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SÖDERÅS JOURNALEN ÖPPNAR REDAN NU PÅ EN
JULKLAPP TILL ALLA VÅRA ANNONSÖRER OCH LÄSARE!
När Söderås Journalens första nummer kommer
ut den 25 januari 2010 lanserar vi samtidigt en
ny hemsida på nätet!
Sidan kommer att innehålla följande:
s Företagsuppgifter med bl.a. adresser och öppettider!
s Annonser, artiklar och bilder från Söderås Journalen!
s Baby-annonser som finns i Söderås Journalen!
s Menyer från olika restauranger och matställen!
s Dagens, Veckans och Månadens erbjudande från
Söderås Journalens annonsörer.
s Föreningsaktiviteter!
s Evenemangsguide! Vad händer i Söderåsområdet?
På soderasshopping.se får läsare och annonsörer en ny och
modern plattform att mötas på! Annonser, artiklar, restaurangbesök, evenemang
och aktiviteter blandas till en härlig mix.
Som annonsör i Söderås Journalen får Du alltså dubbel exponering genom att Du också
finns med på soderasshopping.se.
Som läsare får Du ännu mer Söderås Journalen!
Anmäl Dina företagsuppgifter på soderasshopping.se eller på
tel. 0435- 77 90 54 senast den 31 december så är du med från start!
s Skicka in föreningsaktiviteter på forening@soderasshopping.se
s Skicka in evenemangsuppgifter på evenemang@soderasshopping.se
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Forskningslabb förbereder
för universitetsstudier
Den 26 november invigde Klippans Gymnasieskola sitt nya forskningslaboratorium, som ska komma eleverna på det
naturvetenskapliga programmets breddningskurs inom kemi till gagn. Det nya
labbet har kommit till stånd tack vare
Kemilektorslänken – ett projekt som genom samarbete mellan universitet och
gymnasieskolor ska främja ungdomars
intresse för kemi.
- De elever som har valt breddningskursen får nu möjlighet att bedriva forskning
på universitetsnivå, och kommer att vara
väl förberedda den dag de ska studera
vidare på universitet, säger Martin Lundqvist, ansvarig lärare.

Spännande utmaning
Martin Lundqvist är inte någon vanlig kemilärare, utan är forskare på Lunds Universitet.
Sedan i somras tillbringar han hälften av sin
arbetstid på Klippans Gymnasieskola, som en
del i Kemilektorslänken.
- Det är en spännande utmaning att arbeta
med gymnasieungdomar. Jag har arbetat i
den akademiska världen och varit lärare för
studenter i drygt tio år. På senare tid har det
varit tråkigt att se hur intresset för kemi gått
ner. Därför känns det kul att vara en del av
det här projektet och bidra till att kemiintresset ökar igen.
Forskningsmetodik
Totalt består breddningskursen inom kemi av
åtta andraårselever. Tillsammans med Martin
Lundqvist kommer de under detta och nästa
år arbeta med forskning inom två projekt som
Martin Lundqvist driver i Lund tillsammans

med två forskarkollegor: Det ena handlar om
nanopartiklar och det andra om Alzheimers.
- Tanken är att eleverna ska få en känsla av hur
forskning går till och vilken slags metodik man
arbetar med. Nu under hösten, innan labbet
stod klart, har de fått söka information kring
de här två projekten och de metoder vi kommer att använda, säger Martin Lundqvist.
Viktigt med näringslivssamarbete
Klippans Gymnasieskola arbetar också för
att få igång ett samarbete med näringslivet i
nordvästra Skåne. Det är nämligen viktigt att
eleverna också får komma ut i ”verkligheten”
och se hur forskningsresultaten tillämpas.
- Näringslivssamarbete är oerhört viktigt. De
stora industrierna vill ha ﬂer naturvetare och
har därför igång en mängd projekt som ska
höja intresset för naturvetenskap. Ska Europa
fortsätta att ha en stark position när det gäller forskning så behöver vi hela tiden utvecklas, tycker Martin Lundqvist.
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Vi ﬁnns, om du
behöver oss

Vill DU som

FÖRÄLDER

Vi hjälper dig med begravning, gravsten, juridik
och försäkringar. Du är varmt välkommen in på
vårt kontor.

Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

Storgatan 28, Klippan
Tel. 0435-102 15
www.fonus.se
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Ge bort en
upplevelse i julklapp!

