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PEPPARKAKOR
Swits, ca 230 g

2 st för
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Handla för 200:-. Max 1 pkt.

ZOEGAS KAFFE

500 g. Gäller ej Hazienda och Estianza

14

90
/st

SJÖFRUKTER
Con Amore, 1kg
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Klippanshopping.se
Julskyltning Klippan
BRAUNS SIDA
Alvstjärna Symaskiner
& Sybehör
Maywis Blomsterhandel Eftr
PROFILEN: Helena Färlevik
Annonsjakten
Hembygdsföreningens
julmarknad
Ljungbyheds julskyltning
Vinnaren av ridlektioner
Familjen
Ny tävling
Klippans Turism & Hantverk
Kefas Gospel
FK Viljan & Åby IBK
Kommuninfo
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ADAPt meDiA
TEL. 0435 - 77 90 50 • fax 0435 - 77 90 59
www.klippanshopping.se
DinA tiPs OCH FÖrsLAg viLL vi gÄrnA HA insÄnt tiLL:

sÖDerÅs JOurnALen/reDAktiOnen
ADAPt meDiA, n. skOLgAtAn 2, kLiPPAn
(v.g mÄrk meD ”MIna TIps”)
VI reserVerar oss för eV. Tryckfel
Upplaga 11300 ex.
Adapt Media har copyright på allt material som publiceras i Söderås
Journalen, om inget annat anges. Upphovsrättslagen gäller, och
omfattar alla typer av texter, artiklar, teckningar, bilder, grafik med
mera.
Material från Söderås Journalen får endast användas för privat bruk.
Att kopiera, överlåta, sälja eller kommersiellt utnyttja materialet är
inte tillåtet utan Adapt Medias tillstånd.

Här kommer några goda julrecept
från två av våra lokala experter!

på
Ett recept kakor!
smaskiga
Odengårdens
Knaperkakor
Det här behövs:
225 g smör
2 ¼ dl socker
2 msk ljus sirap
3 ½ dl vetemjöl, 210 g
3 tsk kanel
2 tsk bikarbonat
1 dl grovhackade nötter, 50 g
Gör så här:
Sätt ugnen på 180-190 grader.
Rör smör och socker poröst. Tillsätt sirapen.
Blanda vetemjöl, kanel och bikarbonat. Blanda
ned det i smör- och sockerblandningen.
Dela degen i fem bitar och rulla ut varje del till en
plåts längd, eventuellt kan lite mjöl behövas.
Lägg dem på plåtar med bakplåtspapper
(2 rullar per plåt). Platta till rullarna lite och
strö över hackade nötter.
Grädda i mitten av ugnen ca 12 minuter.
De ska bli mörkt gulbruna.
Skär längderna till två cm breda bitar direkt efter
gräddningen.
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AD, LAYOut, FOtO |
CAmiLLA H. PeureLL
camilla@adaptmedia.se
AnnOnser, LAYOut, FOtO |
AnnA-LenA LunDin
anna-lena@adaptmedia.se

Nu nalkas julen...
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AnsvArig utgivAre |
Bengt wetterBerg
bengt@adaptmedia.se

LAYOut, FOtO |
ALBin LunDBerg
albin@adaptmedia.se
reDAktiOneLL text |
JOHAn wetterBerg
johan@adaptmedia.se
AnnOnsFÖrsÄLJning, FOtO |
AnnA rOsén JÖnssOn
anna@adaptmedia.se
tel 0761 - 35 34 05,
0435 - 77 90 55
BrAuns siDA | LArs-erik BrAun
trYCk | LJungBergs trYCkeri

Vincents Kök
Glöggtiramisu i portionsglas 6 portioner
Ingredienser:
1 vaniljstång
2 äggulor
1 3/4 dl florsocker
250 g mascarponeost
rivet skal av 1 liten citron
6 savoiardikex
1 1/2 dl vinglögg
kakao

rrätt!

te
Härlig ef

Halvera vaniljstången på längden och skrapa ur fröna. Lägg
vaniljfrön med äggulor och florsocker i en skål. Vispa luftigt i ett par minuter. Tillsätt ost och citronskal och vispa
ihop till en jämn smet. Bryt kexen i bitar och lägg hälften i portionsskålar. Droppa först över hälften av glöggen
och sedan hälften av smeten i skålarna. Lägg på resten av
kexen och droppa över det sista av glöggen. Klicka på den
sista smeten. Pudra över mycket kakao. Ställ kallt i minst
en timme. Tips: Tiramisun går utmärkt att förbereda dagen
före. Pudra gärna över kakao innan de serveras så ser de
trevligt nypudrade ut.

Vincents Kök, Polkagrispannacotta
2 gelatinblad
4 dl vispgrädde
Smaskigt!
½ dl florsocker
ca 4 msk krossade polkagrisar
rullade polkaspån
Lägg gelatinbladen i kallt vatten ca 10 minuter. Låt vispgrädde och florsocker koka upp i en kastrull under omrörning. Ta
kastrullen åt sidan och rör ner polkagriskrosset. Ta upp gelatinbladen, krama ur dem och rör ner i den heta krämen tills
allt lösts upp. Låt svalna något och häll sedan upp i portionsglas, lått svalna och sätt in dem i kyl ca två timmar. Garnera
med polkaspånen vid servering.
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AB KLIPPAN LJUNGBYHEDS BEGRAVNINGSBYRÅ
Storgatan 74, 264 32 Klippan, tel 0435-104 06
Kommunens enda auktoriserade byrå. S.B.F.
AKUT JOUR DYGNET RUNT

!

Därför är vi med på
ed!

m
Nu är 64 företag

Bosse Landin, FB Måleri
- Vi i Klippan har rent allmänt varit lite dåliga på
att visa upp vad våra företag gör. Därför är det
ett stort plus att Klippanshopping.se har kommit
till. Där man kan samla alla möjliga verksamheter. Vi är med för att öka medvetenheten om vårt
företag – ju fler som vet att vi finns, desto fler
uppdrag får vi.

Jesper Sandström, Sandströms Bygg
- Det är bra att någon försöker framhäva de lite
mindre orterna och vad vi har att erbjuda. Det
finns en värld utanför Väla också. Jag ser Klippanshopping som ett bra sätt att visa upp sig för
Klippanborna.
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Patrik Mårtensson,
PM Friskvård – Akupunktur för alla
- Klippanshopping har potential att bli ett naturligt forum för folk som vill hitta företag i Klippan,
och när jag fick idén presenterad för mig valde jag
att gå med. I min bransch jobbar man mycket på
rekommendation, men det finns även folk som
söker efter akupunktörer på nätet. Söker man då
på Klippanshopping är det bra om mitt företag
finns med där.

Monica Lövgren,
Salong Monica
- Jag tror att många vill
ha en lokal hemsida där
man kan gå in och söka
på vilka butiker och
tjänsteföretag som finns
i Klippan. Det är bra att
man kan lägga in egna
erbjudanden och få ha
med bilder, kontaktuppgifter och verksamhetsbeskrivning. Det passar
mig perfekt eftersom
jag inte har någon egen
hemsida.

