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Valborg, vårens ankomst
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Strömmarna ila,”

		Ledare
4 Trädgården har vaknat till liv igen
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Julia Nybergs dikt har mer än någon annan förknippats med valborg och att hylla vårens ankomst. I sin ursprungliga form är det en
visa som tolkade kvinnans sorg över den älskade som offrade sitt
unga liv i kriget. Det känns på något sätt som passande i vår tid då
vi både ska fira vårens ankomst och valborgsmässoafton samtidigt
som det pågår ett krig i vår närhet där människor dör under krigets
fasor. Vi ska skatta oss lyckliga över varje dag vi får leva i fred.

5 Ett schysst företag som bygger på höjden
7 Mathögtid i delikatessdisken
8 Naturbränning i Ljungbyhed
9 Eldsjälar på Allétorget
		 Valborgsfirande i Ljungbyhed
10 Modevisning hos Gunns Mode

Omslaget: Michelle var en av mannekängerna som, under två mode
kvällar i slutet av mars, visade upp kläder hos Gunns Mode.

Påbudet om vårens ankomst kan ses i våra klädesbutiker som lockar
med vårens mode som går i ljusa färger - hoppets färger. En spännande förändring, som har med pandemin att göra, är den ökade
uppskattningen för den lokala gemenskapen. De senaste två åren
har vi börjat förstå hur viktigt det är att stödja handeln och jobben i
vårt lokalsamhälle. Det finns en starkare gemenskap med sitt lokalsamhälle än tidigare. Det gynnar all lokal handel samt gårdsbutiker som säljer kött och grönsaker från hagen till magen. Att handla
lokalt är för många frågan om att göra att ett aktivt val. Det blåser
vårvindar som främjar det lokala och närproducerade. Nu gäller det
för den lokala handeln att hålla igång och ta vara på trenden med
mer närproducerade varor och uppsvinget för lokal handel.

Lilla bilden: Naomi och Emelie hälsar oss välkomna till Tandense,
Klippans nya tandklinik.

Men först av allt ligger påsk - mathögtiden nummer ett. Därför vill
jag önska alla en glad påsk och trevlig läsning.
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vi har öppeT hela

påsKafTon

påsKhelgen. långfredag 10-16,
8-13, påsKdagen 10-16, annandag påsK 10-16

välKommmen på gofiKa!

besTäll vår

påsKTallriK
med desserT

välKommen på gofiKa!
- påsKens maTbröd
- lyxiga påsKmacKor
- påsKpresenTer
& mycKeT mer!

vi är sTolTa åTerförsälJare av maJas lyKTor &
inTeriör. välKommen Till vår ”buTiK i fiKeT”
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Studentskyltar
Studentskylt

350:-

Välj mellan 10 motiv.
50 cm bred x 70 cm hög.
Monterad med pinne.
Enkelsidig. Tål regn.
Pris inkl. en scanning.

Nr S1

Nr S2

Nr S3

Nr S4

Nr S5

Nr S6

Nr S7

Nr S8

Nr S9

Nr S10

Nr B1

Nr B2

Banderoll
Nr B3

350:-

Välj mellan 3 motiv. 200 cm bred x 50 cm hög. Öljetter i hörnen. Enkelsidig. Tål regn.

Beställ på www.adaptmedia.se/student

Storgatan 10 | Klippan | 0435-77 90 50

Foto: Yoksel Zok / Unsplash
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Biltvätt – 350:in- och utvändig handvätt ord. 500:-

Helrecond – 2 200:ord. 2 500:-

Keramisk behandling – 3 999:ord 5 000:-

Erbj. gäller t.o.m. 30/4-22

Trädgården har vaknat till liv igen

0760-80 41 44

April är en lurig månad då vädret skiftar, det kan snöa,
regna och vara strålande sol på samma dag.

Storgatan 10 i Klippan

Välkommen in i vår nya fina butik

Vårfest med Cylinda

FRYS

KYL

F7485 rostfri

K7485 rostfri

7.890:-

7.390:-

Gå en första rond mot mördarsniglarna, ju tidigare desto bättre.
Det är nu snigelmedel gör mest nytta. Genom att bekämpa dem
tidigt besparar du dig själv massor av arbete senare. De snigelmedel som säljs i Sverige skadar varken miljön eller andra djur
än sniglar.
Börja rensa ogräs, ju tidigare du får bukt med ogräset, desto mindre blir det att göra sen. Ettåriga ogräs måste dras upp innan de
sätter frö – annars sprider de sig raskt. Fleråriga ogräs som maskrosor, tistlar och kirskål måste grävas upp med rötterna för att
de ska försvinna. Den bästa skadedjursbekämpningen är en trädgård som bjuder in fågellivet med träd och snår. En fågelholk till
blåmesen ger både fågelsång och fågelungar samt att blåmesar är
världsmästare i skadedjursbekämpning, det går åt tusentals bladlöss och larver för att mätta gapande småttingar i boet.