Whiskyprovning
på Gästis lördagen den 23 jan kl. 18
350:-/person
(i priset ingår provning och lättare tilltugg)

vara med och engagera dig i din
kommun? Med ditt stöd får vi
STÖRRE KRAFT att PÅVERKA

»

Vi gör även hembesök och har jour dygnet runt.

FÖR MER INFORMATION:
Folkpartiet Liberalerna
www.klippanliberal.se
klippanliberal@gmail.com Box 125, 264 22 KLIPPAN

Försäljning och tillverkning
Hängränna 125 mm - fr 37.95
Stuprör 90 mm - fr 48.95

STORT LAGER!
Tak-o väggplåt. Tillbehör.

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

Från ”självhushållets jul” till ”köpejul”

Potatislov blev höstlov
Under några höstveckor skulle skörden bärgas, t ex potatis. Mycket arbetskraft krävdes. Då ﬁck barnen
rycka in. Från 1842 var skolreformen i kraft. Då infördes skördelovet. Det var först lokalt reglerat.
Skolan blev allt mer statligt reglerad. Riktlinjer för skördelov behövdes, som kom 1939. Först enbart
för lingonplockning, från 1940
även för jordbruksarbete. Maxtiden för lovet var tre veckor 194041, ökades till fyra veckor 1942-45,
minskade till två veckor 1946 och
1954 enbart till sex dagar. 1959
försvann statligt reglerade skördelovet. Från 1970-talet återinfördes
höstlovet, för att dela upp höstterminen. Sedan 1990-talets mitt har
lov- och studiedagar förts samman
till ett höstlov i månadsskiftet oktober-november.

Stora helgdöden
Helgrik period stundar. ”För mycket helg?” Så har det tyckts förr. På
1500-talet var en tredjedel av året
arbetsfritt. Inskränkningar gjordes.
Ytterligare kom. 1772 klubbade
riksdagen ”stora helgdöden”. 21
helgdagar försvann, bl a ”tredje
och fjärde dag jul”. Översyn sker.
1935 infördes helgerna julafton,
påskafton och midsommarafton.
Profana helger kom sent. Den 1
maj 1939, nationaldagen 2005 –
då ströks dock annandag pingst.

Märkesdagar
1954: Riksbyggens första fastighet
i Klippan inflyttningsklar.
1969: Boﬁnkenskolan i Klippan invigs.

Som sagt...
”Att bli medveten om sin historia är
att bli medveten om sin egenart.”
(Octavia Paz, mexikansk nobelpristagare i litteratur).
”Dagens handlande styrs av gårdagens drömmar.”
(Ronny Ambjörnsson, professor i
idé- och lärdomshistoria).
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Julhelgen – vår största helg – förbereddes tidigt på självhushållets
tid. Nu, då allt köps till julen, börjar
det ännu tidigare - med affärers
skyltning.
”Jul” kom ur det fornvästnordiska
ordet ”Jól” och innebär fest som
tillsammans med ”blot” (offer) blev
offerfest, som hölls vid midvintersolståndet. Så har det varit från forntid
tills det blev kristen högtid och nu
ﬁras till minne av ”Jesus födelse”,
den 25 december. Detta datum
har dock ingen täckning i evangelierna. År 354 bestämdes att ”Jesus
föddes” den 25 december, samma
datum som ”Solguden” ﬁrades i
Rom, som skulle neutraliseras, precis som hedniska fester kring midvintersolståndet.
Sverige kristnandes på 1100-talet.
Festen och namnet blev kvar, men
budskapet var nytt. Numera har julﬁrandets kristna innehåll tunnats ut.
Julen – som pågår till ”Tjugondedag Knut” - i självhushållssamhället hade lång förberedelse

– med städning, slakt, bakning, tilllagande av festmåltiden. Tre datum
kom med tiden att bli extra viktiga: Annadagen, Luciadagen och
Tomasdagen (9:e – blötlägga lutﬁsk, 13:e - julgrisslakten och 21:e
december - julmarknaden). Julseder är en blandning av hedniska,
kristna, nordiska och germanska
traditioner. Mest har importerats
från Tyskland: Julgran, Lucia och
jultomte. Däremot är adventsljus
bara från 1870-talet i Sverige och
med ”fyra ljus” från 1920-talet,
adventskalender kom 1934. Julgranens ursprung ﬁnns i germanska
trädkulturen – gran eller stänger
med granruska sattes upp vid midvintersolståndet. I Sverige var det
först 1890 julgran blev vanlig.
Julklapp började delas ut på 1600talet. Då smögs det till mottagarens
dörr, klappade ljudligt på, då dörren öppnades kastades gåvan in.
”Julklapp” härleds av detta. Gåvor
och mat är i centrum som gjort dagens julﬁrande mindre till en kristen

”Jesus födelse” är julens budskap.