• Adapt Media
• Algot Anderssons Trä & Byggvaror
• Antennsystem Skåne
• Basthi
• Bengtas Bygg & Montage
• BI Reklam
• Bjärhus Gårdsbutik
• Bosab Fastighetsförvaltning
• Börjessons Bil
• Cambridgekuren
• Carlssons Kläder
• CGA Radio TV
• Conditori Hjärtat
• Corpus Träning & Hälsa
• Dermi Hud & Harmoni
• Ekstrands Cykel
• FB Måleri
• Glasögonhuset
• Guld o Silversmedjan
• Gunns Mode
• Görans Ljud & Bild
• H Nilsson El
• Herners El
• HR Redovisning
• ICA Kvantum
• ICA Supermarket Klippan
• IVT Ragnarssons El & VP Service
• Jesper Sandströms Bygg
• Jonssons Ledstångsfabrik
• JSE Skogsentreprenad
• Kerstins Garn & Handarbete
• Kickes Snickeri
• KlippAnns Tyger
• Klippans Gästis
• Klippans Kommun
• Klippans Kultur Center
• Klippans Vulkverkstad
• La Vie en Rose
• Lilla Kloster Service AB
• Lindholms Reklam
• Ljungbergs Tryckeri
• Ljungbyhed Park
• Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
• Maywis Blomsterhandel Eftr
• MOJO Betong och Bygg
• MP Solskydd
• Nova
• Optimera Klippan
• PM Friskvård
• Riksbyggen Klippan
• Rörmontage
• Salong Monica
• Sandbanken Fastighets KB
• SEB
• Stigs Autoshop
• Swedbank
• Söndraby EL
• tomas eriksson tränare & coach AB
• Treklövern Bostads AB
• Tullssons Möbler
• Vincents Kök
• Ydhags Specialsnickeri
• Åby Bilelektriska
• Åke Dahl Fastighets AB
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Julskyltning

i Klippan 28 nov kl 14 - 18
Lotterier, ponnyridning, tomtegrotta
underhållning och musik!
Butikerna har öppet...

JULKL APP

Precis som i gamla tider, täcker några butiker för sina
fönster och öppnar dem inte förrän till julskyltningen!

Öppet på biblioteket
bokförsäljning, tävlingar,
underhållning, glögg och
pepparkakor!

Öppettider för butikerna (även Apoteket)
i Klippan Julhelgen 2010:

A!
N
M
O
VÄLK

Skyltsöndag 28 nov
Alla lördagar innan jul
Måndag 20 dec
Tisdag 21 dec
Onsdag 22 dec
Julafton
Nyårsafton
Trettondagsafton

14 - 18
Öppet till 14
Öppet till 19
Öppet till 19
Öppet till 19
Öppet till 12
Öppet till 13
Öppet till 15

S TIPS!

Ibland kan
det vara
roligt och b
ekvämt att
få
välja sin Ege
n Julklapp!

100:KLIPPANS KÖPMAN

NAFÖRENING

KLIPPAN-CHECKE
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Pris från 130

Dessa kan k
öpas hos
Ove Foto, A
llégatan 12,
Klippan
Tel 0435 - 10
2 40

Även med LED-b

20%

Handla dina

julklappar
hos oss!

Willez besöker
butiken under
julskyltningen!

4UPSHBUBOt,MJQQBO

Wave Bisonyl Red
205.503
Rek utpris: 525 SEK

Trivsel och funktionalitet

Lussekatt 15 kr — 4st 50 kr
Kaffe och lussekatt 25 kr

4
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Vattentät bisonyl.
Stort huvudfack.
Utvändigt blixtlåsfack och sidock
Krokar innanför blixtlåsfack.
Meshnät för förvaring av axelremmarna.
* Reexer.

Erbjudandet gäller
tom 31 dec -10

Wave Bisonyl Black
205.501
Rek utpris: 525 SEK

Rymlig ryggsäck och cykelväska!

AREZZO

RÖRMONTAGE AB

35 x 32 x 14 cm, 16 lit

STORGATAN 16, 264 00 KLIPPAN
Tel. 0435 - 71 12 75, fax 0435 - 100 25

OSS
L
L
I
T
KOM SHOPPA
OCH !
LOSS

Storgatan 32, Klippan
Tel. 0435 - 101 15

*
*
*
*
*

Bil ibland - cykel ibland!

www.gunnsmode.se

Välkomna önskar
Helena med personal!

34 x 45 x 24 cm, 37 liter

på hela Temals sortimentet

UFM
GBY

Julskyltningserbjudande

WAVE ryggsäck

Den stora
modebutiken
mitt i city med
personlig service.
Vi finns här
för DIG!

Klipp ut kupongen och
ta med till butiken!
Du får 20% på valfri vara!
Gäller endast vecka 47 och ett
erbjudande per kund.

Arezzo Canvas Black
285.410
Rek utpris: 610 SEK

God Jul & Gott Nytt År
önskar vi på

* Vattenavstötande canvas.
* Stort huvudfack och ett u
vändigt fack.
* Reexer.
* Avtagbar, reglerbar axelre
samt handtag.
* Krokar innanför blixtlåsfac

Arezzo Canvas Cool Grey
285.412
Rek utpris: 610 SEK

POSTINO MESSENGER
38 x 29 x 11 cm, 12 liter

* Vattentät polyester.
CYKELAFFÄREN
I CENTRUM
* Stort huvudfack med två invändiga
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meshckor samt era småckor.
Invändigt blixtlåsfack.
Blixtlåsfack och mobilcka under locket.
Reglerbar axelrem samt handtag.
Krokar innanfört ex
blixtlåsfack.
väskor från NEW LOOK

Postino Checker
204.319
Rek utpris: 495 S

EKSTRANDS CYKEL 0435-71 14 13
Storg 17, KLIPPAN Vard 9-18 Lörd 9-14

CYKELAFFÄREN I CENTRUM
TREK STANDARD C420
Kolla in nya Trek Nordic Line Citycyklar
SPECIALERBJUDANDE!

10-11-11 12.18.45

GOD JUL
ÅR
OCH GOTT NYTT
önskar

HELGESSONS GLAS AB

Tack för att vi fått förmånen att förmedla
så många fantastiska hus under året som gått.
Vi ser fram emot ett nytt år med nya utmaningar.

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

God Jul &Gott Nytt År
önskar

En riktig God Jul
och ett Gott Nytt år
önskar vi er alla!

önskar
Margareta & Jonas

God Jul!

LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET

Allétorget 17, 264 33 Klippan
Tel 0435-155 35 info@maklarcentrumskane.se
www.maklarcentrumskane.se

Kille & tjej
104-152 cl

strl 36-46

en hälsning från
Din verkstad!

JULKLAPPSTIPS!
a
g
i
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y
M

HANDDUKAR
i olika storlekar

!LLA JACKOR

20%

!

pp
Årets julkla

PË SKYLTSNDAGEN

VI HAR

PRESENTKORT

*ULKLAPPAR TILL
HELA FAMILJEN
Välkomna!
Madde, Lotta och Rebecca
PPET -ËN &RE   s ,RDAG  
°BYPLAN  s   +LIPPAN s 4EL   

Öppet:
FvÀiÊÇ£nÊUÊÀÊ°ÎäÊ£Î
ÜÜÜ°VÀ>>°Ãi
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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

Kvidinge – spännande och innehållsrik

Batalj på kyrkostämman
Strider blossat upp i pastorat, som
i Klippan, ofta med personliga förtecken. 1921 blev det en batalj mellan kyrkliga- och profana makten,
med grund från 1917. Då fråntog
stämman ordförandens (kyrkoherdens) rätt att själv bestämma stämmodatum. Det blev lördagar eller
söndagar, ”då arbetarna var lediga
och kunde delta”. 1921 föreslog
Martin Persson (s) att anslagen till
olika kyrkliga verksamheter i stort
skulle halveras. Protester kom från
”kyrkfolket”, omröstning var på
gång, som drogs tillbaka då den
blivit 70-29 i Martin Perssons favör.
Därför genomdrevs samtliga krav.

