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Omslaget: Kelly och Vida serverade de goda mackorna när Lions besökte 
Dymöllans Ålrökeri.

Lilla bilden: Ellen, Kajsa och Magdalena var på plats när Familjens Hus 
firade 10 år.

Sjung om studentens  
lyckliga dag

Före dagens studentfirande, det vi kallar studenten, fanns någon-
ting som hette studentexamen i Sverige som infördes 1864. En  
studentexamen innebar att man fick behörighet till universitets-  
eller högskolestudier. Genom en serie stora reformer med början 
1968 avskaffades de traditionella universiteten i Sverige. Student-
examen, som tidigare varit grunden för all högre utbildning, av-
skaffades. Det som lever kvar är Herman Sätherbergs sångtext, 
Studentsången, som sjungs av gymnasiestudenter varje år. Herman 
Sätherberg var på sin tid mest känd som den störste pionjären inom 
svensk sjukgymnastik på 1800-talet och ägde som sådan inter-
nationell berömmelse. Han erhöll pris i Paris för sina gymnastiskt- 
ortopediska instrument.

Precis som studenter vaknar upp dagen efter och möts av en verklig-
het som innebär konkurrensutsättning är det vardag för alla företa-
gare och butiksägare. Lika viktigt som det är att det finns bra skolor 
är centrumhandeln en viktig dragningskraft för såväl folkliv som 
andra typer av etableringar. För att stärka och ta tillvara på den våg 
av närproducerat och lokal handel som slår mot oss krävs det både 
bättre tillgänglighet, ökat utbud och starkare samordning mellan 
kommun, fastighetsägare och handlare.

Vill politikerna främja lokal handel är det ingen raketforskning 
utan det krävs parkeringsplatser för bilar och hög grad av täthet av  
butiker där människor kan uträtta många ärenden på en och samma 
gång. Allt för många politiker har tagit intryck av Richard Floridas 
idéer om stadsutveckling och förnyelse. Drömmen om ett attraktivt 
och bilfritt centrum är just en dröm, resultatet blir det motsatta, 
handel med sjunkande omsättning och färre nyetableringar. Är det 
någonstans det ska satsas pengar så är det i skolan. Lyckas barnen i 
skolan är nästan allting vunnet.

DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

Vinnare Annonsjakt
I vårt mars-nummer hade vi en annonsjakt. Denna är nu 
avgjord.

Den första vinnaren blev Robert Österlind från Ljungbyhed som 
vann en Klippan-Check med ett värde av 300 kr. Utöver honom 
så vann även två personer biobiljetter på Bio Grand, Ljungbyhed. 
Dessa lyckliga blev Sig-Britt Persson, Röstånga och Elton Persson, 
Klippan. 
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Bio Grand, Ljungbyhed, Storgatan 7          Biljettbokning: 070–731 21 81 (sms)

Jag är Zlatan
18/3 fredag kl 19:00    20/3 söndag kl 19:00    23/3 onsdag kl 19:00

Fantastiska vidunder: Dumbledores hemligheter
8/4 fredag kl 19:00    10/4 söndag 10 kl 19:00    13/4 onsdag kl 19:00 

Sverigepremiär 18/3

Sverigepremiär 8/4

Välkomna till oss!
Öppet: mån-fre 10-18 • lör 10-13

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

PSSST!!!PSSST!!!
Det är vi som har  

vårens snyggaste  

kläder, skor, väskor  

– allt från topp till tå. 

Nu även herrskjortor 

från Dahlin.

HERO, värmepumpen som dominerar värme och kyla.
 Kraftpaketet med inbyggd WiFi och garanterad drift ned till -35ºC. 

Framtidens värmepumpar från Mitsubishi Electric.

Frågor? Ring oss! 
Tel: 072-858 29 39

www.a4uab.se

ResTeamet

DAGSTURER (Begränsad anslutning)

Ullared 29/3, 12/4, 4/5, 25/5 m fl ..................................................................230:-
Bordershopen 17/3, 13/4, 10/5 m fl .............................................................500:-
Heiligenhafen 22/3, 31/3 m fl .......................................................................500:-
Skånska mord 24/4, 2/10 ..............................................................................895:-
Tulpaner på Gavnö slott 11/5 .....................................................................895:-
Revy på Vallarna – Åsa Nisse 24/7, 31/7 ..................................................995:-

SOL & BADRESOR
Costa Brava, Roses 12 dgr 27/6, 29/8 .................................................. fr 9 195:-

UPPLEVELSER/WEEKENDRESOR
Holland med Floriaden 7 dgr 20/4 ......................................................... 9 995:-
Hyttsill med Luffarmuseum 9/4, 8/10 ....................................................2 295:-
Påskresa Stralsund 4 dgr 15/4 ..................................................................4 195:-
Påskresa Rostock 4 dgr 15/4 .................................................................... 2 995:-
Värmland med Lars Lerin 3 dgr 2/5 ....................................................... 3 995:-
Dalslands Kanal med Bohuslän 3 dgr 13/5 ...........................................4 295:-
Göta Kanal med Vadstena 3 dgr 20/5 ....................................................3 795:-
Västergötland/Gårdarna runt sjön 3 dgr 23/5 .....................................3 495:-
Höga Kusten med Ulvön 6 dgr 4/7 ..........................................................7 695:-
Prag den gyllene staden 4 dgr 5/5 ..........................................................3 895:-
Spreewald med Dresden 4 dgr 26/5 .......................................................4 195:-
Vinresa Rhen-Mosel 6 dgr 26/9................................................................7 795:-
Bremen Ölfestival 3 dgr 14/10 ................................................................  2 895:-
Rostock Oktoberfest 3 dgr 21/11 ............................................................ 2 995:-
Berlin med Tropical Island 3 dgr 4/11 .................................................... 2 995:-

 www.resteamet.se 
0435-100 01

Fabriksallén 13 • KLIPPAN

VÅRSTÄDAVÅRSTÄDA
UTEPLATSENUTEPLATSEN

Hyr en 

BONA SCRUBBER
för enkel och effektiv rengöring av 

uteplatsen. Ring och boka! 