Att ha julgran
blev inte vanligt
förrän 1890-talet.

Julstjärna i papp
kom på 1930talet.

Jultomten som
ger gåvor är en
tradition från
Tyskland.

högtid och mer till en familjens
”köpejul”. Sedan slutet på 1960talet ordnas alternativa jular, för
bl a ensamstående.

Kistebrev är ”återupptäckta”
”Dåtidens ‘massmedium’.” Så blev
kistebrev, med storhetstid 17501850-talet. Kristna budskapet,
seder, moral och vardagslivets
glädjeämne och mödor var motivkretsarna.
”Kistebrev” är en handmålad
(akvarell) bild från svartvitt träsnitt
- en teknik från 1300-talets Europa. Ordet ”kistebrev” är etablerat i forskarkretsar, ursprunget är
skånskt och anknyter till träkistor
för förvarning av kläder och textilier, ofta med bild klistrad i locket.
I en bildfattig tid blev kistebreven färgstarka inslag. Motiven var

internationella, kopierades, anpassades till miljön och var kända i
hela Europa. Från Tyskland kom
kistebreven till Skåne. Syften var:
Synliggöra kristen tro, beskriva,
hylla, smycka och undervisa. Kistebreven gav ofta mer än predikningar och bibelläsning. Priset var
lågt så ”alla hade råd att köpa
kistebrev” på marknader, i bodar, av försäljare. Korta texter tillkom. Kistebrev i Skåne gavs ut av:
”Berlings boktryckeri” (1756–
1816), ”N P Lundbergs boktryckeri”
(1839–54), ”FF Cedergréens boktryckeri” (1832–36).

Från 1836 köptes papper från
Klippans pappersbruk, för kistebrevstryck. Få kistebrev ﬁnns kvar.
De flesta försvann på 1800-talet
då bilder i färgtryck kom. Under
1900-talet återupptäcktes kistebreven, som nu även nytillverkas.

15 generationer Gyllenstierna på Bjersgård
Släkten Gyllenstierna, Bjersgård och
kringliggande bygd har blivit extra
uppmärksammad genom Torsten
Hannrups forskning och föredrag.
Släkten har ägt Bjersgård i 15 generationer.
”Gyllenstierna på Bjersgård” – är
ett begrepp i Gråmanstorps socken, i nuvarande Klippans kommun,
sedan mitten på 1500-talet. Var har
släkten Gyllenstierna sitt ursprung?
När kom Bjersgård i släktens ägor?
Frågor som ställs.
Gyllenstierna (Gyldenstierne) är
en dansk frälsesläkt. Ursprunget
går inte att fastställa. Riddaren Nils
Eriksson på Ågård (Aagaard) på Jylland är släktens med säkerhet först

kända stamfader. Hans namn nämns
i en handling 1314. Till Sverige kom
släkten under första hälften av
1400-talet – att märka är att Skåne
då var danskt. Det var Erik Eriksson
som gifte sig med riksföreståndare
Karl Knutssons dotter Kristina.
Vid Johan III:s kröning den 10
juli 1569 blev riksdrotsen Nils Göran Gyllenstierna friherre. Då Skåne
blev svenskt introducerades ätten i
svenska riddarhuset. Släkten utgrenade sig i flera grevliga och friherrliga ätter. Alla grevliga ätter är
utslocknade.
Bjersgård hade sedan mitten av
1400-talet tillhört ätten Sparre.
Kring 1540 gifte sig riksrådet

Mogens Gyllenstierna med Anna
Sparre. Bjersgård övergick i ätten
Gyllenstiernas ägor. Mogens Gyllenstierna (kallad Mogens I) besökte inte Bjersgård. Den förste blev
Mogen Mogensen Gyllenstierna
(kallad Mogens II), som bodde
och byggde upp godset. Laxmand
Gyllenstierna anlades sjösystemet,
kring 1620 grävdes kanalerna av
krigsfångar från Varbergs fästning,
där Mogens Gyllenstierna (kallad
Mogens III) var chef.
1725 blev godset ﬁdeikommiss,
som upphörde 1976. Idag ägs och
drivs godset av Sten Gyllenstierna
och är Skånes modernaste mjölkproducent.

