodukter för att förebygga och
motverka ﬁna linjer och rynkor:Vespera Bionic Serum och
Sensationellt effektiva hudvårdsprodukter
för att förebygga och
Rejuvenating Complex! Låt Din hud stråla. Hela året. I många, många år

motverka ﬁna linjer och rynkor:Vespera Bionic Serum och

264773315KLIPPAN i brev frankerat med brevporto.
• 073-949
Glöm inte ange ”Annonsjakten” utanpå kuvertet!
REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST den 1 dec - 08.

Namn:

1:a pris Cassandra Nielsen, Ljungbyhed
2:a pris My Hildingsson, Klippan
3:e pris Annie Pettersson, Ljungbyhed

Reparerar antika och nya ur med garanti.
Även batteribyten.
Hämtar och lämnar.

eleverna

Som julklapp till dig får du 10% i rabatt v. 48- 49 mot kupongen.

en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
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önskar Eder alla

.

Vinnare BARNTÄVLING - Oktober

Öppet: 7.30 - 17.00

Tel:

Adress:
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Vinnarna av ”Gör om mig”!

Vinn tyg och
tillbehör!
Visst fastnar du varje vecka framför Roomservice,
Design: Simon & Thomas och Äntligen hemma?
Du tänker att ”man borde ta tag i det där med gardinerna i sovrummet” och inspireras till nya lösningar av
TV-programmen. Med dessa tankar i huvudet går du
och lägger dig. Nästa morgon vaknar du och tänker
att ”det kan nog vänta ett tag till”. Nu är det däremot
dags att göra slag i sak!

På Basthi hittade Carina
rätt kläder till Kerstin direkt, ingen tvekan här!
Kerstin provade några
olika kombinationer till,
men inget överträffade
det första valet.
FÖRE

I denna månads tävling samarbetar Söderås Journalen
med KlippAnns Tyger och erbjuder en lycklig vinnare
en möjlighet att välja ut tyger och tillbehör för 1 750
kronor. Om tygerna ska användas till sängöverkast, dukar eller gardiner bestämmer du själv.

EFTER

Skicka in en motivering till varför just du ska vinna det
här priset. Vi behöver ditt bidrag senast måndagen
den 8 december. I ett kommande nummer av Söderås Journalen gör vi ett litet reportage om dig och din
vinst.
Adressen du skickar ditt brev till är
samma som vanligt:

En dag bara
för Kerstin!
I vanliga fall är hon ”mjölkabonne”
med grep i handen, precis som
vi ser på bilderna här intill. Efter
att ha vunnit Söderås Journalens
”Gör om mig”-tävling står Kerstin
Höckert fortfarande med båda fötterna i myllan på gården i Falholma utanför Klippan – men hon gör
det i nya kläder och en ny frisyr!
- Jag är jättenöjd med allting, det
blev en helt fantastisk dag, säger
Kerstin.

Anmäld av svärföräldrarna
Kerstin blev anmäld till tävlingen av sina svärföräldrar Maj
och Christer Höckert, som tyckte att Kerstin, som sliter från
tidig morgon till sen kväll, var värd något alldeles extra.
Och det tyckte Söderås Journalens redaktion också. Första
stoppet var Salong Klipp & Kryll på Allégatan. Hårfrisörskan
Lotta Ström färgade och klippte i nästan tre timmar – den
längsta tid som Kerstin någonsin suttit i en frisörstol.
- Ja det händer inte varje dag precis, men det var väldigt
kul, menar hon.
Inte så klädintresserad
Efter en sen lunch på kinarestaurangen Europa var nästa
stopp klädbutiken Basthi och butiksägaren Carina Nilsson.
Carina tittade förbi Klipp & Kryll på förmiddagen för att få
en bild av Kerstin och vilken typ av kläder som skulle tänkas
passa henne. När Kerstin dök upp han hon valt ut ett par
olika ”outfits”.
- Jag är inte så där värst intresserad av kläder. Det brukar
vara så att jag hjälper barnen och min man när vi handlar
kläder, men jag tycker aldrig det är roligt att handla till mig
själv.
Kjol och tunika
Efter ett par vändor i provhytten bestämde sig Kerstin för
den grå kjolen och tunikan som hon bär på bilderna här
intill. Men hon var lite skeptisk i början.
- Jag tyckte det blev lite grått och trist när jag såg kläderna,
men när jag provade dem så var det något helt annat!
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Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN
Märk kuvertet ”Tygtävling”.