Johannesört ger ro
Höst, mörker och små depressioner sammanknippas. Hjälpare mot
oro och depressioner är johannesörten. Numera är den klassad som
naturläkemedel.
Johannesörten
finns spridd i stora delar av världen.
När den kom till Sverige har inte
klarlagts. Tidigt upptäcktes dess
läkande effekt mot ”kroppsliga
och själsliga åkommor”. Men dess
egenhet att avge blodröd färg då
dess gula blommor gnuggas har
framkallat sägner. En är att Oden
använde johannesörten för att läka
sår. Då kristendomen kom till vårt
land ombildades den till kristen sägen; den röda saften är blod från
halshuggne Johannes Döpare.

Märkesdagar
1935. För tredje gången ska utredas frågan om Klippan ska bli
stad.
1945. Klippan blev köping. Gråmanstorp upphörde som huvudort för kommunen.

Som sagt...
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”De svenska tidningarna är utpräglade 1800-talsföreteelser.” (Professor Per Rydén).
”Industriella genombrottet på
1800-talet förändrade för alltid
samhälle och dess medlemmar.”
(Professor Lars Magnusson).
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Till mer man kan om sin bygd och
sin hemort till intressantare blir
dessa. Där det är intressant trivs
man. Där man trivs känner man
trygghet. Då måste information
ges om allt – som i kvidinge.
Kvidinge har hamnat i skuggan av
Åstorp och Klippan, antas vara lite
av ”innehållslös håla”. Men inget
kan vara mer fel. Det vet en del i Kvidinge och det vill de sprida till alla.
Därför arrangeras dels byavandringar för att belysa historian och dels
”Öppen by” för att visa på det som
finns i form av aktiviteter från föreningsliv, affärsliv, kommunal verksamhet till kyrklig verksamhet.
Ingela Lindström är något av
”spindeln i nätet”. En samverkansgrupp finns. Den ordnar träffar och
genomför arrangemang som: ”Öppen by” vart tredje år. Årets upplaga är den tredje i ordningen. Målgrupp är familjen, speciellt då barn
och ungdomar. Särskild målgrupp
är de inflyttade.
Ingela Lindström kan berätta om
hur överraskade nyinflyttade blivit
över hur mycket som finns i Kvi-

dinge. Hon berättar om kommunala sektorn med bl a bibliotek,
brandkår, familjecentrum, fritidsgård, förskola, skolor, om föreningslivet med hembygdsföreningen, fotbollen, skytte. Men även
om Röda Korset, scouterna och
kyrkan samt det rika utbud av affärer och företag och då inte minst
”Helgessons trädtjänst” som lät
barnen prova på verksamheten.
Kvidinge har en ovanligt rik historia. Många har sett ”Monumentet
i Kvidinge”, där det i år hölls en
minnesstund över kronprinsen Karl
August som stupade här 1810.
Men Kvidinge har firat 700-årsminne 2007, efter det första dokument där Kvidinge finns med. Thomarps Kungsgård finns, som haft
stor betydelse för bygden. Men
det finns mycket annat, som t ex
1800-talshistorian, med det framväxande samhället med affärer, företag och service. Detta visas på ett
föredömligt sätt genom vandringar
och med att ”öppna upp sig” för
bybor och övriga samt bli förebild
för andra ”byar”.

I familjecentrum kunde barnen se sig på film.

Jonas Helgesson håller i linan vid barnens
klättring.

kommunen visade brandkårens utrustning.

Luffarslöjd – enkla hantverket lockar allt fler
slöjd i meningen ”handens arbete” var en viktig kulturell verksamheterna i tusentals år. en allmogeslöjd utvecklades. Inom denna
luffarslöjd, som återupptäckts.
I forntiden var slöjd i meningen att
tillverka allt från redskap, vapen till
kläder nödvändig. Och tidigt skedde en form av uppdelning – mannen tillverkade redskap, vapen, jaktoch fiskedon, kvinnan de ”mjuka”
hantverken. I antikens kulturer höll
förmögna slavar som specialiserat
sig på visst hantverk. Med tiden utvecklades stads- och bygdeslöjd.

Gustaf Vasas regeringstid var först
med att sätta in kraft för att koncentrera hantverket till städerna,
regler kom, hantverksskrå uppstod.
Storhantverk utvecklades i manufakturer – manuell produktion – under 1700-talet. Det blev industrier,
maskiner tog över, massproduktion
skedde.
Men vid sidan av detta kom hemslöjd igång. Allmogeslöjd utvecklades. Inom denna uppstod ”luffarslöjd” (metalltrådslöjd). Det var ett
sätt för de kringvandrande människor som kallades luffare att betala

en grupp som visade luffarslöjd i kvidinge.

för sig för mat och annat. Men även
att tjäna sig en och annan slant. Att
ha med sig metalltrådar var enkelt
och bara enkla verktyg behövdes.
Det tillverkades allt från bruksföremål, leksaker till prydnadsföremål.
Några blev riktiga mästare i att
forma metalltråden. Men mest var
det bruksföremål som tillverkades.
Enklast var att göra en visp. Nu har
denna slöjdform återupptäcktes
och kurser ges.

Starka politiker – med kommunen bästa i fokus
”starka politiker” har ofta funnit,
som i riseberga kommun. en var
socialdemokrat, en annan högerman. fokus var inte på partiprogram och ideologi, utan på ”kommunens bästa”.
Högerpartisten – det hette högerpartiet då – var kapten Nils Romander, kallad ”kaptenen”. Han
var borgerliga gruppens obestridde
”hövding”, ordförande i kommunfullmäktige och inte rädd för att
frondera mot de egna. Motiveringen var då: ”Det är för kommunens
bästa.”
Flera gånger gick han mot en
enig borgerlig grupp, som 1938.

Då gällde frågan att sänka skatten med en krona – från sex till
fem kronor. ”Sänk med en krona”
ansåg borgerliga gruppen. 50 öre
tyckte socialdemokraterna och
fondera resten för framtiden. I
kommunfullmäktige deklarerade
Nils Romander att han stödde (s).
Det blev omröstningen, som slöt
12-8 i s-favör, med fyra borgerliga
som avstod. 1939 gällde det krisnämndsdistrikt, en betydelsefull
fråga. S ville att Riseberga blev
eget distrikt. De borgerliga att
Färingtofta och Riseberga bildade
distrikt. Nils Romander stödde socialdemokraterna. Omröstningen

slöt 11-11. Romanders utslagsröst i
kommunfullmäktige, som ordförande, avgjorde. Trots en rad ”Romanderbeslut” förblev han ”hövding”.
Hos socialdemokraterna fanns
jägmästaren – som han kallades
– Carl Gustaf Enecrantz. Han kom
med 1929, flyttade från Skåne sju
år senare, var kunnig, hade pondus
och styrde upp arbetarkommunen.
Blev arbetarkommunens ordförande, Åsbokretsens ordförande och
kom med i partidistriktets styrelse. Vad jägmästare sade det blev
det majoritet för. Även han hade
”kommunens bästa” som sin ledstjärna.

Boktipset: Ingvar Erikssons bok ”Karolinen Magnus Stenbock” belyser Stenbocks insats för Skåne.
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God Jul och
Gott Nytt År
önskas alla mina kunder!
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CE Friskvård

Norra Skolgatan 2
Mobil 0702 - 93 64 81

(vid mobilsvar lämna meddelande)

Claes Engström

- Massör med ortopedmedicinsk inriktning.

LÄS MER PÅ
www.ivt.se

En varm Ragnarssons El & VP Service
julhälsning Tel. 0435-184 82

Lions
Julmarknad
Klippan den 28/11 kl.13-17
(Allétorget)

Ljungbyhed 5/12 kl.15-18

IVT PremiumLine X11

God Jul och
Gott Nytt År
önskas alla
våra resenärer!