TVÄTT
FT4276C

4.990:-

Glöm inte sitta ner och njuta första utefikat och ladda batterierna
efter en lång mörk höst och vinter.

5 års garanti
7 kg 1600 varv

Just nu har vi
fullt upp med
våra befintliga
projekt. Därför
tar vi paus till
15 sept. med
nya offerter.

Det är nu trädgården vaknat till liv och fjolårsriset på perennerna ska klippas ner så att nya skott kan se solen. När gräsmattan
torkat upp ska löv och kvistar krattas bort samt när gräset börjat
växa kan den gödslas. Komposten ska luftas och röras om. Jordgubbslandet ska rensas på vissna blad och andra döda växtdelar.
Nya jordgubbsplantor går bra att planteras liksom nya växter och
blommor. Se till så att det som ska planteras är genomvattnat när
det sätts i jorden. Vattna riktigt ordentligt direkt efter planteringen och ungefär var tredje dag tills det nyplanterade har etablerat
sig. När du tror att du vattnat klart – vattna lite till!

Det våras för biodling
sökes !
Snickare

En kontakt räcker!

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

Biodling är en fascinerande syssel
sättning för alla som är intresse
rade av naturen.
Binas absolut viktigaste uppgift är att
pollinera växter och därmed möjliggöra deras befruktning. Det är brist på
pollinerande insekter i den svenska
naturen. Därför behöver den fler
bin. Pollineringen ger fler blommor
och kan bidra till att utrotnings
hotade växter lever vidare. Den ger
även större skördar av frukt och bär.
Honungen är i sammanhanget en bi
produkt i dubbel bemärkelse.
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Ett schysst företag
 som bygger på höjden
Friis Scaffolding i Ljungbyhed monterar byggnadsställningar
för villor, lägenhetshus, höga byggnader, scener samt väder
skydd i hela Skåne.

Just nu syns de längs Storgatan i Klippan där deras ställningar monterats upp för fönsterbyten på Treklöverns hus. Sedan starten 2016
har Friis Scaffolding hyrt ut och monterat byggställningar runtom
i Skåne.

”Det är viktigt att följa alla regler, många
människors säkerhet är på vårt ansvar”

– Det är viktigt att följa alla regler, många människors säkerhet är på
vårt ansvar. Vi tar säkerheten på allvar och skapar trygga arbets
platser genom att följa alla säkerhetsföreskrifter och arbetar
enbart med det svenska märket Haki Scaffolding samt Unihak.
Det gör att vi kan erbjuda byggnadsställning i Skåne av högsta
kvalitet som förknippas med säkerhet, ergonomi och hög service
grad. Vi prioriterar säkerhet och trygghet över allt annat, säger
Anders Friis.

Genom att ta hand om personalen, ta emot och utbilda lärlingar och
stötta det lokala har Friis Scaffolding blivit en viktig del av lokalsamhället och en lokal arbetsgivare som går i bräschen för schyssta
villkor i branschen.

SKYDDA
UTEPLATSEN
Byggnadsställningar
Säkra upp din arbetsplats!
MEDLEMSERBJUDANDE!

ALCRO TRÄOLJA
UTEPLATS 4 L

299:-

Ställningar till:
– Villor
– Höghus
– Lägenheter

– Scener
– Väderskydd
– Special

Ring för en kostnadsfri offert eller rådgivning

(ord. pris 469:-)

ÖPPETTIDER
Följ oss på
Facebook och
Instagram

Vardagar 7 - 18
Lördagar 9 - 13

Friis Scaffolding AB
070-816 61 33
info@friisscaffolding.se
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I vår ”Delidisk”
”Delidisk”
Extraöppet
under
påskveckan

Hemlagade sillinläggningar,
Janssons frestelse,
räk- och laxbakelser,
påsktårtor,
och mycket annat gott
till påsk!

Mån-lör 10-18, sön 10-16
Ord. öppettider:
Tis-fre 10-17, lör-sön 10-16
Hjärtligt välkomna till
Dymöllans ålrökeri!

Öppet alla dagar 8-20

eller dygnet runt på hemkop.se
Ombud för

Nu även
E-handel

SEJRBO & SON AB

2359 Dymöllan 264 92 Klippan
Tel: 0435-152 43
butiken@dymollansalrokeri.se
www.dymollansalrokeri.se

LJUNGBYHED www.hemkop.se

PÅSKEN PÅ BJÄRHUS

Öppet i butiken – välfylld köttdisk med färskt
lokalt eko nöt-lamm-gris samt ägg och grönsaker.