ALCRO UTEPLATS
Skyddar träet och 

framhäver dess 
vackra egenskaper.

NYHET!

Gilla oss på FB

Preem, Klippan

A4U AB

Gunns Mode

Colorama, Klippan

Bio Grand, Ljungbyhed

ResTeamet i Klippan
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Prata med någon som
kan Klippans kommun
Erbjudande till alla privatkunder som
köper bostad via Fastighetsbyrån och 
tar nytt bolån i Swedbank.
– Personlig rådgivning med fokus på Din ekonomi

– 1 månads räntefritt bolån

– Kostnadsfritt handpenningslån under 6 månader

– 3 månaders kostnadsfri personförsäkring

– Kostnadsfri juridisk behovsanalys i samarbete med Lexly

– Nyckelkund kostnadsfritt under 1 år

Ring oss på 0435-180 70, Fastighetsbyrån eller
0435-260 04, Swedbank så berättar vi mer.

Sparbanksstiftelsen hyllar idrottsledare
Sparbanksstiftelsen och Swedbank till-
sammans med RF-SISU Skåne uppmärk-
sammar och hyllar idrotts ledare, som 
ideellt engagerar sig i barn- och ungdoms-
idrotten i Klippan-Perstorp, genom att 
dela ut stipendier. 

Anders Edvall, BK Frigg i Perstorp och 
Annette Storm, Ljungbyheds IF, uppmärk-
sammades och fick 7 000 kr var för sina 

ledar insatser. Deras respektive förening fick 
3 000 kr till fortsatt satsning på barn- och 
ungdomsverksamhet. På plats för att dela ut 
checkar och blommor var Bo Svensson från 
Sparbanksstiftelsen Skånes styrelse och Per 
Johansson, Swedbank Klippan/Perstorp.

Närmare 90 procent av alla barn och ungdo-
mar är någon gång under uppväxten med i 
en idrottsförening. Ledarna har därmed en 

stor betydelse för inte bara enskilda indivi-
der utan också för samhällets utveckling i 
stort.

– Att vara idrottsledare handlar inte bara om 
idrott. Det handlar lika mycket om att vara en god 
förebild med sunda värderingar och visa positiva 
vägval genom livet. Med stipendierna vill vi upp-
märksamma eldsjälar som jobbar med barn och 
ungdomar, säger Bo Svensson.
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Välbefinnande fotvård
 i Klippan
Hur våra fötter mår påverkar hela krop-
pen. Trots det glömmer vi lätt bort att ta 
hand om dem. 

Kirsten Juul är omtyckt, erfaren och kompe-
tent. Mottagningen är välutrustad, ren och 
fräsch. Du känner dig välkommen och blir 
ompysslad vilket hennes kund vittnar om:
– Det är skönt att få sina fötter och naglar vidgjor-
da och Kirsten berättar hur jag ska ta hand om 
mina fötter.

Klippans Medicinska Fotvård ligger lättill-
gängligt i centrum av byn och delar ingång 
med Hörselspecialisten i Capiohuset. 

Kirsten Juul är utbildad som statssuktorise-
rad fotterapeut i Danmark vilket gör att hon 
har en djupgående utbildning rörande fotens 
problemställningar och sjukdomar. 
– Många har svårt att inspektera sina fötter själva, 
särskilt de lite äldre, och då är regelbundna besök 
hos fotterapeut avgörande, säger Kirsten.

Att ta hand om sina fötter kan göra under-
verk för hela kroppen. Att inte göra något åt 

en ond fot kan nämligen göra att man får ont 
i andra kroppsdelar. Medicinsk fotvård inne-
bär behandling och åtgärder som är viktiga 
för att undvika allvarliga kompli-
kationer.

– Jag har fått ett oerhört 
fint bemötande sedan 
jag öppnade. Många 
människor som är 
glada över att det 
finns ytterligare en 
fot terapeut i Klip-
pan. Det är skönt att 
få fotbehandling eller få 
avhjälpt fotproblem som 
liktornar eller fotvårtor. Jag 
utför även nagelkorrigeringar på 
inåtväxande naglar där jag sätter byglar på tårna, 
förklarar Kirsten.

Kirsten tycker om att få hjälpa till och göra 
underverk för kunderna. Vem tycker inte om 
att få en skön fotbehandling och gå ut som 
på moln!

Grilla ekologiskt
nöt-, lamm-,
och griskött!

Öppet: tors 10-18, fre 10-18, lör 10-13
Kristi Himmelfärdsdag kl 10-13

   bjarhusgardsbutik.se   

GÅRDSBUTIK

Prisbelönta
charketurier

Öppnar för säsongen
fredagen den 20 maj.
Öppet: onsdag - söndag 13.00-19.00

Italiensk Hantverksglass

Vi finns på Norra Kyrkogatan 9 i Kvidinge

Kirsten Juul
Auktoriserad fotterapeut

076-801 18 31

Klinik för
medicinsk    
       fotvård

Norra Skolgatan 2 B  |  Klippan

25%
ERBJUDANDE!

PÅ VALFRI
BEHANDLING

vid uppvisande av denna annons. Gäller till och med 15 juni.
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070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker!  

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

Säkra upp din arbetsplats!

Byggnadsställningar

Friis Scaffolding AB
070-816 61 33

info@friisscaffolding.se

Ring för en kostnadsfri offert eller rådgivning

– Villor
– Höghus
– Lägenheter

Ställningar till:
– Scener
– Väderskydd
– Special

SPECIALPRIS PÅ  
HELA BESTÅFAMILJEN  
FÖR DE SOM ÄR ELLER 

BLIR MEDLEMAR.  
GÄLLER HELA SOMMAREN.