Den lilla

julklappsbutiken

Familjen

med det

Lotta var
noga
med
att välja
färgskala
till håret.

Låt oss fånga ett minne
minne!
Ring 0435 - 77 90 54!

breda sortimentet!
Välkommen!
Öppet:
Mån - Fre 9.30 - 18.00
Lör 9.00 - 13.00

Simon

Christina Fäldt
Bengt Pålsson

Månadens

Dagens ros

4UPSHBUBOt,MJQQBO
5FM

En kille född 080902
Vikt: 3 050 gr
Längd: 50 cm

Plus

Vill du ha med någon på
familjesidan eller månadens plus? Ta kontakt
med Söderås Journalen
per brev (Adapt Media N.
Skolgatan 2, 264 33 Klippan) eller mail (johan@
adaptmedia.se). I mån av
plats redigeras insända
texter.

Röstånga Turistförenings 40-årsfest på Gästis med ca 200 närvarande
blev en trevlig tillställning som ordförande Hjördis Nilsson med engagerade styrelsekamrater ordnat bra. Framträdande av lokala förmågor och inte minst av Jazzfamiljen Carlings från Stockamöllan blev
höjdpunkten.
Harry Franzén
Vininsurgent
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Roar Hansen
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Klippans Entreprenad
Mesta möjliga förändring för minsta möjliga pengar – det
är Hans Wretensjös programförklaring för Klippans Entreprenad. När Söderås Journalen når honom är han i full färd

I skuggan av HIF:s allsvenska toppstrid och
Rögles framfart i elitserien så har Ängelholms FF gjort en otrolig säsong i superettan. När tabellen summerades i slutet av
oktober så hamnade ÄFF på en hedrande
femteplats, tre poäng ifrån kval och fyra poäng från direktavancemang till allsvenskan.
Tränare för succélaget är Stidsvigsbon Roar
Hansen. Men hur känns det då efter avslutad serie? Glädje över den framskjutna placeringen eller irritation över att vara så nära
en allsvensk plats och inte nå ända fram?

- Det är en stor glädje att vi hamnade där vi
gjorde. Klubben hade som målsättning att vi
skulle hålla oss kvar i superettan. Internt inom
gruppen hade vi övre halvan som ett mål, och
då får man vara nöjd när man klarar det, menar Roar Hansen.
Började i Tvärby
När Roar som liten knatte snörade på sig sina
första fotbollsskor gjorde han det som medlem i den legendariska Klippanföreningen
Tvärby IF.
- Sedan när familjen flyttade till Stidsvig så
började jag spela där, så det känns nästan
som att man har två moderklubbar.

- Det andra året är ju alltid det svåraste, men
vi ska göra allt för att visa att vi inte är någon
dagslända. Vi har ett eget spel och för våra
matcher själva. Kan vi fortsätta med det så
ser det bra ut inför nästa år.
Fotboll på heltid
Roar är för första gången under sin karriär
anställd som tränare på heltid. Något som
gör att han för första gången i sin tränarkarriär känner att han hinner med vad han ska.
- Tidigare när man haft ett heltidsjobb och sedan varit tränare på fritiden har det blivit svårt
att hinna med allt. Nu kommer jag fräsch och
utvilad till träningarna på kvällarna och kan
dessutom ge familjen mycket mer tid.
Att vara fotbollstränare är dock inte bara ett
yrke – det är en livsstil.
- Min fru och mina barn känner ju nästan inte
till något annat så de har ju vant sig. Vänner
och bekanta har lärt sig att om vi ska träffas så måste det planeras långt i förväg, det
går inte riktigt att vara spontan alla gånger,
menar Roar.

Som spelare blev Roars sejour i Kvidinge IF
och division 4 toppen på karriären. Beslutet
att sadla om till tränare tog honom till betydligt högre höjder. Via tränaruppdrag i Stidsvig, Klippan, Helsingborg Södra, Högaborg
och till slut som assistent i Landskrona BoIS
hamnade han för tre år sedan i Ängelholms
FF. 2007 tog klubben under Roars ledning
steget upp i landets näst högsta division,
superettan, där det i år alltså gått betydligt Trivs på gräsrotsnivån
bättre än förväntat. Hur ser då Roar på nästa Vad gör Roar när han inte håller på med fotsäsong?
boll? Det blir tyst ett par sekunder innan Roar
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med att förbereda en husvisning.
- Jag köpte ett gammalt 50-talshus i Gråmanstorp för drygt ett
år sedan och har ägnat tiden sedan dess åt att rusta upp det,
berättar han.
Viktigt att skapa trivsel
Klippans Entreprenad tar givetvis sig an även mer traditionellt
renoveringsarbete, men att köpa hus, rusta upp dem och sedan
sälja vidare har Hans Wretensjö gjort i några år. Hans är en väldigt
kreativ människa som inte väjer för de lite udda lösningarna.
- Det gäller att skapa trivsel, menar han.