Tomtegrotta
Lotterier
Våffelförsäljning
Glasögoninsamling

s Bergvärmepumpen som är perfekt
för nästan alla svenska hus
s Nyutvecklad varvtalsstyrning ger
alltid rätt värme

a!

Välkomn

(vi tar emot era gamla glasögon)

0435 - behövs
142 13inte.
s ExtraTel.
eltillskott
Åbytorpsvägen - 264 39 Klippan
s Besparingen blir
maximal
www.klippansbuss.se
- info@klippansbuss.se

Julkortsförsäljning

God Jul och
Gott Nytt År!

Källvägen 6, 264 70 KLIPPAN
0435-225 03, 070-688 08 77
sandstromsbygg@telia.com

Försäljning och tillverkning
Hängränna 125 mm - fr 39.95/m
Stuprör 90 mm - fr 52.95/m

STORT LAGER!
Tak-och väggplåt.
Tillbehör.

Öppettider mån-fre 7-16.30
Väg 108, 2 km norr Marieholm
Tel 0413-730 62
Fax 0413- 730 81
www.birgittasplat.se

Vi önskar alla våra
kunder en riktigt
God Jul och ett
Gott Nytt År!

Vi ﬁnns, om du
behöver oss
Vi hjälper dig med begravning, gravsten, juridik
och försäkringar. Du är varmt välkommen in på
vårt kontor.
Vi gör även hembesök och har jour dygnet runt.
Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

Storgatan 28, Klippan
Tel. 0435-102 15
www.fonus.se
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Clara tar över sybehörsaffären
Clara Alvstjärna har köpt Nielsens Symaskiner på Järnvägsgatan. Sedan den 15 november heter rörelsen istället Alvstjärna Symaskiner & Sybehör.
- Jag har arbetat som redovisningskonsult i 20 år och mestadels jobbat hemifrån, så det ska bli kul att träffa folk lite mer
regelbundet, tycker hon.
Gjorde en ordentlig kalkyl
Det var i våras som Bent Nielsen, bland annat i en artikel här i Söderås Journalen, aviserade att skulle sälja sin affärsverksamhet. Clara
Alvstjärna, som handlat hos Bent från och till under de fyra år hon
bott i Klippan, blev intresserad.
- Jag var här och köpte stickor tidigt i höstas och fick höra att butiken
var till salu. Jag gick hem och räknade ett par veckor, för att se om
ett köp var möjligt och det var det.
Tävlingar för kunderna
Clara har alltså stickning och handarbete som sitt största fritidsintresse. Hon har hållit på ända sedan barnsben, och har tidigare arbetat både som ändringssömmerska och i handarbetsaffär i Stockholm.
Clara har under hösten ”praktiserat” lite hos Bent Nielsen för att
komma in i verksamheten, och redan nu har hon ett antal idéer om
vad hon ska göra med sitt nya företag.

s  SMMAR
s %NKEL ATT TRÛ
s %XTRA TILLBEHR INGËR
s %NKELT SMVAL
Garanti 2+3 år

Class E 10

1.795:ord. pris: 1.995:-

ERBJUDANDE

- en tanke är till exempel att ha lite tävlingar för kunderna, till exempel
att folk ska kunna tävla och rösta fram vem som stickar de finaste
grytlapparna. sedan har jag dessutom en fundering om att starta upp
kurser. Vad för sorts kurser är inte bestämt än. Jag kommer att höra
efter med mina kunder. Är det något speciellt de efterfrågar så ska vi
nog kunna starta upp det.
Rogivande att skapa
Kontakten med kunderna är alltså viktig för Clara Alvstjärna. Hon vill
gärna att folk ska komma med idéer och förslag. Därför kommer hon
att lägga ut en gästbok i butiken.
- Där kan man skriva sina förslag, antingen anonymt eller undertecknat.
Handarbete har alltså varit en hobby genom hela livet för Clara. Vad är
det då som är så kul med till exempel stickning?
- Det är rogivande att skapa olika saker. Jag tycker om att sticka efter
eget huvud och behöver inte så mycket beskrivningar.
Kan hjälpa till
Denna specialkunskap hoppas Clara ska komma hennes kunder till
gagn.
- Man kan komma in hit med en idé om hur exempelvis en tröja ska
se ut. finns det inget färdigt mönster så kan jag plocka fram ett. Man
måste inte alltid följa ett mönster utan det kan vara kul att skapa
någonting på egen hand också, och då hjälper jag gärna till lite ”på
traven”.
I övrigt kommer Clara att driva butiken vidare i Bent Nielsens anda.
- Man ändrar inte för mycket på ett koncept som varat i 40 år. Bent har
gjort en massa bra saker för butiken och jag har stor respekt för det.
Positiv känsla
Clara ser mycket positivt på Klippan, både som bostads- och som företagarort. Hon är säker på att hon kommer att trivas med sin nya
affärsverksamhet .
- Jag har bott på många ställen genom åren, men jag trivs ändå väldigt bra i klippan. Det finns en positiv atmosfär här och människor
är jättetrevliga. Hade jag inte tyckt det hade jag aldrig gjort den här
satsningen.

25% RABATT

PÅ UTVALDA GARNER!
Gäller tom den 18/12

0435-138 66
Järnvägsgatan 32 Klippan
måndag-fredag 9.30-18
lunch 13-14
lördag 9-13
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HosMaywis Blomsterhandel förbereder man sig
för den härliga

julen

Fira 1:advent med oss på
Maywis Blomsterhandel
Söndag 28/11 kl. 14-18

bjuder vi på glögg och pepparkakor!

Vi önskar alla våra
kunder en God Jul &
ett Gott Nytt År!
Maria, Maria och Iréne

MAYWIS BLOMSTERHANDEL EFTR

JULERBJUDANDE!
Klipp ut annonsen
och få 10% RABATT
på valfri vara.

4EL     s ¾PPET -ÍN FRE   s ,ÚR  

Maywis Blomsterhandel Eftr har fullt upp inför julhandeln.
Redan nu i november har man börjat planeringen inför julskyltningen den 28 november.
- Vi kommer att vara lite hemliga och täcka för skyltfönstret på
lördagsnatten, så att det blir en överraskning för alla besökare på
julskyltningen, säger ägaren Maria Frohm.
Traditionellt och stilrent i ett
Utan att avslöja hur skyltfönstret kommer att se ut så kan Maria
Frohm ändå berätta lite om hur tankarna har gått under planeringen.
- Man måste försöka nå både de som gillar det mer traditionella
och de som gillar den trendiga stilen. Temat kommer att bli romantisk jul – då hoppas vi kunna nå så många som möjligt.
Årets höjdpunkt
Den riktiga julruschen tar sin början kring Lucia. Då ska det sättas
ihop julgrupper i mängder. Maywis Blomsterhandel Eftr är Klippans enda Interfloraanslutna butik, så man har dessutom mängder av leveranser hem till dörr.
- Julen är verkligen årets höjdpunkt. Man har att göra vid de
andra högtiderna också, men julen är så pass utdragen att det
blir mycket jobb fördelat på en lite längre period. Det är mycket
att göra men det är bara roligt, säger Maria Frohm.
I övrigt hjälper Maywis Blomsterhandel Eftr till med allt när det
gäller blommor. Man är specialister på blommor till begravningar
samt brudbinderi.
- Vi ser till varje kunds behov och önskningar och levererar det
kunden vill ha.