MEDLEMSERBJUDANDE!

BESTÅFAMILJEN HAR EN NY MEDLEM... 
Bestå Accent är vår allra bästa helmatta fönsterfärg 
som ger en väderbeständig yta med utmärkt glans- 

och kulörhållning. Ger en vacker helmatt yta.
Lättstruken och fyllig. Rinnsäker.

Gilla oss på FB

Varför firar vi 
namnsdagar i Sverige?
Sverige och Finland har en stark namnsdagstradition. Tradi-
tionen bygger på den katolska kyrkans helgonkalender, som 
under århundradena har formats till de moderna nationella  
namnsdagskalendrar vi har i dag. Förr användes namns-
dagar för att lättare komma ihåg när olika händelser på året  
inföll.

Efter reformationen firade både katoliker och protestanter 
namnsdag i Tyskland. Detta ändrades  efter motreformationen 
i mitten av 1500-talet, när protestanterna, som vände katolska  
kyrkans "helgondyrkan" ryggen, istället började fira födelse dagar. 
På detta sätt delades centrala Europa i en katolsk namnsdags-
tradition och en protestantisk födelsedagstradition.

I det finländska namnsdagsfirandet ingick på 1800-talet och i 
början av 1900-talet många traditioner som senare har försvun-
nit. På många håll väcktes namnsdagsbarnet tidigt på morgonen 
med sång – eller t.o.m. med trumpetfanfar. Mer vanligt i både 
Sverige och Finland var att man samlades på namnsdagsbjud-
ning hemma hos namnsdagsbarnet. På bjudningen bjöds man på 
öl eller kaffe och bakverk. Om namnsdagsbarnet vägrade bjuda 
på något kunde denne bli instängd på utedasset som straff. Idag 
firar man namnsdagarna bara inom familjen, om ens det.
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Storgatan 46, Klippan • 0435-135 30
www.guldosilversmedjan.se

Allt till mors dag,  
studenten eller andra firande!

Handgjort 
somrigt hjärta

695:-

GÖR SOM 
GÖR SOM 

UNGDOMARNA 
UNGDOMARNA 

I KLIPPAN!
I KLIPPAN!

HANDLAHANDLA
LOKALT!LOKALT!

Klippans Köpmannaförening, Storgatan 46, 264 33 Klippan
klippanskopmannaforening@gmail.com • www.köpiklippan.se
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KLIPPAN-CHECKEN
Presentkortet gäller i alla våra medlems
butiker. Du kan köpa presentkortet hos 
Guld o Silversmedjan på Storgatan 46, 

Klippan (Obs: endast kontantbetalning).

www.köpiklippan.se

Adapt Media, Ahlins Möbler, Apoteket AB, Basthi, Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus Växtbutik, Blommor från oss, Klippan, Colorama, Elins fyra tassar, Eufloria, Glasögonhuset,  
Guld o Silversmedjan, Gunns Mode, Hard Rock ECO Salong, Klinik & Shop, ICA Kvantum, ICA Nära, Klippans Bokhandel, Klippans Kommun, Klippans Trafikskola,  

LloydsApotek, Norrehus, Optimera, Pantzars Ljud & Bild / Euronics, Preem Klippan, SportKlippan / SportRingen, Stigs Auto-shop, Sweet Harmony, Söndraby EL / Elon, 

Söndagen den 29 maj ska alla mammor firas lite extra efter-
som det är mors dag. 

Släpp all stress och fundera över vad som är viktigt i livet. Ta 
hand om varandra, värna om familjen och visa kärlek. På mors 
dag så blir allt extra aktuellt och de flesta av oss tar tillfället i akt 
att visa vad våra mammor betyder. I Sverige fick firandet av mors 
dag genomslag under 1920-talet då nationalromantiken blom-
made och kärnfamiljen var idealet. Idag firar vi alla mammor 
genom personliga presenter, blommor och choklad.

Världens 
bästa mamma
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Betongblommor
från 39kr

Ecochair Vilstol
Från 1595kr

Kvidinge

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. 

ÖPPET alla veckans dagar kl 10-17

STOR PLANTMARKNAD  
med allt vi odlar, grönssksplantor,  

kryddor, sommarblommor med mera 
Stora blomamplar  150 kr 4 för 400 kr
Zonalpelargon 25 kr 10 för 200 kr
Sommarblommor 
i kruka 35 kr 10 för 270 kr
Närodlade kryddor 30 kr 3 för 65 kr

KAFFESERVERING 
OCH GLASSCAFE  

alla veckans dagar 
Fyra sorters hembakat 

med kaffe         85 kr

Alla hortensior

20%
Erbjudandet gäller

26-29/5 2022

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

 bjarhusvaxtbutik  
 Bjärhus Växtbutik AB

Mors Dag-Mors Dag-
erbjudande!erbjudande!

Konst &
 hantverksmässa
Tornsborgs tivoli i Färingtofta fylls helgen den 17-19 juni 
med flertalet utställare inom konst och hantverk. 

Kom och fynda närproducerad konst och hantverk, både till 
hemmet och trädgården. Under lördagen finns det möjlighet att 
prova på Camillas jumping fitness. Försäljning av kaffe och fika 
hela helgen.

Märkesvaror

Klänningar

Konst

Storgatan 46, Klippan • 072-975 65 57 • linniv.com
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Söderåsjournalen 
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RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

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

www.röstångabegr.se           info@begr-byra.se 
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RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

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

www.röstångabegr.se           info@begr-byra.se 

Välkommen 
till Tandense

- din nya tandläkare i Klippan

Storgatan 26, Klippan | 0435-400 900
tandense.se | info@tandense.se

Varför Tandense?
 
 • ÖPPNINGSRABATT! 
 Vi ger dig 17% rabatt på alla 
 behandlingar som vi utför  
 fram till den 1 juli! 
 
• Basundersökning 95:-  
Vi belastar inte ditt  
allmänna tandvårdsbidrag.