NU HAR VI ÄVEN

KONVENTIONELLT

Påsköppet

GRISKÖTT

TILL BRA PRISER.

Många goda nyheter i butiken bl a gårdsmjölk
och gårdsfisk från lokala producenter.
Öppet: fre 10-18, lör 10-15, sön 10-14

Vår webbshop är alltid öppen – www.dinköttlåda.se

Onsdag 13/4
Skärtorsdag
Långfredag
Påskafton

13-18
10-18
10-15
Stängt

Påskbuffé på loftet
På långfredag serverar vi en
härlig påskbuffé på Loftet
1:a sittningen 11.30
2:a sittningen 13.30
250:-/pers
Boka gärna på
info@bjarhusgardsbutik.se

Följ oss!

0435-210 00 | Övarp 4082, 264 94 Klippan

Öppet: torsdag 10-18, fredag 10-18 och lördag 10-13
Följ Bjärhus Gårdsbutik på Facebook och Instagram
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Mathögtid i delikatessdisken
Vi välkomnar våren och ser fram emot en av årets mathögtider!
På ICA Kvantum hittar du allt för en färgsprakande och rik
tigt god påsk. I växthuset står vårblommorna redo, i butiken
doftar det nygräddat bröd och av butiks- och närproducerad
mat i delikatessen.

På ICA Kvantum hittar du alltid ett brett sortiment av allt som hör
påsken till och en delikatessdisk utöver det vanliga. Vår personal
hjälper mer än gärna dig att välja bland alla godsaker och i köket
arbetas det för fullt i att laga mat och skapa upplevelser efter behov
och smak. Till påsk kan du som alltid välja mellan klassiker och nya
favoriter, smaker och upplevelser. Vi erbjuder helt enkelt något för
alla!

Det smakar påsk
Personalen bakom delikatessdisken slår ett slag för påsktallriken
som innehåller sill, ägg, rökt lax, matjessillbakelse och marinerad lågtempererad helstekt fläskfilé med fransk potatissallad samt
kycklingspett. Till dessert, en citronbavaroise med färsk passionsfrukt.
– Vill du äta gott rekommenderar vi påsktallriken som är en trerätters-meny
som alla kan uppskatta och njuta av. Här gäller det att vara ute i tid, senast
måndagen den 11 april måste påsktallriken beställas för att hämtas från och
med skärtorsdagen. Smakerna passar bra ihop och bildar en matsymfoni
som gör den oemotståndlig, säger Peter.

Påskens nyheter och klassiker
Bland årets nyheter till påsk finns en räksallad med handskalade
räkor, picklad rödlök och ramlöksdressing. Ett måste för alla mat
älskare! Därtill återfinns självklart klassiker som flera variationer
på sill samt varmrökt lax som köps in från rökeriet i Helsingborg!
– Laxen kan med fördel ätas med vår egen eller andra romsåser till. Den
franska potatissalladen ihop med vår klassiker, grillat fläsklägg, är en annan
favorit, berättar Liv.

Grilltider
För dig som vill stå vid grillen räknas påsken som en av årets första
stora grillhelger. Är det fint väder passar många på att starta upp
grillen för säsongen. I den manuella köttdisken hittar du flera
sorters svenskt kött, redo att grillas.
– Ett bra förslag till en lyckad måltid är vår egenrubbade fläskytterfllé att Pyntat och klart
lägga på grillen. Den gifter sig gott med grillade primörer och våra potatis Butiken är fylld av årets påskpynt och ägg, det finns något för alla
sallader, hälsar Wilma.
smaker. Precis som inför julen är det roligt att pynta hemmet och
göra fint inför påsken. Påskris med fjädrar i vårens modefärger och
harar och kycklingar som matchar, allt för att hemmet ska bli in
bjudande och hälsa påsken välkommen.

Alla blir glada för en blomma!
Välkommen att titta in i vårt fina
växthus där våren redan gjort entré.
Vem vill du ge en blomma idag?
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Varmt välkomna
till vår välsorterade butik

För mer info

Bjärhus Växtbutik
Tel. 076-890 25 42
www.bjarhus.se

bjarhusvaxtbutik
Bjärhus Växtbutik AB

Naturbränning i Ljungbyhed
För tredje året har fjolårsgräset eldats bort på Ljungbyheds
golfbana. Syftet är att gynna flora och fauna som ökar art
rikedomen. Arbetet är en del av ett större naturvårdsprojekt
i området.

Kvidinge

Nu öppnar vi upp för säsongen
med blommor, grönsaker, jord, bär, glass
och kaffeservering med mera.
Vi har öppet alla veckans dagar med
bemanning från Skärtorsdag.
Gårdsbutiken kl 10-17
Kaffeserveringen kl 13-17
DEN SKÅNSKA GÅRDEN MED
GAMMELDAGS CHARM.

