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Omslaget: Eva på Ljungbyheds Konditori har bullat upp med semlor 
inför fettisdagen.

Lilla bilden: ResTeamet har resor till både när och fjärran. Uffe var 
dagens glada busschaufför.

Framtidstro och trygghet
”Ja visst gör det ont när knoppar brister.

Varför skulle annars våren tveka?
Varför skulle all vår heta längtan  
bindas i det frusna bitterbleka?

Höljet var ju knoppen hela vintern.
Vad är det för nytt, som tär och spränger?”

Karin Boyes dikt rymmer mycket av det vi känner idag. Den  
obesvarade kärleken som vi alla fått känna på liksom vårens annal-
kande efter vinterns kyla. Det underliggande budskapet hos Karin 
Boye är rädslan för framtiden och hur livet ter sig efter vilken väg 
man väljer. Det som är genomgående för dikten är just rädslan för 
det nya. 

Vi lever i en tid där omvärlden är osäkrare än på mycket länge,  
priserna på mat och el skenar och vi vet inget om framtiden. Är det 
något vi vet är det att vi ska ta oss igenom tiden tillsammans och 
att hjälps vi åt går allting mycket lättare. Genom att hjälpas åt och 
samarbeta. Ingen är stark ensam. Det är en av flera anledningar 
till att vi behöver en köpmannaförening och företagarna, samman-
slutningar för allas bästa. När vi hjälps åt blir det en trygghet och 
säkerhet. Därför vädjar jag till att f ler inom Klippans näringsliv ska 
engagera sig både för sin egen skull och alla gemensamt.

För oss konsumenter finns det flera goda anledningar att handla 
lokalt och stötta det lokala näringslivet. Det finns däremot inga an-
ledningar till att inte göra det. Det som är bra för oss alla är det dumt 
att inte stötta, oavsett nyheter eller hur omvärlden ser ut. 

DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE



Storgatan 10, 264 35 Klippan  |  0435-77 90 50  |  webbshop.adaptmedia.se

TRYCKERI & 
REKLAMBYRÅ



Tel. 0435-149 60, 073-443 44 66
Fabriksallén 17, Klippan

NYA ÖPPETTIDER FRÅN DEN 1 MARS
Tisdagar & torsdagar kl 13-17 • Lördagar kl 10-13

EXTRA ÖPPET MED  
FÖRSÄSONGSERBJUDANDE

i butiken, lördagen den 4 mars kl 10-14. 
Vi bjuder på korv med bröd.

NYHET I VÅR UTSTÄLLNING
WAREMA PERGOLAMARKISER

Terrassmarkis R1500 svensktillverkad  
kvalitetsmarkis från Riviera.
Terrassmarkis 400 x 300 cm

Sandatex väv 5380-727
Somfymotor med fjärrkontroll.

Finns även i storlek 500 x 300 cm: 21100:-

Markisen på bilden är extrautrustad  
med vindstag. Finns som tillbehör.  

Gäller så länge lagret räcker.

Söndraby El | Järnvägsgatan 25, Klippan | 0435-139 60 | klippan@elon.se
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Fri anslutning väg 21 Kristianstad-Åstorp och E6:an Ängelholm-Malmö! • Fabriksallén 13, KLIPPAN • 0435-100 01 • www.resteamet.se
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Bussresor 2023
Bussresor 2023ResTeamet

ResTeamet

Gratis 

anslutning 

från 16 orter 

i Skåne!

Resor med personlighet!

Alltid centrala 
-  

hotell!