skrattar till och konstaterar att tänker på fotboll, det gör han nog mer eller mindre hela
tiden. Han har i alla fall varit engagerad som
sponsoransvarig i Åsbo Ponnyklubb de senaste fyra åren. Näst äldsta dottern Hanna har
egen häst, och pappa Roar, med all sin föreningsrutin, hamnade givetvis direkt i styrelsen.
- Ja, så går det när man inte kan hålla tyst, då
blir det så. Nej, allvarligt talat så tycker jag det
är kul att vara engagerad i någon förening
på gräsrotsnivå också. Det är trevligt att ha
fotbollen som jobb, men eftersom jag är uppväxt i en liten by och alltid varit en föreningsmänniska är det kul med något annat också.

Nya perspektiv
Hans tror att många som bor i hus kanske blir lite hemmablinda
och inte riktigt själva kan se hur mycket man verkligen kan förändra sin hemmiljö. Det är lätt hänt att man tänker att ”nej, den
här väggen går ju inte att slå ner”. Detta menar Hans är fel.
- Alla väggar går att ta bort, det är bara en fråga om hur man ska
genomföra det. Det är alltid bra när någon kan komma in med
nya ögon och se på saker och ting från ett helt nytt perspektiv.
Jag har själv blivit inspirerad av andra när det gäller renovering på
min gård där hemma till exempel.
Suterränghus
Villan i Gråmanstorp har Hans alltså hållit på med i drygt ett år.
Den är ett suterränghus med vindsvåning och källare. Totalt är
ytan 225 kvadratmeter.
- Det är tacksamt att jobba med objekt av den här typen. När ett
hus har tre våningar bryter det av rätt rejält mot konventionellt
byggande. Övervåningen har jag till exempel gjort till ett rent
sällskapsutrymme.
Inredningsprogrammen populära
En viktig faktor som säkerligen bidragit till att husrenovering bara blir mer och mer populärt är bygg- och inredningsprogrammen på TV. Nästan varje stor kanal värd
namnet har minst ett program där byggsnickare och inredningsarkitekter rustar upp gamla hus. Många får upp
ögonen för renovering därigenom.
- Det är väldigt mycket arbete med att flytta eller bygga
nytt. Man rotar sig i ett hus i en ort där man trivs och där
allting fungerar. Barnen går i skolan, man arbetar kanske
på orten och vill bo kvar där. Då kan det vara bättre att
satsa rejält på att anpassa sitt boende efter sina egna
behov istället för att flytta, menar Hans Wretensjö.
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God Jul!
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Ljungbyhed – ett nytt golfcentrum
bär det inte att banorna på Ljungbyheds Golfklubb står öde i väntan på
våren 2009. Svenska Golfförbundets
golfgymnasium med riksintag har
flyttat sina elever från Perstorp till
det nystartade Idrottscentrum på
Ljungbyhed Park. I somras sålde
golfklubben dessutom sitt driftbolag
Ljungbyheds Golfcenter till Ljungbyhed Park (före detta F5 AB) – något
som betyder att golfbanan och dess
omgivningar kommer att utvecklas
ännu mer. Störste ägaren i Ljungbyhed Park är PEAB vars huvudägare
Mats Paulsson själv engagerat sig i
projektet.