FYRA SORTERS
HEMBAKAT MED
KAFFE – 85 KR

Det är pensionärerna som kallar sig ”Ljungdomarna” som umgås på ett värmande sätt.
– Naturbränning är ett gammalt tillvägagångssätt för att ta bort gammalt
gräs och få tillbaka ljungen och ängsblommor. Genom att elda upp gräset
blir jorden magrare och då ökar växtligheten vilket främjar artrikedomen.
Förutom ljung växer det upp fler blomstrande växter vilket lockar till sig
bin och insekter. Vi anlägger även sandblottor för att skapa boplatser för
solitära bin och andra viktiga vilda pollinerare, säger Jan Berg, en av
projektledarna.
Det är mycket skoj och skämt samtidigt som de är fullt fokuserade på att kratta kring elden och med vattenkannor nära till
hands. Förutom att umgås passar ”Ljungdomarna” på att ta
naturvårdsansvar.
– Framöver behöver vi endast bränna gräset vart tredje eller vart fjärde år.
Redan nu kan vi se hur ljungen tagit sig och vi ska plantera blomsterängar
åt bina, avslutar Karl-Olof ”Otta” Lööw.

www.sannagarden.se • 0739-95 27 63

Vägbeskrivning: I Kvidinge - följ skyltar mot Sånnagården.
Kör ca 1,5 km. Ligger på höger sida bredvid växthusen.

HÖRSELPROV
& RÅDGIVNING
Vi är auktoriserade av Region Skåne.

Vi ön ska r en
Glad Påsk

N. Skolgatan 2B | Klippan | 0435-105 55 | horselspecialisten.se
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Eldsjälar på Allétorget

Den sista lördagen i månaden från klockan 21 står Christina
Persson med vänner och grillar på Allétorget i Klippan. Hon
har väckt liv i ”bullgrillen” som Andreaskyrkan drev under
många år.
– Jag har tidigare levt ett destruktivt liv och bullgrillen var för mig en rädd
ning och nu vill jag ge tillbaka. Jag vill sträcka ut min hand och skapa ge
menskap i samhället. Ingen ska behöva sitta ensam utan alla är välkomna
förbi för att äta en grillad korv, dricka en kopp kaffe och prata lite med oss,
säger Christina.
På samma sätt som bullgrillen bjöd på fika under sena nätter till
förbipasserande gör Eldsjälar med Christina Persson i spetsen samma sak. En plats, en oas, för de som vill bli lyssnad på och sedd.
– Vi har haft många besökare sedan starten i
november och det är alla möjliga människor som
hittat hit. Det finns en medmänsklig värme i
Klippan med alla människor som sponsrar och
hjälper till, avslutar Christina.
Alla är välkomna att äta en grillad korv,
dricka en kopp kaffe. Ung som gammal,
Eldsjälar finns på plats mellan 21:00 - 00:00
på Allétorget i Klippan sista lördagen i
månaden.

Valborgsfirande i Ljungbyhed
Ljungbyheds Framtid startade valborgsfirandet på
Ljungby damm 2019 med tanken att det skulle bli årligt
återkommande. Efter pandemin är det dags att åter
uppta Valborgsfirandet.
– Vi kommer att ha ett bål på en flotte på dammen om inget oför
utsett inträffar. Den befintliga grillen kommer att tändas sedan är
det upp till var och en att grilla, säger Magnus Eksten som är
ordförande i Ljungbyheds Framtid.

Foto: Chuttersnap/Unsplash

Dammen ligger i anslutning till äldreboende och var uppskattat av boende och personal sist liksom alla andra som
samlades runt dammen. Grillen tänds klockan 18 och bålet
när skymningen faller.
– Vi hoppas på stor uppslutning även i år. Alla är välkomna,
hälsar Magnus.

FIRA M RS DAG MED

Afternoon Tea

Två sittningar. 13.00-14.30 alternativt 15.00-16.30

Ring och boka plats 0435-101 05

www.norrehus.se
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Gunns Mode

klär dig från topp till tå

Kön ringlar lång utanför Gunns Mode
och kunderna är förväntansfulla inför
kvällens modevisning. Inne i butiken
har Helena och mannekängerna fixat och
ställt i ordning, förväntan ligger i luf
ten. Äntligen känner många över att livet
återgår till det normala.

Mannekängerna visar upp vårens och sommarens mode. De trendigaste färgerna är
cerise, ärtgrönt och kornblått men självklart
finns milda pasteller också. Deltagarna kan
känna och klämma på kläderna och det visas tydligt sin uppskattning över de olika
plaggen.
– Vi är så tacksamma att det äntligen blivit mer
normalt igen. Vi har fått många nya kunder som
väljer att handla tryggt och lokalt. Vi ger alltid
personlig service och alla som jobbar i butiken
strävar efter att alla kunder ska lämna butiken
med ett leende på läpparna och återkomma till
oss, säger Helena.