DAGSTURER (Begränsad anslutning)
Ullared special (inkl presentkort på 100 kr) 
22/2, 26/2 ����������������������������������������������200:-

Ullared 23/3, 12/4, 2/5, 17/5, 8/6, 10/8, 
24/8, 7/9, 27/9, 5/10, 19/10 mfl ���������� 275:-

Bordershopen 4/4, 27/4, 7/6 mfl �����575:-

Heiligenhafen 1/3, 15/3, 28/3,  
18/4, 9/5, 16/5 mfl �������������������������������575:-

Skånska mord 23/4, 8/10 ����������������� 975:-

Tulpaner på Gavnö slott 2/5, 3/5 ���995:-

Fredriksdalsteatern med Eva Rydberg 
19/7, 26/7 ����������������������������������������������845:-

Snapphanetur 6/9 �����������������������������895:-

Kullaberg Vinresa 20/9, 4/10 ����������795:-

Mat och vin på Österlen 26/9 ��������995:-

Äppelmarknaden i Kivik 16/10 ������845:-

UPPLEVELSE/WEEKEND
Trandans vid Hornborgarsjön 2 dgr  
5/4  ������������������������������������������������������ 2695:-

Påskresa Wismar 3 dgr 7/4 ������������3395:-

Påskresa Rostock 3 dgr 7/4 �����������3295:-

Prag den gyllene staden 5 dgr  
4/5 ��������������������������������������������������������4995:-

Värmland med Lars Lerin 3 dgr  
9/5, 12/9 ����������������������������������������������3995:-

Åland med skärgårdssafari 4 dgr  
14/5 ������������������������������������������������������4995:-

Gotland 4 dgr 16/5 ���������������������������7395:-

Göta Kanal med Vadstena 3 dgr  
19/5 ������������������������������������������������������4495:-

Dalarna 5 dgr 1/6 ������������������������������7995:-

Höga Kusten med Ulvön 6 dgr  
3/7 ��������������������������������������������������������7995:-

Berlin 4 dgr 3/8 ���������������������������������3795:-

Ölands Skördefest 3 dgr 29/9 �������4695:-

Vinresa Rhen-Mosel 6 dgr 9/10 ����8395:-

Bremen Ölfestival 3 dgr 13/10 ������2995:-

Rostock Oktoberfest 3 dgr  
20/10, 27/10 ����������������������������������������3495:-

SOL & BADRESOR
Costa Brava, Roses 12 dgr  
28/6, 30/8 ��������������������������������������� fr 9995:-

På utflykt med ResTeamet 
Någon vill fynda men de flesta åker iväg för upplevelsen. Att 
resa iväg med ResTeamet är ett billigt sätt att komma iväg från 
vardagen. 

Just den här dagen tog chauffören Ulf oss lugnt och tryggt upp till 
Ullared. Det hämtades upp resenärer i Klippan, Åstorp, Kvidinge, 
Helsingborg och Ängelholm. Utflyktsugna resenärer satt sig tillrätta 
i den moderna turistbussen med sköna säten. Bussens alla 56 platser 
var bokade, intresset att resa med ResTeamet är stort. När jag frågar 
resenärerna varför de reser med ResTeamet svarar alla samma sak. 
Det är bekvämligheten i bussen, bra och hjälpsamma chaufförer som 
är avgörande när de bokar resa och väljer ResTeamet. Lättillgängligt 
när man ska hoppa på och av, svarar en annan resenär. 

Gekås
När jag strosar omkring på varuhuset Gekås syns resenärerna med 
kundvagnar lite överallt. Först och främst träffar du resenärerna i 
någon av restaurangerna. 

I en av restaurangerna inne på Gekås träffar jag ett äldre par från 
bussen. De tar det lugnt och har parkerat kundvagnen under tiden 
avnjuts en bit mat. De uppskattar att det är billigt och bekvämt att 
åka iväg och få en upplevelse.

Efter lunch finns det möjlighet att lämna av sina kassar i bussen. En 
av dagens resenärer visar sig vara en fd kollega till Uffe, vår buss-
chaufför. Världen är liten! Det pratades gamla reseminnen på bus-
sen innan Jessica och hennes dotter skyndade in för att handla och 
fika igen.