• Modern, digitaliserad tandvård  
Det ger bättre resultat, men framför  
allt blir behandlingen både  behagligare  
och snabbare för dig.

• Öppet månd-fred 07.30 – 19, lörd 08 – 13. 
Boka den tid som passar dig bäst.
Besök gärna vår hemsida, tandense.se

Vi är en av landets  
modernaste och mest  

digitaliserade mottagningar!

95:-
17%

Ö P P N A R  D E N  2 4  M A R S !

Välkommen 
till Tandense

- din nya tandläkare i Klippan
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Nytt auktionshus i Klippan
Memos auktioner har öppnat i Klippan, ett 
auktionshus som köper och säljer eller hjäl-
per till vid försäljning av hela hem eller en-
staka objekt.

– Vi köper hela eller delar av dödsbo. När vi har 
tömt Ert dödsbo kan vi även erbjuda er städning. 
Vi städar inte själv utan anlitar vår samarbets-
partner inom flyttstädning, om så önskas. Det 
blir då en helhetslösning och smidigt för dig 
som kund, säger Memo.

Online-auktioner 
i Klippan

www.memos-auktioner.se
Storgatan 47  |  Klippan  |  0768-601 911

Värdering
Välkommen in för en värdering av

dina föremål.

Sälj hos oss
Vi kan hjälpa till vid försäljning av hela

hem eller enstaka objekt.
Vi köper även hela eller delar av dödsbo.

Foton: memos-auktioner.se
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Storgatan 32 i Klippan

Studenterbjudande
Matinique kostym 2999 kr

PSSST!!!PSSST!!!
Det är vi som 

har sommarens 

fräsigaste kläder, 

väskor och skor.

Välkomna till oss!
Öppet: mån-fre 10-18 • lör 10-13

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

Gilla oss på

Kläderna till studenten
Att köpa studentkostym kan kännas överväldigande men 
studenten ska vara festligt och du bör satsa på att köpa en 
svart eller marinblå kostym.

En bra tumregel för att enkelt kontrollera storleken på kavajen 
är om du ställer dig med axeln emot en vägg ska axelvadden på  
kavajen nästan precis nudda väggen. Du ska dessutom  
kunna knäppa översta knap-
pen (knäpp aldrig nedersta 
knappen!). När du sitter ned 
så är aldrig kavajen knäppt.

Har du tänkt att ha kostym 
på balen och planerar att ha 
det på student dagen också? Byt 
ut skjorta och accessoarer till  
andra färger eller mönster så 
blir din outfit som ny. Förutom 
grundplagget så får du inte 
glömma smycken. 

Bär du kavaj så är det fram-
förallt näsduk och fluga eller 
slips som ska kompletteras med. 
En rolig detalj är att matcha  
kavajen med manschettknappar 
i en färg som matchar övriga  
accessoarer.
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Modebutik medModebutik med
tidlösa designklädertidlösa designkläder

Ängaröds Bod är vackert beläget på en gård med 
natur skönt läge. 

Här finns det kläder från designers som tänker miljövän-
ligt, tyger och garn som är så långt som det är möjligt, 

naturliga och när producerade. Kläderna 
är tidlösa, stiliga och moderna säsong efter 
säsong. Kläder från designers som Joanna 
Kedziorek, Mara Gibucci och Masai finns 
till försäljning liksom skor, handgjorda i mju-
kaste läder i Italien, designade av ett danskt 
familjeföretag "Lofina".

Välkommen till den mysiga modebutiken på 
landsbygden.

Gör ett besök i Riseberga strax utanför Ljungbyhed. Här finns en ovanlig butik med designade kläder, skor och accessoarer. Ring 
gärna innan så fixar vi kaffe. Välkommen.

Ängaröds Bod
Ängaröds Gård 1421, 264 54 Ljungbyhed

www.angarodsgard.se
Öppet: lörd-sönd kl 12-17

0738-444597

– Designade kläder
– Second hand och nytt
– Accessoarer
– Konst & kuriosa
– Personlig service & rådgivning

Modebutiken på landet
med tidlösa kläder
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Frihet måste försvaras! 

När vi säger att fler ska jobba och
försörja sig själva, ha studiero i en bra
skola, rätt till assistans för människor

med funktionsnedsättning – då handlar
det alltid om att försvara varje

människas frihet att forma sitt liv.

i Klippan

Klippan.liberalerna.se

Liberalerna Klippan

Marknaderna

Vi finns på plats på Åby marknad och 
Ljungbyheds Gammelmarknad.

21 juni – Åby marknad (inne i Klippan)

19 – 20 augusti – Ljungbyheds 
Gammelmarknad

Välkommen att besöka oss då!

Lördagsöppet

Under ett antal lördagar innan som-
maren kommer vi finnas på och 
utanför vårt kansli på Järnvägsgatan 
34!

Lördagar kl. 10 – 12
21 maj
28 maj
11 juni
18 juni

Lions besökte Dymöllans ålrökeri
Lions Klippan hade månadsmöte vid Dymöllans ålrökeri där 
Sisse Sejrbo berättade om Dymöllans historia och verksamhet 
samt om den mytomspunna ålen. 

Efteråt blev det en rundvisning i lokalerna och ålbassängerna  
visades upp innan Anders Jönsson tog över och berättade om de-
ras hjälpsändning till Ukraina. Det som startade som ett projekt på  
Dymöllan växte snabbt till att omfatta både privatpersoner och  
andra företag som ville bidra.

– Vi fick kontakt med ett polskt företag, 
Caritas, motsvarande Röda korset. De 
ville ha pengar, inte förnödenheter, så vi 
gick förbi dem och löste det själva med egna 
kontakter. Företagen ordnade massor av 
förnödenheter. Segragymnasiet lånade ut 
en buss och Roy Hansson ställde upp med 
trailer och chaufför, berättade Anders.