Nytt är även Karmamia som är ett exklusivt
märke i dansk design, tillverkade i egna
fabriker. Kläderna har fokus på passformen
och är i klassiska färger och linjer som gör
kläderna användbara om och om igen.

Utökat skosortiment
Gunns Mode är numera en butik som klär
dig från topp till tå. Ett besök i en butik för
att hitta allt och dessutom få hjälp att kombinera med personlig touch. Massor av nya
skor att välja på efter sortimentet utökats.

Nya designmärken i butiken
I vår kommer kavajen tillbaka och matchas
med kostymbyxa eller jeans. Det är mycket
blå toner från marint till ljusblått. Det visades flera nya märken som det danska designmärket Ilse Jacobsen, vars kläder inspireras
av naturen och designar ready-to-wear, gummi & regnprodukter samt klänningar som
framhäver kroppens naturliga former. Passar perfekt både till festen och på vardagen.

– Det är roligt att så många uppskattar att vi tagit
in skor och försäljningen ökar hela tiden. Många
vill komma till en fysisk butik och prova skorna
innan de köper dem, berättar Helena.

Lyckat med modevisning
Förväntansfulla besökare passade på att
efter modevisningen handla till rabatterade
priser och prova kläder som visats av mannekängerna. Att mannekängerna är i varierande storlek och ålder, underlättar för besökarna när de ska bedöma de olika plaggens
form och färg.
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Kom till oss
och shoppa loss!
Hos oss hittar du ett
unikt utvalt sortiment
av kläder, underkläder,
skor, väskor och
kosmetika.

Vi har plockat guldkornen från
kollektioner som visats på
modeveckorna. Dessa hjälper
vi er sen att kombinera med
personlig touch.

%
0
2
RABAT T

PÅ VALFRI VARA!
Gäller 11 – 16 april.
Medtag kupongen!
Endast 1 kupong/person
Gäller ej underkläder, strumpor och kosmetik
Kan ej kombineras med andra erbjudande
Namn:
.............................................................................................................................
Adress:
.............................................................................................................................
Postadress:
.............................................................................................................................

Välkomna!

Öppet: mån-fre 10-18 / lör 10-13

Storgatan 32, Klippan • Tel. 0435 - 101 15 • www.gunnsmode.se

Gilla oss på

12

Välkommen att
fira påsk i kyrkan!
Påsken är kyrkans största helg.
Då firar vi att Jesus uppstod och
besegrade döden. Kärleken vann
över död och ondska.
Stilla veckan i S:t Petri kyrka
Mån 11/4 kl 12.00 – Andakt.
Tis 12/4 kl 12.00 – Andakt.
Ons 13/4 kl 12.00 – Andakt .

Det våras för somm
Stora delar av Bruksspelets ensemble samlades i slutet av
mars för att repetera inför sommarens musikal.
Nya ansikten blandas med välkända lokala profiler och proffs
som Daniel Sjöberg, Eva Westerling, Elsa Fryklund och Oskar
Roslund, som är med i årets uppsättning. Årets bruksspel repeterade i friidrottshallen på Sågen med tillfällig rekvisita. Soffan
som alla samlades kring gav känslor av 90-talet och TV-serien
Vänner. Att det finns vänskap och värme mellan skådespelarna
märks tydligt under repetionerna.
Årets uppsättning handlar om 1980-talets Klippan och Silver
Hill. Premiären spelas den 8 juli och biljetter går redan nu att
köpa på Bruksspelets hemsida.

Skärtorsdag 14 april

19.00 – Skärtorsdagsmässa i Gråmanstorp,
Riseberga och Östra Ljungby kyrka.

Långfredag 15 april

10.00 – Långfredagsgudstjänst i Riseberga kyrka.
15.00 – Gudstjänst inför Jesu kors i Västra
Sönnarslöv kyrka.
18.00 – Gudstjänst inför Jesu gravläggning
i Östra Ljungby kyrka.

Påskafton 16 april

23.30 – Påsknattsmässa i S:t Petri kyrka.
Kefas Gospel medverkar.

Lilla betongfabriken
På Söderåsen

Påskdagen 17 april

10.00 – Påskdagsmässa i Riseberga kyrka.
11.00 – Ekumenisk påskdagsmässa i S:t Petri
kyrka. Petrikören medverkar.
14.00 – Påskdagsmässa i Källna kyrka.
G-kören medverkar.