Res och upplev
Det är alla kategorier av människor som reser med ResTeamet runt-
omkring i Europa eller på dagsturer. På bussen är det blandat med 
familjer och pensionärer, gemensamt för alla är att de tar det som 
en rolig utflykt.
– Jag tycker det är en trivsam tur, de f lesta tar resan som en social bit i till
varon. Jättekul med alla återkommande resenärer som man känner igen och 
blivit du med i många fall, säger Uffe.

Efter ätit gott, handlat och haft trevligt packade Uffe in bärkassar i 
bussen och resan gick hemåt igen. Inne i bussen satt mätta och glada 
resenärer vars sorl fyllde bussen. Det blev många trevliga samtal un-
der hemresan, dels om dagens utflykt och dels om Söderåsjournalen 
som alla hade något positivt att säga om. Att resa med ResTeamet 
är trevligt och det tycks vara enbart trevliga människor som reser 
med ResTeamet. 

Susanne och Ia från 
Perstorp visar upp sina 

långa kvitton.

Dagens bästa fynd?

Kundvagnsparkering

En busschaufför, en busschaufför, 
det är en man med glatt humör!
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SemlorSemlor – älskad av alla – älskad av alla
Tisdagen den 21 februari firar vi fettisdagen och det gör vi 
med extra många semlor. 

Traditionen att äta semla inför den 40 dagar långa fastan före 
påsk började på 1500-talet och håller i sig än i dag. Fast semlan 
som den ser ut i dag, en söt vetebulle fylld med mandelmassa och 
vispad grädde, serverades först på 1920-talet. 

Kungamördare
Föregångaren till semlan, hetväggen, en bulle fylld med mandel-
massa som ofta serverades med mjölk. Det påstods att den svens-
ke kungen Adolf Fredrik ska ha dött av alltför många hetväggar 
fettisdagen den 12 februari 1771. I verkligheten dog han av hjärt-
infarkt. Måltiden bestod av ostron, hummer, surkål och hetvägg. 
Kungens död väckte starka känslor mot just hetväggen. 

Sportlovserbjudande v.8
Fralla med ost och skinka med varm choklad/kaffe/te    45 kr

Ljungbyheds KonditoriLjungbyheds Konditori
Skolgatan 2 • Tel. 0435 - 44 17 22Skolgatan 2 • Tel. 0435 - 44 17 22
Öppet: Mån-fre: 7-17, lör-sön: 7-16Öppet: Mån-fre: 7-17, lör-sön: 7-16

GLÖM INTE FETTISDAGEN 
DEN 21 FEBRUARI

Beställ gärna dina semlor i förväg.

Öppet mån-fre 6-22, lör-sön 8-22 
Preem Klippan | Storgatan 7 | 0435-71 16 70

Stor

30:-
Mini

20:- 2 för

55:-
2 för

35:-

Butiksbakade
semlor.

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

Njut av god mat hos oss!Njut av god mat hos oss!
Vi serverar mat hela dagen. Vi serverar mat hela dagen. 

Köket stänger 17.30. Välkommen in!Köket stänger 17.30. Välkommen in!
mjölk- och  100% gluteNfrittmjölk- och  100% gluteNfritt

vegaNska alterNativ fiNNsvegaNska alterNativ fiNNs
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Blott Sverige, svenska pannkakor har
Pannkakor finns i olika skepnader i stort sett runt om i hela 
världen. 

Den amerikanska pannkakan är tjock, fluffig och innehåller 
bakpulver som får den att jäsa. I Frankrike kallas pannkakor för 
crêpes och äts antigen som en söt efterrätt eller fylls med någon 
typ av matigare stuvning eller kött eller flamberas. I Sverige är 
pannkakor en söt rätt som oftast serveras med en klick sylt och 
lite vispad grädde. Pannkakan är en mycket gammal maträtt som 
troligen har funnits i Sverige sedan forntiden. Arkeologiska ut-
grävningar har påvisat mycket tidiga spår av pannkakor, i Sve-
rige har pannkakor funnits sedan forntiden. Första gången som 
pannkaka omnämns på svenska är i en skrift av Olaus Petri 1538.