12



Bio Grand, Ljungbyhed, Storgatan 7          Biljettbokning: 070–731 21 81 (sms)

SVERIGEPREMIÄRER PÅ BIO GRAND

TOP GUN: MAVERICK
Action, Drama

Rollerna: Tom Cruise,  
Jennifer Connelly, Val Kilmer

onsdag 25 maj kl 19:00  
fredag 27 maj kl 19:00  
söndag 29 maj kl 19:00  
onsdag 1 juni kl 19:00

LIGHTYEAR
Animerat, Action, Äventyr, Familj

Ett animerat äventyr för hela familjen 
från Disney Pixar, som berättar  

historien om Buzz Lightyear. 

onsdag 15 juni kl 19:00
fredag 17 juni kl 19:00
söndag 19 juni kl 16:30

JURASSIC WORLD: DOMINION
Action, Äventyr, Sci-Fi

Rollerna: Bryce Dallas Howard,  
Daniella Pineda, Chris Pratt,  

Sam Neill, Jeff Goldblum, m.fl.

fredag 10 juni kl 19:00
söndag 12 juni kl 19:00
söndag 19 juni kl 19:00

SVERIGEPREMIÄR 25 MAJ
SVERIGEPREMIÄR 10 JUNI

SVERIGEPREMIÄR 15 JUNI

Anders berättade vidare om hur det 
var oorganiserat när de kom fram och 
hur 56 000 flyktingar var samlade i ett 
köpcenter som fungerade som transit-
boende.
– Äldre, skadade, gråtande barn gjorde att 
jag inte klarade av att vara kvar där inne. Vi hittade en volontär som delade 
ut mat och där vi lastade av maten och det var där gjorde det mest nytta, 
fortsatte Anders.

Tillsammans är vi starka i Klippan, kan åstadkomma mycket ihop. 
Det visade sig när det samordnades hjälp till Ukraina. Ronny An-
dersson från Lions fyllde i och berättade om hur Lions arbetar med 
att hjälpa och systerorganisationerna gör saker tillsammans.

Det finns en värld i nöd och omtänksamma medlemmar i Lions gör 
stora insatser för att på olika sätt bidra till att mildra konse kvenserna 
för de drabbade flyktingarna. I Klippan med omnejd ställde både 
företag och privatpersoner upp av samma anledning, det starka  
civil samhället visade sig från sin bästa sida.

Öppet tis-fre 10-18, lör 10-14 Öppet tis-fre 10-18, lör 10-14 
Bruksgatan 29 Klippan 076-318 77 75Bruksgatan 29 Klippan 076-318 77 75

Mors dag &Mors dag &
 studenten! studenten!

Vi har finfina 

gåvor!

Varmt Välkomna!
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Tack till Föreningssidans sponsorer!

Ljungbyhedsmålvakt uttagen i landslaget
Wille Dådring, till vardags målvakt i Ljungbyheds IF, har 
blivit uttagen att representera Sápmis landslag som i sommar 

åker till Nice för att delta i Conifa-EM (3-12 juni). 

Turneringen riktar sig till minoritetsländer som 
inte får delta i FIFA:s turneringar. I Sápmis 

grupp återfinns Abchazien, själv styrande  
republik i Georgien, och Szeklerlandet, regi-
on i Rumänien.

Att få representera Sápmi landslag är en stor 
ära som får Wille att känna sig stolt. Totalt är 

21 spelare uttagna, av dessa är sex stycken från 
Sverige, tre från Finland och tolv från Norge. 

Truppen består av spelare med samiskt ursprung 
från varierande nivåer, allt från Ljungbyheds IF  

i divison 6 till Piteå IF i Ettan Norra.

Ljungbyheds IF ordnar knatteturnering
Sedan 1980 har det arrangerats knatteturnering som avslutas i 
Ljungbyhed efter speldagar hos samtliga deltagande förening-
ar. 

Tommy Scott i Ljungbyhed startade traditionen som fortfarande 
lever vidare och som avslutas på Ljungavallen som ett stort evene-
mang med hemligt uppträdande av någon artist, inmarsch för 
samtliga lag och alla får pris vid avslutningen.
– Fotbollen är en enda stor familjefest, både för barnen och föräldrarna som 
hjälper till. Alla hjälper till ideellt i varje förening och barnen får nya kom-
pisar och föräldrarna lär känna varandra vid sidan av planen, berättar 
Jenny Brådd från Ljungbyheds IF.

Glädjen över att spela fotboll och vara med kompisar är det som 
förenar spelarna från de olika lagen. Det är knattar i åldern 6-8 år 
som spelar och i år är det två rena flicklag med, ett från Ljungbyhed 
och ett från Vedby/Rönne. Arrangörsklubben Ljungbyheds IF har 
ökat antal barn och ungdomar som spelar fotboll vilket är ett resul-
tat av rekrytering av ledare och ökad synlighet i skolorna.

Knatteturnering
Klippan, 21 maj
Åstorp, 4 juni

Röstånga, 18 juni
Kopparmöllan, 20 augusti

Eket, 28 augusti
Vedby/Rönne, 3 september
Ljungbyhed, 17 september

Vedby/Rönne IF växer
Gräset är grönt på Vedby IP, planerna är fler och välskötta, 
och det vimlar av knattar som spelar fotboll. Över 100 barn 
födda 2017 till 2010 är inskrivna.

– Vi bygger på bredden, ledare är alltid en utmaning. Hade vi haft f ler led-
are hade vi kunnat ta emot ännu fler barn och ungdomar. Tränarna försö-
ker utmana varje barn på deras individuella nivå i ett kollektiv. Vi söker 
f ler barn till 2017 årskullen där vi fått in fler ledare, säger Karl-Johan 
Jönsson som är tränare i ett av ungdomslagen.