Annandag påsk 18 april

11.00 – Mässa i Vedby kyrka.
14.00 – Din ljusa skugga. Mässa med heliga
danser i Källna kyrka.

Extra Öppet i Påsk:
svenskakyrkan.se/klippan

Långfredag 11.00-15.00 - Påskafton 11.00-15.00
Påskdagen 11.00-15.00 - Annandag påsk 11.00-15.00
Förrådvägen 11, Ljungbyhed Park - www.rawbyjorlevik.se
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marens Bruksspel

VÅRKÄNSLOR
i verkstaden

Handgjorda
smycken

Välkomna
in i butiken
Storgatan 46, Klippan • 0435-135 30
www.guldosilversmedjan.se
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Ny tandklinik i Klippan
Tandense är en nyetablerad tandvårdskedja i Sverige som
ligger i framkanten av tandvårdens digitalisering. Kliniken
i Klippan är först ut att öppna innan ytterligare orter står på
tur.
Ett professionellt tandvårdsteam som har bemötandet av patienten i fokus och ska få personer med tandvårdsrädsla kunna
få skräddarsydd behandling. Kliniken har 4 behandlingsrum
och är utrustad med alla de modernaste verktygen – t ex OPG/
CBCT, digital skanner, 3d-skrivare och fräsmaskin. En digital
kariesdetektor underlättar diagnos när röntgen inte är tillräcklig.
Behandlingsstolarna är utrustade med bl a inbyggda endo- och
implantat micromotorer.
– Tandense bedriver högkvalitativ tandvård, baserad på kunskap och de
bästa verktygen. Vi visar omtanke, ger komfort och vill skapa samtycke
kring den behandling som är bäst anpassad till patienten, hälsar tandläkare Pirooz, tandsköterskor och receptionisterna Setara, Mahbob, Naomi och Emelie.

Öppningserbjudande!
Basundersökning för 95kr, även 17% på alla övriga behandlingar
Kliniken finns på Storgatan 26 i Klippan och med goda parkeringsmöjligheter.
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Silver Hill

Silver Hill var turistanläggningen i Klippan som många ald
rig hört talas om. Här var det bil-, häst- och flygshower samt
det var tänkt att bli en Skräcködledal.
Under slutet av 1970-talet och under 1980-talet växte turismen
och gav kommunernas näringsliv tillskott i kassan. När Nils
Erik Sundblad ville förlägga sin världsunika turistanläggning
Silver Hill till Klippan. Nils Erik Sundblad hade kopplingar till
Söderåsområdet redan innan han flyttade hit. 1954 hade han gått
ut som kursetta på F5 i Ljungbyhed.
Klippans Ladugård och Borgen, nuvarande MIL-gårdarna,
såldes till Silver Hill och den omtalade turistanläggningen kunde
öppna 1981. Huvudattraktionen var
en unik samling veteranbilar, främst
av märket Rolls Royce. Övriga attraktioner var flyguppvisningar, Lippizzaner och andra djur. Bland annat
fanns det ponnys, lamor och en kamel.
Kamelen brukade rymma och gå omkring i folks trädgårdar vilket skapade
uppståndelse.
Silver Hill ville utöka sin verksamhet med en dinosauriepark med
44 dinosaurier i naturlig storlek, byggda i plast. Fast de boende
vid pappersbruket sa nej och dinosaurieparken fick istället slås
upp i Stidsvig innan de fick flytta vidare till Nyvång och bunken
där.
Trots en unik samling bilar, flyg och hästuppvisningar så kom
det inte tillräckligt många besökare. En anledning kan ha varit de
regniga somrarna innan Silver Hill lades ned 1987 och Nils Erik
Sundblad flyttade till Falköping.

Föreningssidan

Framgångar för
Ljungbyheds Pistolklubb
Ljungbyheds Pistolklubb åkte upp
med 8 skyttar till USM.

Tre stjärnor i Åstorp
12-15 maj blir det åka av i Åstorp! Internationell tävling i
sportkörning, de allra bästa ekipagen på plats! Tävlingen är
3-stjärnig vilket betyder att det är absolut elitnivå, det enda
som är tuffare är ett VM.
Och för att komma till just VM så måste ekipagen kvala via
3-stjärniga tävlingar. Så arrangörerna Krika Hästsportförening
och Åstorportens ryttarförening räknar med ett vasst startfält.
Tävlingarna går i klasser för häst och ponny, i enbet (en häst framför vagnen) och par (två hästar). Torsdag och fredag körs dressyren, lördag den spännande maratondelen och på söndagen den
avslutande precisionskörningen då segrarna koras. Bäst efter alla
tre momenten vinner.
Arrangörerna räknar med 80-talet ekipage, främst från de nordiska
länderna. Lördagen är den stora publikdagen då kuskarna gör
upp i de trånga hindren i full galopp. Reglerna är enkla - snabbast
vinner!
I de olika klasserna kan vi se allt från duktiga ungdomar på väg
upp till rutinerade VM-ekipage.