9
Sj 10-10 november.indd 9

10-11-11 12.19.16

PROFILEN:

Helena Färlevik

Tre hästar, två barn och ett Gästis

Är man uppvuxen på Spångens Gästis, där
föräldrarna var krögare under större delen av
barndomen, är det kanske inte så konstigt att
man som vuxen går in i gästgiveribranschen.
Helena Färlevik tog över Röstånga Gästgivaregård av pappa Bengt Jönsson för fem år sedan.
- Han äger fortfarande fastigheten och jag
äger rörelsen. Jag har aldrig känt någon press
från mina föräldrar att ta över, men det kändes
som ett naturligt steg att göra det när tillfället

Mycket att göra
Som föreståndare på Röstånga Gästgivaregård är Helena Färlevik just nu uppe i
en hektisk period. November är sprängfylld med såväl lokala som långväga gäster som ska äta gåsmiddag. Och gåsperioden hinner knappt ta slut förrän det
är dags för nästa begivenhet: Julbordssäsongen.
- alla helger är mer eller mindre fullbokade redan. Det kommer folk långt
uppifrån landet till och med. Jag tror att
man mer och mer börjar hitta tillbaka till
det gamla tankesättet att man ska vårda
traditionerna. Idag är det ”full rulle” och
stress mest hela tiden. Då tycker många
att det är skönt att komma ut på landet till den här fantastiska naturen vi
har omkring oss. Dessutom blir det en
personlig kontakt här hos oss. Många
återkommer år efter år, och då känner
man ju igen varandra på ett annat sätt
och kontakten blir därefter, säger Helena Färlevik.
Småbarnsförälder
Just för tillfället har Helena huvudfokus
på att vara småbarnsförälder. Hemma på
hästgården Billinge finns två killar på tre
och ett halvt respektive tio månader som
kräver mycket av hennes tid. Men Helena
hinner både familjen och arbetet.
- nu när vi har mycket att göra på helgerna kan en lördag inledas med att jag
håller i frukosten på egen hand. sedan
är det lunchservering, men när den är

avklarad kan jag åka hem och vila några
timmar innan det är dags för gåsmiddag
eller julbord på kvällen. Det är skönt att
få den där pausen för att man ska kunna
orka med.
Underbar natur
Semester tar Helena i januari och februari varje år, då verksamheten är stängd.
Resten av året är gästisdörren öppen för
det mesta. Varje söndag serverar man
smörgåsbord, och de är oftast välbesökta. Sommaren innebär också full beläggning, speciellt sedan Söderåsen blev klassad som nationalpark – vilket har visat sig
locka ännu mer turister.
- naturen här är verkligen helt fantastisk.
Man blir verkligen hemmablind när man
bor här ute. Jag pendlade från Ängelholm i några år när jag arbetade där,
men jag saknade de här omgivningarna
för mycket och flyttade tillbaka.
Tre hästar
Uppäxt på landet som hon är, så har hästar alltid haft en central del i Helenas liv.
Hemma på hästgården i Billinge finns
för tillfället tre tävlingshästar. Helena tillbringar många lediga timmar på hästryggen när hon vill koppla av.
- Jag har tävlat förr, och är ute på någon
tävling då och då, men först och främst
har jag hästarna som avkoppling. nu
börjar dessutom min äldsta son bli lite
intresserad också, och det är så klart väldigt kul.

uppstod, säger Helena Färlevik.
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Söderåsjournalen
JUBILEUMSERBJUDANDE!

Alla som bokar service innan
den 31 december 2010 bjuder
vi på nya torkarblad.

B

Billingevägen
- Röstånga
- 0435-91570
Billingevägen
8 8- Röstånga
- 0435-91570
EGRAVNINGSBYRÅ

Billingevägen 8 - Röstånga - 0435-91570
hjälpande
hand
när
det
behövs
En
En
hjälpande
hand
när
det
behövs
dygnet
runt,
året
om
runt,
året
om
dygnet
En hjälpande hand när det behövs
dygnet runt, året om

Mikael
Karlsson
Mikael
Karlsson

gärna
på vår
hemsida
LäsLäs
gärna
mermer
på vår
hemsida

Mikael Karlsson

Läs gärna mer på vår hemsida

VÄLKOMNA!

ÅBY BILELEKTRISKA AB
Åbytorpsvägen, KLIPPAN
Tel. 0435-133 60

www.begr-byra.se
www.begr-byra.se
www.begr-byra.se























DIN BILVERKSTAD

Pensionat Söderåsen
har även konferensoch festmöjligheter.
Ett perfekt ställe att
samla arbetsgruppen,
kunderna, familjen
eller vännerna. Trivsamt, familjärt och
ostört.

10,7
x 7,1
10,7
x 7,1
10,7 x 7,1

”Viltkött – NaturligtVis”
Gårdsbutiken öppen torsdag & fredag 15-18. Övriga tider: Ring!
Lyckad jakt? Vi hjälper dig ta hand om viltet, alt köper det.
Misslyckad jakt? Köp din viltstek eller and här.

   

Kött- och Charkprodukter

 



Pensionat Söderåsen

Rum och Frukost i Tomtebo, öppet året om!

Allarp 842, 260 70 Ljungbyhed
Telefon: 0722 - 477 444
www.pensionatsoderasen.se

0435 - 44 01 65 • 0708 - 14 01 65
www.bonnarpshjort.se
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Kille & tjej
104-152 cl

Komplett ramverkstad i Bonnarp
Jag håller öppet när det passar dig!
Boka tid 070-449 05 48

VINSTER:
1:a pris Presentkort hos Herners El, Ljungbyhed
500:–
strl 36-46
2:a pris Presentkort hos Herners El, Ljungbyhed 300:–
3:e pris Presentkort hos Herners El, Ljungbyhed 100:–
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.

Välkommen! / Lennart Säﬂund

1:a pris Axel rosenberg, klippan
2:a pris Anton molin, klippan
3:e pris Joakim karlsson, röstånga

TÄVLA i Annonsjakten!
Vinnare Barntävling - Oktober

s

ÖSTÅNGA
RRÖSTÅNGA
EGRAVNINGSBYRÅ
BBEGRAVNINGSBYRÅ
RÖSTÅNGA

Söderåsjournalen
Söderåsjournalen

Sänd lösningen till: Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN i
brev frankerat med brevporto.
Glöm inte ange ”Annonsjakten” utanpå
FOEBTU
kuvertet! REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST den 3 december 2010.

ÖPPET ALLA SÖNDAGAR
FRAM TILL JUL!

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

Den stora
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personlig service.
Vi finns här
för DIG!

2 st för

Välkomna!

STÄNGT
www.glaskonst.se

Storgatan 32, Klippan
Gäller endast vecka 47 och ett
Tel. 0435 - 101 15
Klöva Hallar, KLIPPAN
Namn:
erbjudande
per
Madde, Lotta
och Rebecca
Priset
ärkund.
395:- per
Tel/Fax 0435- 191 77

Mail glaskonst.mek@telia.com

person
Adress:
familjejulbord
295:PPET
-ËN Söndagar
&RE   s ,RDAG
 

Även catering minst 10 personer - begär offert10-11-11
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Öppet: Må

Storgatan
Tel
w

Tel:
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Vi hjälper
Välkomna önskar
/kg
/st
och försäk
*ULKLAPPAR
Helena med personal!TILL
PEPPARK
vårt konto
Julbordet dukar vi upp varje kväll
Swits, ca 2
Vi gör äve
Klipp
ut
kupongen
och
HELA mellan
FAMILJEN
onsdag 1/12 fram till
ta med till butiken! LJUNGBYHED 0435-44 10 30
söndag 19/12
Öppet: mån- fre 9-20, lör & sön 9-18
Du får 20% på valfri vara!