Engagemang föder engagemang, alla ska ha råd att spela fotboll 
och det ska vara roligt att komma hit. Det är ledorden i Vedby/
Rönne som gjort att föreningen har stora barngrupper och två rena 
flicklag, födda 2011-12 och 2015-16. Alla är engagerade i fören-
ingen, a-laget spelar utan ersättning och tre av spelarna i a-laget  
hjälper till i föreningen som domare i ungdomsmatcherna. Fören-
ingen äger anläggningen själva och sköter allt ideellt. Per Olof Her-
mansson som är ordförande har bildligt talat fötts in föreningen 
eftersom alla i släkten har spelat eller spelar i Vedby/Rönne. 

Varmt välkommen till Vedby/Rönne både som spelare eller ideell 
kraft. Här är alla välkomna!

Föreningssidan



Tack till Föreningssidans sponsorer!

Saltito dansar in våren 
– Uppvisning ”Back in showbizz” 28 & 29 maj
Äntligen är dansföreningen Saltitos årliga uppvisningsshow 
tillbaka, där föreningens medlemmar och tränare dansar och 
underhåller i Klippans idrottshall. 

Showen går i dagarna två helgen efter Kristi himmelsfärd, 28 maj 
kl. 12 och 17 samt den 29 maj kl. 12. Vanligtvis är det runt 500 
besökare under helgen, cirka 150 barn som uppträder på scen samt 
ledarna har ett eget nummer där de highlightar Saltitos alla dans-
genrer som öppningsnummer. 8 st fantastiska ledare med gedigen 
danskunskap.

Dansklasser i höst
Saltito erbjuder dansklasser från 3 år och uppåt. Har du barn som 
vill dansa i höst? Inskrivning sker den 21 augusti kl 16-17 för barn 
3-6 år, för övriga är det kl 17-18.30.

Åsbo släkt- och folklivsforskare
firade 35 år med glädjeflickor
Åsbo släkt- och folklivsforskare firade 35 år 
som förening måndagen den 11 april. 

Dagen firades med Öppet hus i lokalen 
i Sågenhuset med mingel och kaffe 
och tårta. På kvällen flyttades  firan-
det upp en våning där det förutom att 
det serverade snittar och dricka även 
bjöds på föreläsning av Niklas Hertz-
man från ArkivDigital kring ämnet 
”Glädjeflickor”.
– Som släktforskare letar man namn. Ju mer man håller på desto mer blir 
man intresserad  av allt runtomkring. För att del av människors livsöden 
behöver man sätta kött på bena, så att säga. Ju mer man kan hitta desto 
mer levande blir människorna i ditt huvud. Den grå och skötsamma männ-
iskan finns det ingen information om, prostituerade däremot finns det mer 
information om. Det finns dokumenterat från slutet av 1870-talet in en bit 
på 1900-talet om prostituerade i Malmö och deras livsöden. Vem som förfört 
dem och fått in de i prostitution, enligt polisen åtminstone. Det framgår 
av böckerna att de besiktigas, undersökas, och dokumenteras, berättade 
Niklas.

Åsbo Släkt- och Folklivsforskare har sedan starten haft som mål att 
främja släkt- och bygdeforskning, skapa kontakter forskare emellan 
och intressera nybörjare.

Föreningssidan



Söderåsrallyt
 – Södra Sveriges vackraste rally
Den 11 juni anordnar Åstorps Rotaryklubb, tillsammans 
med Söderås kommunerna, ett rally (obs ej hastighets) på 
natur sköna vägar vid och över Söderåsen, med stopp för 
fråge sport och manöver prov. Start och målgång i Perslund, 
Åstorp. Utställning i hembygdsparken av de deltagande  
bilarna på eftermiddagen.

Rallyt kommer att omfatta 180 bilar av typerna: Sportbilar,  
cabrioleter och veteranbilar. Många fantastiska bilmärken, nya 
som gamla, kommer att deltaga. Rallygeneraler är Peter Apell, 
Röstånga och Kåge Schildt, Åstorpsprofil med 10 år som ord-
förande i Svenska Bilsportsförbundet. Hela arrangemanget är 
ett välgörenhetsarrangemang, allt arbete är helt ideellt och över-
skottet går oavkortat till Barncancerfonden och Rotarys hjälp till 
Ukraina.

Program
Perslund:
08:30 och 09:30 Musikunderhållning av Åstorps Marimba- 

orkester.
09:00 – 10:30 Bilarna startar med 30 sekunders mellanrum
13:00 – 16:00 Servering av kaffe och våfflor
14:00 – 16:00 Musikunderhållning av Filip Curton Band
14:00 – 16:00 Samtliga deltagande fordon uppställda
16:00 – 16:30 Prisutdelning Rallyt samt Lottdragning

Kvidinge:
09:30 – 11:00 Ankomst av deltagande fordon till kontrollen 

vid gamla Din-X macken
Ljungbyhed:
10:00 – 13:00 Ankomst deltagande fordon till gamla F5 för 

manöverprov och lunch hos Lucys.
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Du gamla du fria
Det var på Skansen som firandet av Sveriges nationaldag,  
eller svenska flaggans dag som den ursprungligen kallades, 
startade den 6 juni 1893. 

Sveriges nationaldag firas sedan 1893 till åminnelse av Gustav 
Vasas val till kung 1523 och av 1809 års regeringsform. Den blev 
officiellt Sveriges nationaldag 1983. Innan dess kallades den för 
svenska flaggans dag.

Ihop med nationaldagen sjungs nationalsången, skriven av  
Richard Dybeck född den 1 september 1811 i Odensvi i Västman-
land och utbildad jurist. Richard trivdes dock inte med arbetsupp-
gifterna som jurist utan det var fornforskningen som han levde 
för. Trots att han saknade formell utbildning lyckades det honom 
att under cirka 30 år få bidrag till sin forskning från Svenska Vit-
terhetsakademien. Han var mera folkupp lysare än vetenskaps-
man med ett brinnande intresse för folksagor och danser. Natio-
nalsångens melodi är tagen från en gammal folk visa. En sak som 
gör Sveriges nationalsång unik är att den inte är officiellt antagen 
genom ett politiskt beslut, utan endast genom tradition. Ett antal 
riksdagsmotioner har under åren lagts om att göra ”Du gamla, 
du fria” till officiell nationalsång, men de har avslagits.
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På gång i kyrkan!