Boktipset: Clemensson/Anderssons bok ”Finn din egen släktsaga” ger enkel inspirerande vägledning.
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Mer att göra på vintern
Verksamheten rullar på bra. De flesta kunderna kommer från en radie på runt tre mil kring
Billinge, och många är ”stammisar” som varit
CGA Radio trogna sedan många år. Vinterhalvåret, som vi är mitt uppe i just nu, är den
mest hektiska tiden.
- Det är ju den mörka tiden nu. Folk sitter
mycket mer inomhus och tittar på TV när det
är kallt och rått ute än vad de gör på sommaren. Då är det så mycket annat som lockar,
säger Göran Andersson.

CGA Radio startade redan 1955, men då
under namnet CA Radio. CA stod för Clarence Andersson, far till nuvarande ägaren Göran. Clarence startade CA Radio i
Röstånga, där företaget höll till fram till
1994. Från 1984 tog sonen Göran över,
och 1994 ﬂyttade han ﬁrman till Billinge.
När Göran tog över passade han också
på att lägga till ett G (som i Göran) i företagsnamnet.
- Vi gör det mesta inom TV, radio och
antenner. Det är alltifrån försäljning till
service och reparationer, konstaterar
Göran Andersson.

Större delen av dagen är Göran Andersson
ute på ”fältet” och arbetar. Butiken håller
han öppen några timmar på vardagseftermiddagar och på lördagsförmiddagar. Göran
Andersson har inga anställda, utan driver
runt verksamheten på egen hand.
- Det är skönt att kunna rå sig själv, tycker han.
Digitalboxar och –abonnemang
De senaste tio åren har verksamheten utvecklats. För något år sedan infördes digital-TV
istället för analoga sändningar, något som
har skapat mycket arbete för Göran. Han säljer
nämligen digitalboxar och –abonnemang för
såväl Boxer, som Viasat och Canal Digital.
- Jag hjälper kunden att plocka fram den lösning som passar bäst. Kunden berättar för
mig vad man vill kunna se och sedan försöker
jag ordna det, säger Göran Andersson.

Vi önskar våra kunder
en riktig
God Jul & Gott nytt år!

Östra Storg 120 - Kvidinge - 0435-251 15
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Text & foto: Linn Gustafsson - praktikant Adapt Media

Lite julfunderingar...
Kan du berätta ett
speciellt julminne?

www.skvattemolla.se
tel. 0435 - 217 05

- När jag var 14 år så ﬁck
jag ett strykjärn av min
mormor i julklapp. Jag
kommer ihåg hur besviken
och ledsen jag blev när jag
hade rivit upp pappret och
såg att det var ett strykjärn. (skratt)

Åsa Hallin
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God Jul &
Gott Nytt År!
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Vad

Vi önskar alla våra gäster

Vad är din
favorit
på julbord
et?

En hjälpande hand när det behövs
dygnet runt, året om.

www.begr-byra.se
Billingevägen 8 i Röstånga

Tel. 0435-915 70

God jul
och
tt år
y
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- Oj, vad sv
årt! Det ﬁn
ns så
mycket men
jag älskar ju
julskinkan
och så ska
man
såklart ha
julmust till.

N. Skolgatan 2. 0435-71 95 10
Leg. Kiropraktor - Dennis Johansson
Medlem i Kiropraktiska Föreningen Sverige, KFS

Siv Sivertss

on

Vad önskar du
dig i julklapp?
- Pengar till en trevlig
utlandsresa med mina
vänner. Det hade varit
skönt att komma iväg
lite.

Tom Persson

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
Nu kan ni nå Nattöga dygnet runt på 0435-44 10 11
E-post: nattoga@gmail.com
hälsar Ljungbyheds Framtid & Nattöga