10-17

10-13
13-16

20%
på Klippans
Gästis
TILL
www.gunnsmode.se
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Uppskattad julmarknad
går in på åttonde året
Julmarknaden på hembygdsgården i Ljungbyhed har under de åtta år som gått sedan
starten utvecklats till ett riktigt stort och populärt evenemang. Den 4 december mellan
13-17 är det dags för årets upplaga.
- Vår vision är att julmarknaden ska kännas
som en mindre version av Skansens - en
gammaldags julmarknad som lockar man ur
huse, och så har det blivit också, säger Ingegerd Hagelin, initiativtagare till julmarknaden och medlem i arrangerande Riseberga-

foto Hembygdsföreningen: Torgel Hagelin

Färingtofta hembygdsförening.
Många vill vara med
Idén med att ha en julmarknad kom alltså Ingegerd Hagelin på redan 2003. Tanken från början
var att hitta ett sätt att marknadsföra Riseberga-Färingtofta hembygdsförenings verksamhet
och presentera för folk vad man håller på med.
Ingegerd Hagelin tyckte att en julmarknad i hembygdsgården med fokus på föreningens samlingar
kunde vara något, och på den vägen är det.
- Det fanns ingen gammeldags julmarknad i
ljungbyhed då. Genom att hitta lokala hantverkare som passade in i vår miljö och visa upp våra
egna samlingar, hoppades vi på att kunna locka
många besökare. De första åren ringde vi runt
och bjöd in olika utställare. Det behöver vi inte
längre. nu ringer folk och vill vara med, och vi
tvingas till och med tacka nej eftersom vi har dragit en gräns vid 40 stycken.

EARN-DE!
VRIBNJT
UD
E

Bygger upp partytält
Från början var julmarknaden koncentrerad endast
till hembygdsstugan, men i takt med att allting har
växt har man också flyttat utomhus. I år blir det
troligtvis två stora partytält på innegården.
- Det blir hur mysigt som helst. I samarbete med
friluftsfrämjandet har vi eldkorgar man kan värma
sig vid, en tomtegrotta i form av en kåta där alla
barn som lämnar in önskelista till tomten får godispåse. Dessutom serveras varm glögg och fika
med hembakat.
Stenugnsbakat bröd
Förutom massor av fint hantverk säljs även Riseberga-Färingtofta hembygdsförenings eget
stenugnsbakade bröd. Det bakas i gammaldags
stenugn dagarna innan marknaden efter Viola
och Eskil Assarssons hemliga recept och brukar ha
strykande åtgång.
Frivilliginsatser och sponsorhjälp
Att ordna ett arrangemang av det här slaget är
beroende av två saker: Frivilliginsatser och sponsorhjälp. Ingegerd Hagelin konstaterar nöjt att
Riseberga-Färingtofta hembygdsförening har det
väl förspänt på båda punkterna.
- Många föreningar klagar på att de har svårt att
få medlemmarna att engagera sig, men så har vi
det verkligen inte. Mellan 50 och 60 personer är
aktiva i arbetet med julmarknaden och det känns
väldigt kul. och när det gäller företagarna i ljungbyhed är det många som ställer upp. förutom
Hemköp vill jag nämna engmans Idé & Design och
ögats Glädje & Idé. De har alla verkligen ställt upp
och det är vi mycket tacksamma för.

Välkomna in på
Däckbyte, vi ser
till att ni klarar
vintern!

Däck Till Kanonpriser.
Kom in och få pris!

Storgatan 20 • Ljungbyhed

0435 - 44 00 12

Kom in till butiken, vi har ändrat
om! Igen... numera stort sortiment
av biltillbehör samt gör det självmaterial.

Välkomna till oss!

PASSA PÅ!

klipp ut denna
annons och ta
med till butiken
så får ni

10 % på allt
ni köper!

Utom på tobak, alkohol och tidningar.
Gäller en gång per hushåll
tom den 20 december -10.
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Ljungbyheds Julskyltning
med julmarknad

Program:

Söndagen den 5/12
kl.15-18

OBS! Cirka tider

l!
u
J
d
Go

15-16 Färingtofta/Riseberga
kyrkokör sjunger in julen

15-18 Julmarknad, Julklappsjakt.
Tomtegrotta vid torget
15.30 Hemlig tomte i skylten
på Lokalföreningen
16.00 Klippans Ungdomsorkester
spelar vid Hemköp
16.20 Fackeltåg utgår från
Hemköp

Tävlingsformulär för ”Julklappsjakten”
och ”Hemliga Tomten” finns utlagt på
Hemköp, Lokalföreningen, Olanderssons
Blommor, Kvirre & Brylles och Ljungbyheds
Konditori under hela vecka 48.
Tävlingsformulären lämnas som vanligt
till Ljungbyheds Konditori senast
kl.18.00 den 5/12.
PS! Julklappsjakten pågår
under hela julskyltningsdagen.

16.40 Dans vid torget

Lycka till!

17.30 Godisutdelning

Hjärtligt välkomna och God Jul önskar Ljungbyheds Köpmanna- och Företagarförening samt Ljungbyheds Framtid

FOEBTU
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LJUNGBYHED 0435-44 10 30

Öppet: mån- fre 9-20, lör & sön 9-18

Julmarknad!
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Nu r det

juletider
hos farmor!
Allt för fönstret, firman,
finrummet och festen!

Amaryllis

i kruka

75:-

Så långt lagret räcker.
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Vinnaren av ridlektioner

Anne-Li åter
i sadeln
I grunden en hästtjej
I tonåren var Anne-Li Westring från Ängelholm en riktig
hästtjej. I vuxen ålder blev det inte så mycket ridning fram
tills för ett år sedan.
Då tog hon upp det igen, och höll på fram till i jul, då hon blev
gravid med sonen Rasmus, som föddes den 20 augusti. Några
månader innan Rasmus föddes, förlorade Anneli-Li tragiskt sin
man Staffan i en bilolycka. Anne-Li blev ensam kvar med Rasmus
och dottern Wilma, 3,5 år gammal. När Anne-Lis svärföräldrar
Majvi och Olle, boende i Ljungbyhed, såg att Söderås Journalen
lottade ut ridlektioner hos Åsbo Ryttarförening kom de att tänka
på sin svärdotter och ville göra något för henne. Hon fyllde dessutom 32 år den 19 oktober, så det blev lite av en födelsedagspresent också.
- Jag tyckte att det var kul att mina svärföräldrar hade skickat
in. Jag läser ju inte söderås Journalen själv eftersom jag bor i
Ängelholm, säger hon.
Lite ringrostigt.
Trots att det var ett år sedan hon senast satt på en hästrygg så
gick den första ridlektionen helt okej.
- Jag behöver komma igång igen. Det var lite ringrostigt, men
man behöver i alla fall inte börja om helt och hållet från början.
Det enda som var precis som vanligt är träningsvärken, skrattar
Anne-Li.
Hon håller inte för otroligt att det blir fler besök hos Åsbo Ryttarförening i framtiden också. Anne-Li tycker att ridning är ett
bra sätt att hålla sig i form.
- Jag har tränat mycket på gym tidigare, och också varit spinninginstruktör. ridning är motion på ett annat sätt. Man kan
koppla av lite mer. Går man på gym handlar det mer om att
prestera och tävla mot sig själv.
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En flicka född: 100708
Vikt: 3 380 gr
Längd: 50 cm