- Drivingrangen kommer att förlängas,
det ska byggas tak över flera utslagsplatser och området kommer att få ytterligare en övningsbunker och en chipping
green bland annat, säger Thomas Anderberg, vice ordförande i Ljungbyheds Golfklubb.
Inomhushall och gym
De upprustningar som har gjorts på Ljungbyhed Park (som är det nya namnet på
det gamla militärområdet) till förmån för
Idrottscentrum kommer alltså även Ljungbyheds Golfklubb till gagn. Idrottscentrums gym kan även nyttjas av klubbens
medlemmar efter bokning, och i en av de
gamla idrottshallarna har en inomhusanläggning för golfträning byggts upp.
- Det är väldigt få klubbar som kan stoltsera med det. Vi har fått intresseförfrågningar från flera av de omkringliggande
golfklubbarna som också vill komma hit
under vintern och det ska vi försöka att
ordna, säger Thomas Anderberg.
Ingen årsavgift första året
Ytterligare ett trumfkort för Ljungbyheds
Golfklubb i jakten på nya medlemmar är
det faktum att nya medlemmar, som går
nybörjarkurs på klubben, slipper att betala årsavgiften det första året. Dessutom
kommer det inte att krävas vare sig några
medlemslån, insatser eller aktieköp – något som säkerligen kan locka många.
- Samarbetet med Ljungbyhed Park inne-
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bär också att vi kan erbjuda gäster träningsläger med golfpaket, där man mer
eller mindre bor på golfbanan, framhåller
Thomas Anderberg.
Den 1 januari 2009 börjar Ljungbyheds
Golfklubbs nye pro Tomas Eriksson sin anställning, vilket ger medlemmarna ännu
bättre träningsmöjligheter än tidigare.
Han blir också ansvarig för samordningen
mellan Svenska Golfförbundet, golfgymnasiet och golfklubben.
Många förbundsaktiviteter i Ljungbyhed
Kontakterna mellan Ljungbyheds Golfklubb och Svenska Golfförbundet har blivit täta de senaste åren. Förutom golfgymnasiet så finns även naturbruksgymnasiets
utbildning för golfbaneskötsel numera i
Ljungbyhed. Att Ljungbyhed blivit något
av ett utbildningscentrum för svensk golf
finns det fler bevis på.
- I juli hade vi en så kallad Super Camp här.
Då skickade varje distrikt hit sina mest lovande ungdomar under 15 år, totalt cirka
120 stycken, som fick bo, träna och spela
i Ljungbyhed under några dagar, berättar
Thomas Anderberg.
Och inte nog med detta – i skrivande stund
hålls även en så kallad HGU (Högre Greenkeeperutbildning) i Ljungbyhed. Det är en
kurs för greenkeepers från hela Sverige
för dom som vill vidareutbilda sig – något
som knappast lär försämra kvaliteten på
banorna, eller hur?

Munkakören + backakören = På
Klippans
Kultur Center

JULKONSERT

Foto från Munkakörens hemsida

Trots att säsongen är slut så inne-

l och
God Jutt År
y
Gott N önskar

Lördagen den 6 december är det återigen dags för Munkakörens
traditionella julkonsert tillsammans med Backakören från Örkelljunga på Klippans Kultur Center. Gästartist i år är Susanne Resmark, operasångerska boende i Ängelholm, men med Köpenhamnsoperan som arbetsplats.
MEZZOSOPRAN
RK
SUSANNE RESMA

Klippans Kulturcentrum den 6 december kl. 1600
Örkelljunga Kungsskolans idrottshall den 7 december kl. 1600

Backakören & Munkakören
med

Pris:

Mezzosopranen : Susanne Resmark från Ängelholm
Den eminenta mässingsorkestern: Korkarna
Pianist: Therese Lindberg
Biljetter kan köpas:
Dirigent: Rolf Söderlund

Vuxen:
150:Barn upp till 12 år: 50:-

Gemet Örkelljunga.
Turistbyrån Klippan.
Hos körernas medlemmar.
Samt vid Entrén.

- Vi har försökt att få med henne tidigare om åren, men har aldrig fått
ihop det. Därför är det extra roligt att Susanne kunde komma i år, säger
körledaren Rolf Söderlund.
Fjolårsgästerna återkommer
Förutom Susanne Resmark så kommer även mässingsorkestern Korkarna,
som med stor lycka medverkade även vid fjolårets julkonsert.
- De tyckte att det var så trevligt att de ringde redan i somras och frågade
om de fick vara med. De började nämligen få andra bokningar i december men ville ge oss chansen först, säger Rolf Söderlund.
Under tidigare år har man haft gästartister som Nina Inhammar, Johannes Brost, Marianne Mörck och Åke Cato. Den sistnämnde trivdes också
som fisken i vattnet.
- Han ringde mig efteråt och sa att om vi någonsin behövde hjälp med
texter så ställde han upp gratis, skrattar Rolf Söderlund.
Varierat program
Munkakören kommer ursprungligen från Munka Ljungby, men har på
senare år genomgått stora medlemsförändringar. Numera är majoriteten
av körsångarna hemmahörande i Klippans kommun. Rolf Söderlund är
ledare både för Munkakören och Backakören, och därför tedde det sig
naturligt att slå ihop de båda enheternas julkonserter till en.
- Det kommer att bli ett varierat program där körerna sjunger både var
för sig och tillsammans varvat med solonummer från Susanne Resmark.
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Naturen i centrum hos

I Ur och Skur
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Friska och starka barn som lär sig med hela kroppen och med alla sina sinnen
– det är vad man får om man sätter sina ättelägg i friskolan I Ur och Skur.