God Jul & Gott Nytt År
önskar vi på

0435 - 44 80 75
info@ljhgk.nu
www.ljhgk.nu
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PROFILEN:

a nice taste of

Peter Kvist

10

heaven

Tillbaka i
Klippan igen

Peter Kvist är född, uppvuxen och boende i Klippan. Sedan slutet av 80-talet har han arbetat som kock
på Rusthållaregården i Arild
med stor framgång. Men när
han hörde att Klippans Gästis
sökte en ny köksmästare sommaren 2008 blev han intresserad
av att ”vända hemåt” även på det
professionella planet.
- Jag träffade Jan Roth från Brännborn
Fastigheter, som äger Klippans Gästis.
När det visade sig att våra visioner stämde överens förstod jag att det var dags
att satsa ordentligt, säger Peter.
Matlagning ska vara kul
Som Klippanbo har Peter sett en mängd olika
krögare passera revy på Klippans Gästis under de senaste 20 åren utan att få någon ordentlig ”snurr” på verksamheten.
- Det kändes väldigt seriöst med Jan Roth och
Brännborn Fastigheter, och det har ju verkligen blivit bra fart på Gästis det sista året.
Lunchserveringen går riktigt bra, vi har ungefär 190 personer här varje måndag-fredag.
Det som lockade Peter allra mest var möjligheten att få driva ett riktigt traditionellt gästgiveri. Det traditionella (gås i november, julbord i december) blandas med husmanskost,
à la carte och gourmetmat.
- Jag vill att matlagning ska vara kul –
man får inte fastna i ett spår utan
hela tiden prova nya saker. Mat
är som kärlek, man måste sköta om den ordentligt, säger
han med ett leende.
Lyhördhet viktigt
Peter försöker hela tiden
att vara lyhörd och höra
efter vad folk önskar på à
la carte-menyn till exempel. Ryggbiff och oxﬁlé är naturligtvis
populärt,

men i år har hjortﬁlén faktiskt gått åt riktigt
ordentligt.
- Till hjortfilén gör jag en Karl Johan-svampsås och serverar med sultanrussin och nyponchutney. Många som inte ätit hjort förut har
smakat på den och tyckt om den.
Att ha lite spännande rätter på menyn är viktigt. Inte minst för att sprida det goda ryktet. Peter berättar om gäster från Stockholm
som stannade till i somras och som inte hade
några större förväntningar på ett gästgiveri
på landsbygden. Men berömmet blev översvallande.
- De sa att det här slår många av krogarna de
brukade gå på i Stockholm, och när man hör
det blir man ju varm in i hjärtat.
Träning och terränglöpning
Efter 20 år av helg- och kvällsarbete på Rusthållaregården arbetar nu Peter mestadels
dagtid måndag-fredag. I semester- och sjukdomstider hoppar han in även på kvällar och
helger. Men att börja arbeta dagtid var en
omställning.
- Det kändes lite konstigt i början, men nu
börjar jag vänja mig. Man får mycket mer tid
över för familjen och fritiden.
Och vad består då fritiden av? Förutom att
tillbringa mycket tid med hustrun Camilla och
barnen Caroline och Sebastian är Peter väldigt motionsintresserad.
- Jag tränar lite grann på gym, promenerar i
skogen och håller på med terränglöpning.
Och till sist kan vi ju inte låta bli att fråga vad
som är kockens egen favoriträtt? En fråga
han fått många gånger förr, men i alla fall.
- Vid den här tiden på året älskar jag rimmad
oxbringa, gärna med rostade rotfrukter och
persilje- eller pepparrotssås. Det är riktigt gott!
Och riktigt gott är också Peters eget recept
på ﬁkon- och dadelbollar, som han här nedan
presenterar för Söderås Journalens läsare.

Peters
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Låt oss fångaett minne!Ring 0435 - 77 90 54!
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Vad förväntar
du dig av
En ﬂicka född 090919
Vikt: 3 980 gr
Längd: 53 cm

En pojke född 090801
Vikt: 4 135 gr
Längd: 51 cm

Thea

Sixten

Åsa Björkman
Patric Johansson
Erika, Emelie,
Jonathan, Ludwig

Wictoria Svensson
Colorama

Alma

Wictoria
tror
att
botten
i
konjunkturen är nådd och att det
bara kan gå uppåt. Det kommer
alltid nyheter bland produkterna och
hon tror inte att det hade gått bättre
i en större stad eftersom där byggs
det så mycket nytt. Konkurrensen
är mindre på en mindre ort, och
folk söker sig ofta gärna till mindre
butiker för att få mer personlig
service.

129:-

199:-

Robert Pegelow

Underbart underhållande
om Sverige och svenskarna.

Conditori Hjärtat
Den enda chok
ladbok du behö
ver.

258:299:Fantastiska foton i vacker presentbok
om Söderåsen.

Text & foto: Linn Gustafsson - praktikant Adapt Media

Lina Lund Molin
Calle Svärdh

229:te bok?
Årets roligas

2010?