En pojke född 100626
Vikt: 3 505 g
Längd: 49 cm

En pojke född: 100626
Vikt: 3 840 gr
Längd: 49 cm

Louise ”Bamme”
& Kim Visholm
Mikael, Malin

Rikke Nielsen
Fredrik Larsson
Hannah, Rasmus

Emma Carlsson
& Jacob Olsson
Olivia

Isabella

En pojke född: 100913
Vikt: 3 340 gr
Längd: 50 cm

Alexander
Pernilla Möller
Jan Andersson

En pojke född: 100825
Vikt: 4 465 gr
Längd: 54 cm

Nils

En flicka • Född: 100809 • Vikt: 2 945 gr • Längd: 46 cm

Molly

Emma Johansson
Dan Persson

Annika & Mikael Lilja
Elvira, Lukas, Hampus, Ludvig

JULKONSERT
Mikael Neumann
BACKAKÖREN & MUNKAKÖREN

Klippan 4/12
”Sågen” kl.16
Vuxna 160:Barn (12 år) 60:-

Noel

Daniel

Örkelljunga 5/12
”Idrottshallen” kl.16
Biljetter:
Gemet Örkelljunga
Turistbyrån Klippan

RIDSKOLAN
Herrevadskloster Ljungbyhed
Ridskolan startar igen v 2,
lektioner måndag-fredag.
s 6UXENRIDNING NYBÚRJARE FORTSËTTNING
s "ARN  UNGDOMAR NYBÚRJARE FORTSËTTNING
s +NATTERIDNING
Anmälan för nya och gamla elever:
Maud Jönsson tel. 0730 - 811 550
maudj@live.se

mna!
Välko

Låt oss fånga ett minne!
Ring 0435-77 90 54!
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Vinn julbord hos
Vincents Kök!

Varför inte prova på ett julbord med fransk touch?
På Vincents kök i Perstorp samsas den klassiska svenska
julmaten med Vincent Cafaxes egna franska specialiteter. Du som är nyfiken på dessa, har nu din stora chans.
Författa en motivering och berätta varför just du förtjänar ett gratis julbord på Vincents kök, så väljer vi på
Söderås Journalen ut en vinnare. Du får så klart ta med
dig en person som också bjuds på ett julbord. Du betalar själv för dryck, resten bjuder Söderås Journalen och
Vincents kök på.
I ett kommande nummer av Söderås Journalen gör vi
ett reportage om dig och din vinst. Vi behöver ditt tävlingsbidrag senast måndagen den 29 november. Du
väljer själv vilken decemberhelg du vill komma. De datum som finns att välja mellan är följande:
3-5 december, 10-12 december och 17-19 december
Skicka in ditt bidrag till följande adress:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN
Märk kuvertet ”Julbord”
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En undanskymd pärla
Hantverks- eller presentintresserad och
boende i Klippan eller någon av de andra
orterna häromkring? Då kanske ett besök
på Klippans Turism & Hantverk på Mölletofta hade varit något!
- Det är inte så många närboende som vet
att vi finns här ute. Det är synd, för vi är en
alldeles utmärkt hantverks- och presentbutik, med helt unika alster, säger Agneta
Jönsson, som står bakom disken.
Samarbete med kommunen
och turistbyrån
Iniativ till Mölletofta Hantverk togs av Klippanbon
Ingrid Larsson för ca 17 år sedan. Föreningens
målsättning var att presentera och stimulera hantverk från bygden samt att förmedla turistinformation. Första december 2009 tog hantverkarna
över verksamheten i samarbete med Klippans

Turistbyrå och Klippans kommun. Då ändrades
namnet till Klippans Turism & Hantverk.
Alla typer av hantverk
Hantverkarna Gunnel Månsson, som tillsammans med Marita Åqvist är de drivande krafterna i föreningen, vill göra verksamhet mer
känd hos Klippanborna, man behöver inte åka
längre än till Mölletofta för att finna bra hantverk och ovanliga presenter.
- Här finns alla typer av hantverk – alltifrån
textilier till keramik och träslöjd, och allt däremellan. Våra hantverkare arbetar i både gamla och nya tekniker. Alla intäkter vi får in går
till föreningen så att vi ska kunna hålla igång
butiken här.
Behöver inte vara dyrt
Agneta Jönsson menar också att fler borde hitta till butiken, som ligger i Rastahuset, alldeles
intill E4:an i Stidsvig.

- Bra hantverk har alltid varit förknippat med
dyra priser, men så behöver det inte vara. Här
har vi faktiskt annorlunda saker till ett väldigt
bra pris.
Under november och december plockar man
in ett antal gästhantverkare som har arbetat
med julsaker, och vill prova på denna möjlighet att kanske nå nya kunder. Föreningen
har i dag ungefär 25 hantverkare men ser
gärna en ökning. Om du läser det här, håller
på med hantverk och vill prova att marknadsföra dig på Mölletofta så kontakta eller besök
butiken.
- Vi lever mycket på turisterna som stannar
till här. Många kommer från utlandet och gör
ett stopp på väg till eller från norra sverige.
Många blir positivt överraskade, och återkommer gärna nästa gång de har vägen förbi. De
förväntar sig oftast bara att stanna till, äta en
bit och gå på toaletten.
för mer information, se www.hantverkmolletofta.smelink.se

God Jul.
Jul.
God
Vi hjälper
hjälperdig
dig
Vi
ta hand
hand om
omdegen.
degen.
ta
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Julkonsert med många solister
Den 11 december är det dags för Kefas Gospels årliga julkonsert i S:t Petri kyrka i Klippan.
I år gästas den 40 personer starka gospelkören
av Klippans egen sång- och showgrupp Sound
of Joy.
- Flera av tjejerna i Sound of Joy är medlemmar
i Kefas Gospel, så det kändes naturligt, säger
Boel Videke, sedan årsskiftet organist i Klippans församling som gör sin första julkonsert.
körledare Boel Videke

en kör med fart och glädje

e

- Det var varit kul. Vi har behållit en stor del av den
gamla repertoaren, men jag har även plockat in lite
nytt. Tidigare har man sjungit en del jazz och lite
andra saker, men jag har valt att renodla gospeln lite
mer. Den har en härlig rytm och ett bra budskap och
det svänger.

Många solister
Till julkonserten den 11 december, som man just nu
håller på att repa inför, blir det många solonummer.
Sound of Joy levererar så klart några av dessa, men
även solister från Kefas Gospel ställer upp.
- Det är inte så vanligt att en gospelkör på 40 persoTillbaka i Skåne
När populäre Anders Wilhelmsson slutade som or- ner har så många solister. I min gamla kör i kalmar
ganist i Klippans församling vid årsskiftet var det fanns det inte alls så många, säger Boel Videke.
många som var oroliga för hur det skulle gå med
Kefas Gospel. Det är nämligen inte alla kyrkomu- Konsert med Frank Ådahl
siker som kan eller vill arbeta med gospel. Boel Vi- Kefas Gospel ger att antal konserter varje år, och
deke kommer dock närmast från en organisttjänst man sjunger dessutom på gudstjänster och lite andra
i Kalmar där hon var ansvarig för en gospelkör i tio sammankomster. Under sommaren ligger repetitioår. Lägg därtill att hon ursprungligen är från Hel- nerna nere, annars kör man för fullt mellan septemsingborg och att maken fick jobb i Landskrona, så ber och maj varje år. Och planeringen för 2011 har
förstår man varför hon sökte den utannonserade redan börjat så smått. En konsert med Frank Ådahl
(medlem i Edin-Ådahl, melodifestivalvinnare 1990
tjänsten i Klippan.
- Här i klippan finns ju både den mer traditionella med ”Som en vind”) och äkta paret Anki och Magnus Spångberg är inplanerad.
petrikören och kefas Gospel, säger hon.
- Det kommer att bli en heldag med alla tre där vi
umgås, äter och repar och sedan avslutas dagen
Renodlat gospeln
Boel Videke har alltså varit körledare och dirigent för med en konsert. Detta blir någon gång i oktober,
Kefas Gospel i snart ett år, och hon trivs väldigt bra. avslutar Boel Videke.