Söndag 22 maj
11.00 Mässa i S:t Petri kyrka
14.00 Mässa i Ö Ljungby kyrka
17.00 Musikgudstjänst i 
             Riseberga kyrka

Kristi himmelsfärd 26 maj
09.00 Gökotta i Källna Socken-    
             stugas trädgård
14.00 Gudstjänst i Ljungbyheds  
             församlingshem
17.00 Musikgudstjänst  
             med Munkakören i 
 Västra Sönnarslövs kyrka    
            

Sagolik afton 
En musikgudstjänst inspirerad av 
Elsa Beskows sagor och målningar. 
Nordic Light Duo - mezzosopran 
Josefin Andersson och pianist 
Daniel Beskow.
Söndag 22/5 kl 17.00
i Riseberga kyrka

Munkakörens vårkonsert
Vårmusik med härlig stämsång.
Torsdag 26/5 kl 17.00 
i Västra Sönnarslövs kyrka

Gudstjänst med 
små & STORA
Hela familjen är välkommen! Vi 
bjuder på grillad korv. Se schemat 
nedan för dagar och tider.

Söndag 29 maj
10.00  Mässa i Riseberga kyrka
14.00  Mässa i S:t Petri kyrka  

Onsdag 1 juni
17.00  Gudstjänst med små 
            & stora i Vedby kyrka

Söndag 5 juni
10.00 Mässa i Färingtofta kyrka
14.00 Gudstjänst i Ö Ljungby   
             kyrka
17.00 Musikgudstjänst 
 med Kefas Gospel
 i S:t Petri kyrka
             

Torsdag 9 juni
17.00  Gudstjänst med små &   
           stora i Ö Ljungby kyrka
 samt i Ljungbyheds 
 församlingshem

Söndag 12 juni
10.00 Gudstjänst i Riseberga kyrka
14.00 Mässa i Källna kyrka
17.00 Musikgudstjänst med  
 Petrikören i S:t Petri kyrka

Söndag 19 juni
10.00 Mässa i Riseberga kyrka
11.00 Mässa i S:t Petri kyrka
14.00 Gudstjänst i Ö Ljungby  
 kyrka

G U D S TJ Ä N S T E R

Pilgrimsvandring i 
sommarkvällen
Vi vandrar ca 3-4 km tillsammans 
i lugnt tempo. Ta med egen fika. 
Kläder efter väder, bra skor att gå i 
och vattenflaska rekommenderas.
Tisdag 7/6 ses vi vid Vasasjöns 
parkering kl 18.00

Detta är bara en del av allt det vi gör. Följ oss för att hålla koll på allt som händer i pastoratet! 

Trädgårdscafé på Lillhem
Vi fikar ute i den mysiga trädgår-
den på Vedbyvägen 13. 
Fika 20 kr.
Onsdagarna 25/5, 1/6, 8/6 och 
22/6 kl. 14.00–15.30.

Korvgrillning i Östra Ljungby
Korv med bröd och kaffe för 20 kr. 
Vid regn ställer vi in. 
Fredag 17/6 kl 12.00 på 
uteplatsen vid församlingsgården.

On somebody’s mind
Musikgudstjänst med Kefas Gospel.
Söndag 5/6 kl 17.00 i S:t Petri 
kyrka

Favoriter i sommartid
Musikgudstjänst med Petrikören. 
Söndag 12/6 kl 17.00 i S:t Petri 
kyrka

Picknick i det gröna med 
musikunderhållning
Med dansbandet Mixers. Ta med 
picknickkorgen, vi bjuder på kaffet. 
Fredag 3/6 kl 14.00 i Ö Ljungby 
församlingsgårds trädgård

M U S I K G O T T  &  B L A N D A T
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VATTENFESTEN
27-29 JUNI

Mer info på klippan.se/sommarklippan

En fartfylld vattenfest för hela familjen vid utom
husbaden i Östra Ljungby och Ljungbyhed.  

Dagarna bjuder på vattenrutschbana,  
hoppborg, fotbollsplan fylld med vatten,  

hinderbana på land, dansföreställningar med  
Skånes dansteater – och massa annat skoj. 

ÖSTRA LJUNGBY
måndag 27 juni

Klockan 12.0020.00

LJUNGBYHED
tisdagonsdag 2829 juni

Klockan 12.0020.00

Idrottsprestationer 
uppmärksammades
Klippans kultur- och fritidsnämnd uppmärksammade de  
senaste två årens idrotts prestationer med koppling till orten. 

På grund av pandemin fick förra årets utdelning att ställas in och 
kommunens elitidrottare, lovande ungdomstalanger och ärrade 
veteraner tilldelades minnesplaketter för utmärkta idrottspresta-
tioner utförda 2020 och 2021.

Mats P och Swingin´ Ingrid stod för musik underhållningen när 
idrottarna och politiker och tjänstemän från kultur- och fritids-
nämnden avnjöt sedan en god bit mat tillsammans.

28 medaljörer 2020-21
Namnen på alla de 28 medaljörerna med koppling till kommu-
nen 2020-21 finns att läsa på söderåsportalen.se.

Födelsedagskalas för Familjens Hus
I 10 år har Familjens Hus i Klippan funnits som en mötes-
plats för familjer. 

Här bedrivs hälsofrämjande och stödjande verksamhet i 
samverkan mellan Klippans kommun och Region Skåne. 
Verksamheten erbjuder barnmorskemottagning, barnavårds-
central, öppen förskola och social rådgivning.