Internationella pannkaksdagen och fettisdagen infaller alltid på 
samma datum vilket beror på att pannkaksdagen ursprungligen 
kommer ifrån England där semlor inte är lika vanligt som här i 
Sverige.

Konstutställning i Össjö
Korsvirkesbörsen är ett pittoreskt och mysigt kafé som även 
bjuder på konstutställningar utöver sanslöst gott kaffe och  
kakor. 

Kaféets värdinna, Ulla Magnus-
son, har bjudit in sin namne Eva 
Magnusson från Höganäs som stäl-
ler ut sin konst. Samarbetet upp-
repar sig även under konstrundan 
då Eva Magnusson kommer att 
ställa ut bilder både på Café Kors-
virkesbörsen i Össjö och i ateljén 
i Höganäs. Evas bilder tar utgång 
ifrån jorden och det nätverk av 
växtlighet vi lever i. Växterna är 
symboliska för allt levande. 

Café Korsvirkesbörsen i Össjö är en 
mötesplats för människor som pra-
tar och diskuterar allt mellan himmel och jord. Platsen för Evas 
konst kan inte hitta en bättre plats att hänga. Mötet och samtalet 
på Café Korsvirkesbörsen är i linje med Jürgen Habermas vision 
av demokratin, samtalsdemokratin, som pekar på samtalets och 
kommunikationens roll för att utveckla och förstärka demokra-
tin. Välkommen in för att skåda konst, njuta av kaffe och kakor 
och eventuellt sitta ner och prata.

Ulla Magnusson,  
Café Korsvirkesbörsen

Hembakat, frasvåfflor,  presenter - i historisk miljö.
lördagar och söndagar 13-17. Påskhelgen: 10-18. 

0707-28 52 61 • cafekorsvirkesborsen.se

EVA MAGNUSSON  UTSTÄLLNING 18/2 - 16/4

LUNCH | CAFÉ | PUB
Öppet: Tis-tors 11.30-15.00 • Fre 11.30-22.00 • Lör 16.00-22.00 (jan-mar)

Vi använder bara  

 svenskt kött 

i vår mat!

www.dagnys.one  |  072-443 77 20   |  Storgatan 6 i Ljungbyhed

Handgjorda  

praliner från egen 

tillverkning!
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annonsjakt med Söderåsjournalen
Nedan visas delar av 6 annonser från tidningen. Skriv 
annonsörens namn under respektive bild. 

Skicka in talongen till oss, så har du chans att vinna en 
Klippancheck (300 kr) eller två biobiljetter (Bio Grand, 
Ljungbyhed). 

Skicka in talongen till: 
Annonsjakt, Adapt Media, Storgatan 10, 264 35 Klippan. 

Observera: Bidrag utan märkningen ”Annonsjakt” utanpå 
kuvertet deltar inte i tävlingen! 

Oss tillhanda senast den 10 mars 2023 

 Namn:  ���������������������������������������������������������������������������

 Tel:  ���������������������������������������������������������������������������

 Adress:  ���������������������������������������������������������������������������

   ���������������������������������������������������������������������������

Din matbutik i Perstorp

- Din livsmedelsbutik i centrala Perstorp! 
Öppet måndag-lördag 7-21, söndag 8-21
Priserna gäller 20-26 februari 2023. Reservation för slutförsäljning & tryckfel.

Perstorp 2013

99.95
Förbeställ gärna hos vårt Partykök på 
0435-77 95 56

Lyxlandgång
Per st

Grishalskotletter
Nystyckade i butiken, 8-pack, per kg. 