Njut ett äktskånskt julbord
på Klippans Gästis
Våra kockar följer traditionerna och
erbjuder ett genuint, hemlagat julbord
Julbordet dukar vi upp varje kväll
mellan onsdag 1/12 fram till
söndag 19/12

Vi önskar alla våra nuvarande
och blivande kunder en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År!
Vi passar också på att meddela att vi håller
stängt mellan jul och nyår.

Däck från
Continental,
Gislaved och
Semperit!

Priset är 395:- per person
Söndagar familjejulbord 295:Även catering minst 10 personer - begär offert
Bokning på telefon 0435-120 10 eller
mail på info@klippansgastis.se

STERGATAN  +LIP P A N s    

www.borjessonsbil.se
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FK Viljan bygger nytt
Det har varit några turbulenta för innebandyklubben FK Viljan. 2006 togs frågan om nedläggning av klubben upp på
årsmötet eftersom det saknades representationslag. Jonas
Håkansson, Patrik Lindahl och hans fru Maria bestämde sig
iför att sätta stopp för detta.
- Vi lyckades ragga ihop folk till en ny styrelse och tog över. sakta men säkert har vi sedan kunnat bygga upp föreningen där vi i
huvudsak riktar in oss på yngre grupper. alla styrelsemedlemmar,
kommittéer, revisorer och tränare ställer upp ideellt, utan ersättning vilket de ska ha allt beröm för. Vi vill att man i fk Viljan ska visa
att man är villig att ställa upp för ungdomarna för att man själv vill
det och att det inte alltid måste handla om pengar. Detta gör att
föreningen kan hålla väldigt låga medlemsavgifter och därmed kan
de flesta som vill vara med, vilket är en viktig sak för fk Viljan. Det
ska inte bero på någons ekonomi om man kan få spela innebandy
eller inte. säger Patrik Lindahl.
Efter årsmötet 2006 blev Jonas Håkansson ordförande, Patrik Lindahl kassör och Maria Lindahl sekreterare.

Åby IBK siktar på avancemang
Åby IBK är med sina 250 aktiva medlemmar en av Klippans största
idrottsföreningar. Både herrarna och damerna spelar i division tre.
Skillnaden dem emellan är att damernas division tre är den lägsta
divisionen, medan herrarna också har en division fyra under sig i
seriesystemet.
- Vi ser positivt på den här säsongen. Herrlaget har fått ett litet uppsving
och fått tillbaka några gamla spelare som varit i högre divisioner. Dessutom har det tillkommit några nykomlingar som också spelat på högre
nivå. Bättre chans att gå upp i division två än vad vi har i år får vi nog inte,
säger klubbens ordförande Magnus Ljunggren.
Trist att brandskattas
På damsidan har man lite frommare förhoppningar. Damlaget har under
ett antal år varit framgångsrika och legat på kvalplats till en högre serie
utan att lyckats. Då avancemanget uteblivet har många av spelarna valt att
pröva sina vingar i andra klubbar, längre upp i seriesystemet.
- förra året förlorade vi fem-sex spelare. Då fick vi kontakta lite gamla
spelare som egentligen lagt av för att hålla igång damlaget, så vi har
nästan ett helt nytt lag i år, säger Magnus Ljunggren.
Att förlora spelare till andra, bättre placerade lag, är så klart tråkigt, menar Magnus Ljunggren.
- Det är trist att brandskattas gång på gång, men det är så det är. Vår fokus är att ha fulla lag i ungdomsavdelningen och hela tiden matcha fram
nya egna talanger. någon gång vänder det förhoppningsvis.

Startade 1983
FK Viljan startades i Ljungbyhed 1983 som en friskvårdsklubb.
Förutom innebandy stod bland annat volleyboll och badminton
på aktivitetsprogrammet. Innebandyn var dock den sektion som
lockade mest folk. I slutet av 80-talet hade man ett framgångsrikt
herrlag som kvalade till division 2. Detta fick ringar på vattnet för
hela föreningen, som hade gott om medlemmar fram till mitten av
2000-talet. Nu, när man så sakteliga bygger upp föreningen igen,
är prioriteringen bredd på ungdomssidan.
- Idag finns inget a-lag överhuvudtaget. Vi har ett lag igång i seriespel och det är p13, som leds av Jonas Håkansson. sedan har
vi några olika träningsgrupper för de yngre barnen också, samt
en oldboysgrupp. p13-laget blir ju på ett sätt som ett representationslag eftersom de ställer upp och tränar de yngre barnen och
blir deras förebilder. De yngre går på p13:s matcher och hejar fram
dem, och på sikt kanske vi kan få fram ett a-lag därigenom, säger
Patrik Lindahl.

Började med Korpenserie
Åby IBK startade 1989 under namnet IK 89. Då drog nämligen Klippans
Skytteförening igång en Korpenserie i innebandy. Några spelare i ett av
korplagen, bland annat Jonas Håkansson (som nu är ordförande i FK
Viljan i Ljungbyhed), Magnus Holmström och Anders Månsson, bestämde sig efter avslutad korpsäsong för att starta en ”riktig” förening. De
plockade ihop de i sitt tycke bästa spelarna från korpserien och startade
IK 89 (IK står för innebandyklubben). Succén var omedelbar.
- Vi vann division fyra första året och gick direkt upp i trean, minns Magnus Ljunggren, som var med redan på den tiden.

Fostrande roll
Paret Lindahl och Jonas Håkansson har snart varit igång i fem år
med återuppbyggnaden av FK Viljan. De har uttalat ett mål att
driva projektet i max fem år till. När dessa år har gått hoppas man
att klubben ska stå på egna ben och ha fått in så många ledare att
den klarar sig utan deras insats.
- Både jag och min fru är uppväxta med fk Viljan och känner starkt
för föreningen. Vi tycker att det ska finnas ett komplement i ljungbyhed till fotbollen. Idrotten har också en fostrande roll, och kan vi
hålla ungdomarna från att ”springa på byn” genom att hålla igång
fk Viljan vill vi gärna göra det, säger Patrik Lindahl.

Vill bygga nytt
Precis som de flesta andra idrottsföreningar i Klippan så önskar sig Åby
IBK en ny idrottshall. Mest för att man vill ha fler träningstider, men i Åby
IBK:s fall finns det även en annan orsak.
- planen i Idrottshallen håller inte rätt mått. Vi har fått dispens att spela
matcher där ändå, men skulle gärna vilja ha en bana med rätt mått. Trots
detta har vi ändå utmärkt oss under åren och vunnit ett antal skånska
mästerskap i ungdomslagen till exempel. om vi inte ska bli en ren farmarklubb till större klubbar så måste det göras någonting. Vi har talang, invånarantal och organisation för att ta oss högre upp i seriesystemet med
egna produkter, och hoppas att kommunen också vill satsa på detta.
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Sammanslagning 2002
2002 bytte IK 89 alltså namn till Åby IBK. Även detta hade sin förklaring.
- Vi slog oss samman med krika Boll. De hade varit igång med sin förening i ett par-tre år, och tränat nere i gymnastikhallen i krika. 2002
uppstod en diskussion om en sammanslagning, och vi utlyste en namntävling där Åby IBk vann.

10-11-11 12.20.20

information från klippans kommun
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God Jul och
Gott Nytt År!
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Ta ett studiofoto på din familj, barn,
hund eller varför inte dig själv!

STUDIOFOTOGRAFERING
I priset ingår 3 olika motiv för förstoring.
PRIS ..............................................................450:-

FOTOUTSKRIFT 30X42 CM JULPRIS!
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För att du ska kunna få utskrifterna till jul är den
20 december sista dagen för fotografering.
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Boka tid på 0435 – 77 90 54!
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