I LP11 tävlade Saga Hesselgard som
tog guld och Elias Möllerstedt tog sig in
på en hedrande åttonde plats. I lag tog
dessa 2 skyttar ett silver. I LP13 tävlade
Nova Möllerstedt som sköt till sig ett
brons och Jenny Reinholdz tog en femte
plats. I lag sköt de till sig ett silver med
2 poäng upp till guldet. I LP15F tog
Astrid Rosdahl en hedrande åttonde
plats. I LP17F tog Amanda Persson och
Zeenat Hashemi silver och brons. Astrid
Rosdahl och Zeenat Hashemi avslutade
med att skjuta hem ett lagguld. I LP20F
sköt Saga Rosdahl till sig ett guld. I lagtävlingen tog Saga Rosdahl och Amanda Persson guld!
Framgångarna har gett Amanda Persson en plats till European
Youth Leauge i Estland 21-24/4 dit även Martin Andersen från
Klippan Pistolklubb är uttagen. När Amanda Persson tävlade i
landslaget mot Norge i höstas satte damjuniorerna nytt svenskt
juniorrekord.

Lions i Klippan hjälper
Viljan att hjälpa krigsdrabbade i Ukraina är
stor. Lions i Klippan vill hjälpa till med det
klubben lokalt kan göra.
För varje försålt påskris skänker Lions club Klippan 50 kronor till Ukraina. Med 300 beställningar
handlar det om 15 000 kronor. Dessutom bidrar
klubben själva med 10 000 kronor från sin egen
kassa. Lions Sverige har startat en nationell insamling för att kunna ge humanitär hjälp och
stöd till befolkningen i Ukraina. De totalt 25 000
kronorna skickas i första ledet till Lions Sverigeorganisation för att alla bidrag från övriga klubbar

ska kunna samordnas. Lions Klippan har även beslutat att skänka drygt 4 000 kronor till projektet
”Water means life” som syftar till att borra nya
brunnar i nordöstra Somalia.

Hjälp från människa till människa
Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar. Lions hjälp sker
från människa till människa och styrs av lokala
behov, då nätverket av medlemmar i Lions finns
i 200 länder. Lions internationella motto är ”We
serve”, vilket betyder att vi hjälper, och det svenska
mottot är ”För samhällsansvar och livskvalité”.

Tack till Föreningssidans
sponsorer! sponsorer!
Tack till Föreningssidans

ÄNTLIGEN – DANS

I TORNSBORGS TIVOLI
Torsdag 14 april
dansar vi 17.00-20.30 till Rixons orkester
Entré 140:- inkl fika

Övriga dansdagar
28/4 Trippz
12/5 Trasthen & Stahren
26/5 Erik Arnolds

Midsommarafton
24/6 kl 18.00 - 22.30 CANDYS, 350:-

Anmälan Britt-Marie 070-216 09 77 senast 14 juni

www.facebook.com/begravningsbyra
www.facebook.com/begravningsbyra
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RÖSTÅNGA
RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ
BEGRAVNINGSBYRÅ
Billingevägen 8 - Röstånga - 0435-91570
Billingevägen 8 - Röstånga - 0435-91570
En hjälpande hand när det behövs,
En hjälpande
det
behövs,
- dygnethand
runt,när
året
om
- dygnet runt, året om
www.röstångabegr.se
www.röstångabegr.se

info@begr-byra.se
info@begr-byra.se

STÖD BARNEN
I UKRAINA
10,7x7,1
10,7x7,1

Swisha valfritt
belopp till
123 085 42 08

Märk gåvan ”Ukraina”
Tack för Din gåva!
Klippans lokalförening

Socialdemokraterna
K L I P PA N S K O M M U N
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Information från Klippans kommun

ANGE L ÄGET

– VÅLDSVERKSTAD I KLIPPAN
TORSDAG 28 APRIL, KL 18.30
Föreläsning, samtal, gruppövningar
Gäster: Klippan fritt från våld & Mobila teamet
Musikskolans Konsertsal - Fri entré
Läs mer på www.klippan.se

VALBORGSFIRANDE
I KLIPPAN 2022
på Toma, Bjersgårdsvägen
Start kl 20.00
Vårtal av Hans Bertil Sinclair
Munkakören sjunger
Valborgsbål