64.95

Fläskfärs

49.95
JM Chark. Nymald i butiken. Svenskt kött, per kg.

600:-
12 pkt Zoégas Kaffe
3 paket. Skånerost, 
Blue Java, Dark Temp-
tation, Mezzo, Intenzo 
eller Mollbergs Bland-
ning. Ord pris: 767.40
Jämförpris: 111.11

Monster, à 500 ml, 9 smaker. Exkl pant. 
Ord pris: 37.90 Jämförpris: 17.50 +pant

2 st Energidryck 25:-

120:-
Hel låda Storstrutar
8-pack, Top 80 eller K2.
Ord pris: 248:-
Ord pris 31:- st
Kampanj per st: 20:-

Under halva priset!

Super
klipp!

Hej alla kunder!
Äntligen, 21 februari kommer vi att 
ha två mycket duktiga konditorer 
som bakar semlor i vår 
butik klockan 10 till 18. 
Två nybakade semlor 
kostar 40 kr under 
Fettisdagen den 
21 februari 2023.

Super
klipp!

Super
klipp!

Vi har köpt 2 fina klipp från Björnekulla!

15:-
10:-

Drottningsylt

Skånsk Senap

Per st, 400 g
Ord pris: 32.95 Jämförpris: 37.50

Per st, 190 g
Ord pris: 17.95 Jämförpris: 52.63

Super
klipp!

KAMPANJVECKOR

PARKETTGOLV 
3-stav 

från 459:-/m2 
Gäller vecka 7-9

TAPETKAMPANJ 

25%
Gäller vecka 8-9

Följ oss på: Öppet:
Må-fr 7-18

Lö 9-13

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

SPORTLOV PÅ BIO GRAND
ANT-MAN AND THE WASP:  

QUANTUMANIA

MUCKLORNA: HUR DE KOM  
TILL PETTSON & FINDUS

HÅKAN BRÅKAN

ASTERIX & OBELIX:  
I DRAKENS RIKE

MUMIER PÅ ÄVENTYR

ANDRA AKTEN

Fredag 17 feb.  
kl 19:00

Söndag 19 feb. 
kl 19:00

Onsdag 22 feb. 
kl 19:00

Söndag 19 feb. 
kl 16:30 (sv.tal)

Tisdag 21 feb. 
kl 19:00 (sv.tal)

Fredag 24 feb. 
kl 16:30 (sv.tal)

Tisdag 21 feb. 
kl 16:30 (sv.tal)

Onsdag 22 feb. 
kl 16:30 (sv.tal)

Söndag 26 feb. 
kl 16:30 (sv.tal)

Söndag 19 feb. 
kl 14:30 (sv.tal)

Söndag 26 feb. 
kl 14:30 (sv.tal)

Måndag 20 feb. 
kl 19:00 (sv.tal)

Torsdag 23 feb. 
 kl 19:00 (sv.tal)

Fredag 24 feb. 
kl 19:00  

SVERIGEPREMIÄR

Söndag 26 feb. 
kl 19:00

Onsdag 1 mar. 
kl 19:00

SVERIGEPREMIÄR 24/2

Sportlovserbjudande v.8
Fralla med ost och skinka med varm choklad/kaffe/te    45 kr

Ljungbyheds KonditoriLjungbyheds Konditori
Skolgatan 2 • Tel. 0435 - 44 17 22Skolgatan 2 • Tel. 0435 - 44 17 22
Öppet: Mån-fre: 7-17, lör-sön: 7-16Öppet: Mån-fre: 7-17, lör-sön: 7-16

GLÖM INTE FETTISDAGEN 
DEN 21 FEBRUARI

Beställ gärna dina semlor i förväg.

Tel. 0435-149 60, 073-443 44 66
Fabriksallén 17, Klippan

NYA ÖPPETTIDER FRÅN DEN 1 MARS
Tisdagar & torsdagar kl 13-17 • Lördagar kl 10-13

EXTRA ÖPPET MED  
FÖRSÄSONGSERBJUDANDE

i butiken, lördagen den 4 mars kl 10-14. 
Vi bjuder på korv med bröd.