Dagen till ära fanns brandkåren på plats med en brandbil och 
på gräsmattan blåste barnen stora såpbubblor. Janet Nilsson 
Norén som var med och startade upp verksamheten fanns på 
plats liksom flera andra tidigare anställda liksom nuvarande 
personal. Det firades med kaffe och tårta.
– Familjecentralen är guld värd. Och idag är det härligt att se alla 
barn, vissa har vi haft under f lera år och vissa är nyfödda. Ett härligt 
väder och fantastisk uppslutning idag. Genom samarbete och tillsam-
mans erbjuder vi en bred kompetens vilket skapar en trygghet för våra 
besökare som ju behöver olika slags insatser, säger Annette Olsson 
som är förskolelärare och ansvarig för öppna förskolan.
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Händelserik destinationsutveckling
På näringslivskontoret i Klippans kom-
mun arbetar Destinationsutvecklare Ma-
tilda Brozén tillsammans med Anders 
Lindberg och Burim Nikqi, som vi inter-
vjuade i förra numret. Matilda har bråda 
dagar nu när sommaren nalkas och turis-
terna hittar hit. 

Efter två år av pandemi och olika restriktio-
ner har det visat sig att människor i större 
utsträckning hittar ut i naturen. De flesta av 
företagen inom besöksnäringen har klarat 
sig relativt bra under pandemin, mycket tack 
vare innovativa lösningar och förmågan att 
ställa om. Trots att många gäster numera 
bokar sin övernattning med kort varsel har 
B&B och vandrarhem ändå lyckats bra, tack 
vare sin flexibilitet och förmåga att möta 
gästernas önskemål. Ökad lokal handel och 
gårdsbutiker som fått ett uppsving är också 
konsekvenser av pandemin, som faktiskt 
gynnat landsbygden. Utomhusaktiviteterna 
har blivit f ler, liksom antalet besökare i na-
turen.
– Många av våra besökare kommer hit för Söderå-
sen. Det finns otroligt mycket att uppleva här och 
det finns ju faktiskt f ler portar in till Söderåsen än 
Skäralid.

InfoPoints
Satsningen på InfoPoints har fallit väl ut. 
Kunnig och engagerad personal på olika be-
söksmål har fått möjlighet att guida väldigt 
många besökare till en trevlig vistelse. Det 
betyder också fler möjligheter till merförsälj-
ning av Söderåsens upplevelser och produk-
ter, än vad som funnits tidigare.
– Samarbetet med personalen på besöksmålen 
fungerar jättebra och det har blivit win-win för oss 
alla. Bra för verksamheterna som får f ler besökare 
och bra för turisterna som erbjuds tips och råd di-
rekt på plats. Förhoppningsvis kan vi även få fler 
att välja att bosätta sig i Klippan med omnejd. 
Det organiserade värdskapet gör att många fler 
tar hand om besökarna och kan upplysa dem om 
allt som finns här. Vi finns på plats där turisterna 
finns, i stället för att de ska hitta till en turistbyrå, 
förklarar Matilda. 

Söderåsen 2.0
Inom ramen för LEADER-projektet, ”Sö-
deråsen 2.0”, försöker vi sprida besökarna 
på destinationen och få dem att stanna här 
längre. Vår vision om en hållbar destination 
förutsätter att människor rör sig i hela områ-
det i stället för att samlas på en och samma 
plats.

Rönne å och Ringsjön
– I takt med att kraft-
verken kommer att rivas 
ut i Rönne å och att det 
blir fri passage för såväl 
fisk som kanotister hela 
vägen från Ängelholm 
till Ringsjön, kommer 
det framöver finnas stor 
utvecklingspotential, 
berättar Matilda. 

Rönne å och Ringsjön ska bli en självklar 
och attraktiv destination. Med stöd från  
LEADER har kommunerna Ängelholm, 
Åstorp, Klippan, Eslöv, Höör och Hörby  
inlett ett projekt för att tillsammans med  
företag och föreningar undersöka hur om-
rådet kan vidareutvecklas.

Sammantaget är det många bollar i luften 
för Matilda Brozén och Klippans kommun. 
– Det är spännande när det händer så mycket 
positivt och att utvecklingen går framåt. Att till-
sammans med andra få vara en del av det är en 
fantastisk förmån, säger Matilda.

På www.soderasen.com kan du läsa 
mer om destinationens utbud.

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

NATIONALDAGSFIRANDE
I KLIPPAN 2022

KLIPPANSKLIPPANS
HEMBYGDHEMBYGD

TRÄFFPUNKT ELFDALEN
Tal, prisutdelningar, sång,  
musik, uppträdanden mm.

Gratis fikaservering från kl. 16.15.  
Evenemangsstart kl. 17.00

KULTURSOMMAR
MALMÖ OPERA PÅ LASTBIL
DET STORA OVÄSENDET

Tisdag 7 juni kl 19.00 
Aktivitetsparken i Klippan 

SKÅNES DANSTEATER
DON’T, KISS .SKÅNES

Tisdag 21 juni kl 19.00 
Aktivitetsparken i Klippan 

SKÅNES DANSTEATER
WILD FELLAS

Tisdag 28 juni kl 15.00 
Friluftsbadet i Ljungbyhed

Tisdag 28 juni kl 19.00 
Aktivitetsparken i Klippan 

Fri entré gäller för alla föreställningar 
Mer info på www.klippan.se/sommarklippan
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8 - 31 juli

DANIEL SJÖBERG    I   EVA WESTERLING    
HELÉNE LINDQUIST    I   OSKAR ROSLUND    I   ELSA FRYKLUND 

Regi/manus ANNIKA KOFOED  I  Manus BIM WIKSTRÖM  I  Musik/ssångtexter P-O NILSSON  I  Koreografi MELKER SÖRENSEN 
Scenografi/kostym RIGMOR GRÖNWALL  I  Sånginstudering ANNA HILTUNEN  

Spelplats: Klippans Bruk • www.bruksspelet.se 