Robert hoppas på att 2010 kommer gå
bättre än 2009. Under 2010 kommer
Robert och hans kollegor leta efter nya
koncept till bageriet och testa om de
säljer. Robert tror att konditoriet hade
gått ännu bättre om det hade varit i en
större stad.

Sveriges mest sålda kokbok.
Nu i 25:e upplagan.

GE BORT EN ANNAN VÄRLD I JUL!

Caroline Håkansson,
Katarina Rosen och
Hanna Assarsdotter
Brohällans Blommor

Torggränd 2-4, 264 33 Klippan. Tel 0435-100 30.
www.bokia.se

God Jul och
Gott Nytt År!

50%

AVDRAG DIREKT
PÍ FAKTURAN
F O M  *ULI 
2/4 !VDRAG

(EMSTËDNING s &LYTTSTËDNING s +ONTORSSTËDNING s &ÚNSTERPUTS

Ring oss 0435-182 70
www.stadpatrullen.com

stadpatrullen@mail.com

Katarina tror att det kommer bli ett bra år. Under nästa år blir man
återigen en Interflorabutik. De ska även renovera andra halvan
av affären under nästa år. Katarina tror på en ljus framtid för
butikerna i Klippan.

Carina Nilsson

Basthi klädesaffär

Carina tror att 2010 kommer
att gå jättebra eftersom att fler
människor söker sig till butiker med
mer personlig service eftersom att
det blidas mer och mer kedjor.
I framtiden tror Carina att det
kommer gå bättre och bättre och
eftersom affären är i en by så
håller sig priserna låga. Hon tror
att fler storstadsmänniskor söker
sig till små byar just för att få den
personliga service man vill ha när
man letar efter något nytt.
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Vinnaren av Söderås Journalens

makeover!

På Nova fick Ann-Marie hjälp att
hitta sin stil. Madde och Jennie
plockade snabbt fram tre olika
outfits som prövades innan
favoriten valdes. En matchande
kappa blev pricken över i:et!
Ann-Marie fullkomligt stålade.
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På Salong One Step Ahead
blev Ann-Marie väl omhändertagen av Violeta och
Malin. Efter ett litet rådslag
så bestämdes frisyren. Fräck
och sportig stil med färg
som framhäver hennes fina
ögonfärg blev valet. Förvandlingen blev fantastisk!

2

Köp
valfria Goldwell
Styling produkter för

220 kr

FÖRE

EFTER

EFTER

JULERBJUDANDE!

(Ord. pris från 310 kr. Gäller ej 500 ml)
Erbj. gäller tom dec -09

Storgatan 17, KLIPPAN

Tel. 0435 - 100 23

Ann-Marie ﬁck en ny look
Det blev Ann-Marie Gunnarsson från Klippan som drog
det längsta strået i Söderås Journalens tävling om att
vinna en makeover. Och resultatet blev riktigt bra – det
syns ju om inte annat på bilderna här intill.

Festfin till jul och nyår!
Kom till oss på

- Jag trodde knappt att det var sant när jag såg bilderna, utan tänkte nästan ”vem är det där?”, skrattar
Ann-Marie Gunnarsson.
Bra med proffshjälp
Ann-Marie ﬁck plocka ut kläder från Nova, och ﬁck håret
klippt och slingat och blev sminkad hos Salong One Step
Ahead. Allting med mycket gott resultat.
- Det är en sak att försöka själv, både när man ska välja kläder och när man ska sminka sig, men när man verkligen får
hjälp av någon som är proffs blir det mycket bättre.
Kändes knappt igen
Vänner och bekanta som Ann-Marie hälsade på dagen efter
kände nästan inte igen henne.
- Jag märker ibland att folk tittar till lite extra precis som
om de känner igen mig men inte kan placera mig, och det
känns ju lite roligt.
Det är inte första gången Ann-Marie skickar in till Söderås
Journalens tävlingar, men det är första gången hon går hela
vägen till vinst. Och flytet har inte stannat där.
- Jag vann ett presentkort på ett Röda Korset-lotteri i samma
veva också.
Kanske läge att köpa en Trisslott eller två?
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God Jul & Gott Nytt År!
önskar Jennie, Madde och Lotta
PPET -ËN &RE   s ,RDAG  
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Vinn varor på Herners El!
Skicka till följande adress:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN

20 år LEVRYKoXXWIHERHIRJ}VWXEYTTPEKEREZ/PMTTER

.SYVREPIROSQYXWXVE\J}VINYP9RHIVHIWWEoVLEVXMH
RMRKIRLYRRMXF]XEJSVQEXREQR 7}HIVoW.SYVREPIRWIHER
 QIHEVFIXEVISGLmKEVIQIRW]JXIXmVmRHoHIXWEQ
QE%XX TVIWIRXIVE XVIZPMK PmWRMRK QIH JSOYW To F]KHIRW
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Märk kuvertet
”Herners El-tävling”
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EXTRA VINSTER!
Vi kommer även
att dra tre extra
vinnare som
får en Söderås
Journalen de
Luxe-bok var.

Nr.1

För att vinna detta pris, skicka in ett brev med en motivering till
varför just du förtjänar vinsten. I ett kommande nummer av Söderås
Journalen gör vi ett reportage om dig och ditt besök på Herners El.

Skicka in ditt tävlingsbidrag till oss senast
den 5 januari på följande adress.

Söderås Journalen de Luxe

Så här i julklappstider drar man sig lite för att göra några
större inköp till sig själv. Risken (eller chansen) finns ju att
man handlar något åt sig själv som kanske någon annan redan köpt för att ge bort i julklapp. Nu har du chansen att själv
välja. Söderås Journalen lottar nämligen ut ett presentkort
på Herners El i Ljungbyhed till ett värde av 1 800 kronor. Du
kan i lugn och ro gå dit när helgerna är avklarade och välja ut
någonting du önskat dig i julklapp, men som du inte fick.
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Snyggatorpsskolan sjöng för

Världens Barn
Som så många gånger förr var aulan
fullsatt när Snyggatorpsskolans elever
bjöd in till höstkonsert. Musikläraren Tor
Svensson och hans elever bjöd på en
musikalisk kompott som blev mycket
uppskattad. Och bäst av allt – det samlades in 5 301 kronor till Världens Barn och
Barncancerfonden.
- Vi hade gratis inträde, och så fick besökarna lägga ett valfritt bidrag på vägen
ut, berättar en nöjd Tor Svensson.

14

Foto: Linn Gustafsson

Next Generation
På scen stod ett femtiotal elever. Andra-,
tredje- och femteklassarna framträdde under
första akten med melodier från värdegrundsprojektet Next Generation, som under andra
halvan av 00-talet växt sig allt starkare. Next
Generation bygger på melodier från den
polska barngruppen Arka Noego. Svensken
Leif Lundgren upptäckte dem av en slump
för några år sedan, och bestämde sig för att
sätta egna texter till låtarna och skapa en
svensk motsvarighet. När han tog kontakt
med Arka Noego visade det sig att musiken
redan är översatt till flera andra språk, bland
annat spanska och ryska. Texterna är ”värdegrundsskapande” och behandlar moral, etik,
hänsyn och tolerans. Allt är givetvis religiöst
och politiskt obundet.

- Det är otroligt bra låtar med bra texter, och
eleverna tycker mycket om att sjunga dem
också, säger Tor Svensson.
Musikal i mars
Under kvällen bjöds den fulltaliga publiken
också på uppträdanden från sjätte- och sjundeklassarna som valt musik som elevens val.
Bland solisterna fanns 13-åriga Viviana Lundberg, som framförde Butterfly Away. Viviana
har också gjort danser och skrivit manuset till
den musikal som elevens val-gruppen håller
på att arbeta med.
- Musikalen kommer att spelas upp i mars, och
då använder vi redan kända låtar. Eleverna har
själva skrivit manus, säger Tor Svensson.
Känd från TV
Förutom Snyggatorpsskolans elever deltog
även systrarna Rebecka och Malin Karlson
från Ekeby. Nioåriga Rebecka medverkade i
våras i TV4:s Talang 2009, där hon framförde Jonas Gardells ”Aldrig ska jag sluta älska
dig”. Vid detta tillfälle rördes jurymedlemmen Charlotte Perrelli till tårar och Bert Karlsson uttryckte också sitt gillande och sa att
hon kommer att bli en stor stjärna en dag.
På konserten i Snyggatorpsskolans aula föregicks Rebeckas uppträdande av ett klipp från
programmet.
- När hon hade sjungit ”Gabriellas sång” från
filmen ”Så som i himmelen” klart, lyfte nästan taket, säger Tor Svensson.
Vad månde bliva av denna talang?

information från klippans kommun

Jullovsbad
Måndag 28 – onsdag 30 december & måndag 4 - fredag 8 januari
Kl.11.00-16.00
Inträde 10 kr för alla som fyllt 4 år.
Lek i alla bassänger.
Barn som inte kan simma och barn under 8 år,
endast i sällskap med vuxen (fyllda 18 år).
Övrig tid ordinarie pris

VÄLKOMNA
Våra öppettider under jul- och nyårshelgen hittar du på

www.klippan.se

Samtliga vinnare får också en Söderås Journalen de Luxe-bok!