NYHET I VÅR UTSTÄLLNING
WAREMA PERGOLAMARKISER

Terrassmarkis R1500 svensktillverkad  
kvalitetsmarkis från Riviera.
Terrassmarkis 400 x 300 cm

Sandatex väv 5380-727
Somfymotor med fjärrkontroll.

Finns även i storlek 500 x 300 cm: 21100:-

Markisen på bilden är extrautrustad  
med vindstag. Finns som tillbehör.  

Gäller så länge lagret räcker.

Skanna QR-koden
med mobilen för 
att ta del av 
sportlovs-
programmet

Storgatan 26, 264 33 Klippan  |  0435-400 900  |  info@tandense.se

Erbjudande

Välkommen
till din
tandläkare
i Klippan

BASUNDER-
SÖKNING95:-*

7% i rabatt på
alla behandlingarna

12% rabatt på behandlingar 
för studenter och pensionärer 
(över 65 år)

* Om befintligt kommer det allmäna tandvårdsbidraget att användas vid undersökning. Ni betalar dock endast 95 kr.

7%
rabatt

12%
rabatt

Modern, digitaliserad tandvård
 som ger bättre resultat, men framför allt blir behandlingen

både behagligare och snabbare för dig.

– Stor precision

– Minimal operation - mindre besvär efteråt

– I de flesta fall inget behov av stygn

Besök gärna vår hemsida, tandense.se
Öppet måndag-fredag kl 07.30-19.00, lördag 08.00-13.00.

Vi är en av landets modernaste och
mest digitaliserade mottagningar!

Guidad tandimplantatbehandling

Skonsam behandling/kirurgi
Med 3D-röntgen och möjlighet att först prova i dator når

 vi en exakt och korrekt placering av skruvarna i käken.
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MITT LIV I LUFTEN
med båda fötterna på jorden

Pär Cederqvist
16 mars 2023 kl 19:00
Stackarpsvägen 2, Klippan

Master Film bjuder in till föreläsning

Biljett bokas via 
www.masterfilm.com

Entré 75kr

Endast förköp, 
begränsat antal platser

Foto Simon Bengtsson

I centrala Klippan finns ett av Skånes främsta mediebolag 
som jobbar med olika event och har en bred kunskap inom all 
medieproduktion. 

Från början var inriktningen livesändningar och fotografering 
men Master Film har blivit alltmer inriktat på event, webbinarium, 
hybrid möten och digitala möten.
– I takt med att uppdragen växer har vi fått bygga ut till större lokaler. 
Pande min gjorde att vi fick lite f ler ben att stå på och att vi förfinade vår 
digitala närvaro. Vi gör rätt mycket jobb inne i Helsingborg, färre i Klippan, 
säger Dick Fridén.

Föreläsningar
Ett av flera ben som Master Film står på är livesändningar och 
filmproduktioner. Mycket av det de producerar är internt material  
och sällan några ”blockbusters” utan mycket är inom medicin-
företag och event som världsdiabetesdagen som de orkestrerar från 
grunden vilket ger många nya kontakter.

För att nå ut bredare satsar Master Film på att starta föreläsningar 
som ska nå ut bredare och som ska locka publik till deras black box 
med upp till 90 personer i publiken. 
– Vi har startat ett samarbete med Nortic som säljer biljetter till event och 
konserter. Vi tror på konceptet med mindre konserter med unika biljetter på 
plats och livesändningar. Vi tillhandahåller ljud och ljus inklusive tekniker 
för alla event och konserter. Lokalt samarbetar vi med Adapt Media som 
levererar allt i trycksaker och annat vi behöver ha fram, berättar Dick.

Förberedelser inför kommande evenemang.  Foto: Master Film

Söderåsens mediebolag

I vår kommer bland annat Pär Cederqvist som är känd uppvisnings-
flygare att hålla föreläsning. Han har varit militärpilot i Flygvap-
net, renoverat flygplan och under många år visat upp sig i sin egen 
Tiger Moth på flygdagar. Tandläkaren Claes Remminger kommer 
föreläser om tandvård i modern tid samt att konstnären Jasmine 
Cederqvist kommer att hålla i några av vårens föreläsningar.