Läs om övriga Valborgsfiranden i
Klippans kommun på www.klippan.se

PASSA VIDARE TILL OSS
Nu behöver vi er hjälp!
Lämna in sport- och fritidsprylar ni inte längre
behöver. Ge alla möjligheten att helt gratis prova
nya sporter och aktiviteter! Läs mer på:
www.fritidsbanken.se/fritidsbank/klippan/
Inlämning på Ängelholmsgatan 7
VÅRA ÖPPETTIDER:
måndag kl 17–20 • tisdag, onsdag och torsdag kl 14-18

Information från Klippans kommun
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Kittet mellan arbetsmarknadsenhet,
utbildning och näringsliv
Företagsamhet, eller att berätta om företagandets villkor, enligt Burim.
– Jag är en enkel idrottskille som bl.a. både spelat
och sedan varit tränare i Klippans FF. Sedan är
jag även engagerad i Klippan Padel. Mycket av det
jag arbetar med idag handlar om att ta initiativ till
det som engagerar och främjar samarbetet mellan
arbetsmarknadsenhet, utbildning och näringsliv.
Mitt uppdrag kan man säga, är att brygga över
För att ytterligare bättra på denna samverarbetsliv, skola och näringsliv.
kan har sedan årsskiftet Burim Nikqi som till
större delen arbetar på arbetsmarknadsenhe- Att få ett första jobb kan vara svårt för den
ten, även kompletterat näringslivskontoret i som inte har tillräckliga språkkunskaper,
bristande arbetslivserfarenhet eller saknar
vissa frågor.
något i sin utbildning. En förutsättning i de
Det rör sig i första hand om entreprenörskap
flesta fall är att ungdomarna fullföljer gymoch ungt företagande.
nasiet för att sedan kunna etablera sig på arAtt Burim brinner för ungdomar och tillbetsmarknaden.
sammans med ett intresse av att finnas där
för både ungdomarna och arbetsgivarna Burim lyfter fram är vikten av ”mjuka värmärks tydligt. Han själv beskriver hur hans den”.
lärare i skolan hade ett engagemang som – När vi jobbar nära och för en löpande dialog med
han tagit efter. Engagemanget märks oavsett näringslivet och lyssnar till deras behov, får vi en
om det handlar om ungdomars entrepre- större insikt och förståelse för företagarnas villkor.
nörskap, sommarlovsentreprenör eller Ung Här har Klippans kommun de senaste åren satsat

Klippans kommun har under pandemin
inte haft några fysiska företagarträffar
och i stället fört dialogen med närings
livet på andra sätt.
– I samtalet med våra företagare framkommer ofta
vikten av att det finns ett bra samarbete mellan
skola och näringsliv, säger näringslivschef Anders Lindberg.

mycket på sina medarbetare genom olika utbild
ningar, för att stärka förståelsen, säger Burim.
Samtidigt brinner Burim för att hjälpa ungdomar, när det går att matcha ungdomar
med jobb blir det en win-win situation.
– I år har jag fått ansvar för Ung Drive där jag
ska åka runt till alla niondeklassare i Klippan
och Ljungbyhed för att berätta om möjligheterna
med företagande och UngDrive. En annan del är
Nyföretagarcentrum som hjälper människor som
vill starta företag. Här fungerar jag som en länk
mellan den enskilde entreprenören och den person
liga rådgivningen på Nyföretagar
Centrum, avslutar Burim.

UNGDRIVE ACADEMY®
Sveriges största och mest populära entreprenörskaps
utbildning på sommarlovet. Starta vad som helst, solo
eller ihop med andra, få 1500 kr i startkapital var plus
det ni tjänar och bli backad av unga företagare hela vägen.

Klippans kommun erbjuder platser till UngDrive Academy
– Sveriges största och mest populära entreprenörskaps
utbildning på sommarlovet. Starta företag inom vad som helst,
solo eller tillsammans med vänner. Med hjälp av inspiration,
workshops, coaching, säljträning samt ett startkapital får alla
deltagare starta upp egna affärsidéer som man förverkligar under sommarlovet - med hjälp av riktiga entreprenörer. Utöver
detta kommer du få lära känna nya människor, utvecklas som
person och framförallt ha riktigt roligt!
Vem kan söka: Du som går på gymnasiet eller i 9an på högstadiet. Inga förkunskaper krävs!
Får man lön? Som deltagare i UngDrive Academy får du en utbildning och även ett startkapital på 1 500 kronor som du får
behålla. Du får ingen lön utöver det, men alla pengar du tjänar
på ditt företag är dina egna. Det finns alltså ingen gräns för hur
mycket du kan tjäna, utan det är helt upp till dig själv och ditt
företag.

VÅRFEST
I TULLSSONHUSET
VALBORGSMÄSSOAFTON
LÖRDAG 30 APRIL KL 10-14
• Heta erbjudanden • Utställare
• Aktiviteter • Vi bjuder på korv
• Tipsrunda

TULLSSONHUSET I KLIPPAN