SÅ HÄR GÖR DU:

• Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar in i någon
av annonserna i detta nummer.
• Du skall hitta annonserna till vilka bitarna hör. Skriv
sedan annonsörens firmanamn under resp. ruta.
• Du skall alltså INTE ange tidningssidans nummer.

1:a pris Moa Nielsen, Ljungbyhed
2:a pris Wilma Linusson, Klippan
3:e pris Ellen Freigard, Klippan

VINSTER:
1:a pris Presentkort hos Colorama,Klippan 500:–
2:a pris Presentkort hos Colorama,Klippan 300:–
3:e pris Presentkort hos Colorama,Klippan 100:–

Vinnare Barntävlingen - Nov

TÄVLA i Annonsjakten!

Sänd lösningen till: Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN i
brev frankerat med brevporto. Glöm inte ange ”Annonsjakten” utanpå
kuvertet! REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST den 5 januari -10.
FÖRE
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VÅRA KUNDER
Tegelbruksg. 10 • 264 35 Klippan • Tel. 0435-122 00
www.berndtssons.nu

3 st:

Namn:

EN RIKTIGT
GOD HELG!
Tel:

Adress:
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Homepartysäljare
Vi söker
dig som:

Gillar kläder
Är social och gillar att träffa människor
Gillar utmaningar
Vill tjäna extra pengar
Vill kunna bestämma sina egna arbetstider
Vill jobba minst 2 kvällar i veckan
Vill tjäna mellan 5-10 000 kr i månaden

Vi söker säljare som vill sälja våra kläder och väskor. Vi kör igång för fullt den
4 januari med försäljningen. Du investerar i din egen provkollektion för kraftigt reducerat pris.
Vårt koncept är hemförsäljning, där du som säljare engagerar värdar/värdinnor (vänner,
bekanta, grannar, arbetskompisar, släktingar m.fl.) att arrangera ett homeparty. De första
besöken bokar du själv hos dina vänner osv. sen kommer du att få nya värdar/värdinnor på
dom besöken så att det hela tiden rullar på. På ”partyt” visar du upp hela vår kollektion,
kunderna beställer av dig och sedan skickar vi varorna direkt till kunden. Du behöver alltså
inte själv sköta leveranser eller samla in pengar från kunderna.

Julerbjudande
Gäller 21-22-23 dec

Köp 4 bröd - Betala för 3
(Billigaste på köpet)

OBS! Måndagen den 28 december

- Semlepremiär!

a!

Välkomn

Våra säljare är driftiga, målmedvetna och stolta över att representera vårt företag och våra
produkter. Produkterna är kläder och väskor som passar alla i hela familjen. Vi säljer ett
välkänt varumärke som funnits i många år och ett helt eget varumärke.
Att du har säljerfarenhet är en merit men inte ett krav. Du får den utbildning du behöver av
våra säljcoacher för att komma igång.
Som säljare jobbar du på provision och vi betalar sociala avgifter och arbetsgivaravgifter. Du
får dessutom 30% internrabatt på hela vårt sortiment till dig och din närmaste familj.

EXTRAßyPPET
ßOCHß
KLß 

Är du intresserad av jobbet som säljare hos oss, så mailar du uppgifter om vem du är och
i vilket område du vill jobba. Tycker vi att du är rätt person för oss så kontaktar vi dig inom
kort för en personlig intervju. Vi vill som sagt att du genomför minst 2 homepartyn i veckan
men du får självklart jobba mer om du vill.
Maila din intresseanmälan till:
ZeZe Collection
johan@zeze.se
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Start 1909 i Klippan
med affärstryck på
Järnvägsgatan

Modernt digitaltryckeri 2009

2009
1909 -

Högkvalitetstryckeri i färg
på Åbytorpsvägen 2009

Vi har tryckt i Klippan sedan 1909!