Friluftsfrämjandets idéer i centrum
I Ur och Skur-skolor finns över hela landet
och har Friluftsfrämjandets verksamhet som
grund. I Ljungbyhed startades förskola och
fritids 1998, och totalt har man just nu 63
förskolebarn och skolelever från ett till elva
år placerade i nyrenoverade lokaler vid Herrevadskloster
- Det är en stor förmån för oss lärare att följa
barnen ända från ett års ålder till de ska upp i
femte klass. Både elever och föräldrar känner
en stor trygghet i att vara här under en så lång
tid, säger Lotta Lundberg.
Föräldra- och personalkooperativ
I Ur och Skur, såväl fritids som förskola och
skola, drivs som ett föräldra- och personalkooperativ. Styrelsen består av både personal
och föräldrar. Styrelsen har både ekonomiskt
ansvar och arbetsgivaransvar.
- Vi är en ekonomisk förening där vinster
och förluster blir kvar och ingen tar ut några pengar vid eventuell vinst, förklarar Lotta
Lundberg.
Utedag för de äldsta
De äldsta barnen, tredje- och fjärdeklassarna, cyklar in till Ljungbyhedsskolan för att ha
idrott. I övrigt är all undervisning förlagd till
områdena kring Herrevadskloster. Varje vecka
på våren och på hösten håller man en så kallad utedag.
- Vi lagar lunchen tillsammans utomhus, och
eleverna har med sig matpåse med tallrik,
kåsa och bestick i ryggsäcken.
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Integration av många ämnen
På utedagarna integreras alltid så många
skolämnen som möjligt i ett speciellt tema.
Senast var det fladdermusen som gällde för
tredje- och fjärdeklassarna. Inom ramen
för svenskämnet fick alla elever berätta
om en egen upplevelse av en fladdermus.
Matematiken handlade bland annat om
att få eleverna förstå att fladdermusen har
fyra gånger så stora vingar som den har
kropp. För att få begrepp om detta fick
de bygga modeller av naturmaterial som
visade skillnaden.
- I slutet av dagen pratar vi med eleverna
och försöker få dem att reflektera över
vad de har lärt sig.
Utedagarna är mycket populära bland
barnen, som trivs med att ha större ytor
att röra sig på.
- Att bygga en koja tillsammans och sedan krypa in och packa upp ryggsäcken
det gillar alla barn, både stora och små,
skrattar Lotta Lundberg.

ÖPPET HUS

Klippan
lockar ﬂer!

Matte kan man
lära sig på många sätt...

Klippans kommun vill få fler att upptäcka Klippan – just
nu behöver kommunen flera nya kompetenta och väl-

Intresserad?

utbildade medarbetare. Samtidigt erbjuder kommunen
fribyggartomter för villasugna.

Vill du veta mer...

- Vi har successivt ökat vår marknadsföring, säger Bengt
Svensson, kommunstyrelsens ordförande. När vi nu kan erbjuda mycket prisvärda fribyggartomter och dessutom jobb
är det dags att satsa ännu mer.

... om skolan? - Gå in på vår hemsida eller kom och titta!
... om förskolan? - Kom och besök vår Öppna förskola!

- Vi har redan en virituell broschyr för den danska makrnaden – www.klippan.nu och en särskild hemsida för villatomtköpare – www.klippan.com. Nu vill vi utnyttja ytterligare ett media och satsar på radioreklam i sex veckor framåt
i vår satsning att nå nya målgrupper.

Vi finns på Statarlängan tisdagar 9-11.30.

För kontakt och info:
statarlangan.iurochskur@telia.com n www.klippan.se/iurochskur
IStockphoto

- I Ur och Skur har en pedagogik som bygger på upplevelsebaserad inlärning. Det bästa
man kan ge sina barn är en uppfostran baserad på natur och miljö med lek året runt och
det får de här, säger rektor Lotta Lundberg.

PÅ KLIPPANS BIBLIOTEK
Julskyltningssöndagen
den 30/11
kl. 13 - 16

Kom och fynda
bland våra
gallrade böcker
och tidskrifter!

Julpyssel,
boklotteri
och
barntävling!

Vi bjuder på
glögg och
pepparkakor!

VÄLKOMNA!
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