Söderåsjournalen 
Klippan 
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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 

Kärlekshållplatser i Klippans kommun
Ta en promenad längs Klippan centrum, stanna till utanför 
Dagnys i Ljungbyhed eller besök Segragymnasiet i Östra 
Ljungby med någon du tycker om. 

Stanna till vid en av pusshållplatserna och ge din kompis, part-
ner eller fyrbenta vän en liten puss och komplimang. Adapt 
Media och Söderåsjournalen hjälpte till att sprida kärlek i kom-
munen inför alla hjärtans dag och uppmuntrade till att handla  
lokalt under parollen ”Älska lokal handel”. Klippans Lås &  
Säkerhet sålde rabatterade kärlekslås för att fästa och befästa 
evig kärlek. Visa kärlek och älska lokal handel, kärleksbud-
skapet gäller 365 dagar om året!
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Bokrea och renässans 
för bokhandeln
Den svenska bokrean startade på 1920-talet. Från början 
var rean ett sätt att tömma lagren på restupplagor för att 
göra plats åt kommande alster. 

Bokrean har haft sina uppgångar och motgångar men tradi-
tionen med bokrea kring sportlovet håller i sig. Ett besök i 
Klippans bokhandel i samband med bokrean är en klok in-
vestering och till fördelaktigt pris dessutom! 

Att läsa är rena hjärngympan. Hjärnan blir starkare av att 
träna och minnet förbättras. Med regelbunden läsning kan 
du behålla hjärnans styrka och snabbhet längre upp i åldern. 
Att läsa skönlitteratur gör dig mer empatisk, du får ta del av 
andra människors tankar, känslor och liv. Läsning ger även 
insikt i andra världar och tider. Passa på att investera i en 
eller flera böcker under bokrean, det tjänar både du och dina 
barn på. Att vi har en fantastisk bokhandel i Klippan med 
kulturpristagaren Lasse Månsson som kan hjälpa dig hitta 
rätt bok!

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS

BOKREA
START TISDAG 21 FEBRUARI

     KLIPPANS
  BOKHANDEL AB

Torggränd 2-4
Klippan 
Tel 0435-100 30

FÖR DIG SOM UPPSKATTAR BOKHANDEL PÅ RIKTIGT
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Öppet: mån-fre 10-18, lör 10-13
Storgatan 32, Klippan • Tel. 0435-101 15
www.gunnsmode.se

Gilla oss på

Vårens vassaste mode!
Allt från topp till tå

Biljett köper du på norrehus.se

Storgatan 32 i Klippan

Varmt Varmt 
välkomna!välkomna!

100 kr
i rabatt på 
alla byxor 

från Bessie.
Gäller under vecka 8.
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KAMPANJVECKOR

PARKETTGOLV 
3-stav 

från 459:-/m2 
Gäller vecka 7-9

TAPETKAMPANJ 

25%
Gäller vecka 8-9

Följ oss på: Öppet:
Må-fr 7-18

Lö 9-13

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker!  

Planera sommarens  
projekt redan nu!

073-53 24 460 
www.ahlinsmobler.se 
Hembygdsgatan 2
Tullsonhuset

Öppettider
Tis-fre 10-18
Lördag 10-14
Söndag 11-15

VÅRENS MÖBLER 
BÖRJAR TRILLA IN

Varmt välkommen ut!

Inredning av våra hem i vår
Detaljerna bidrar till helheten och hjälper till att skapa  
karaktär och personlighet. 

Oavsett hur du inreder ditt hem så är det detaljerna som knyter 
ihop hemmet och ger dig rätt känsla. Årets trend, oavsett om det 
gäller färg, form eller material, är naturmaterial och hållbarhet. 
Detaljerna som flyttar in i våra hem är keramik, urnor och glas. 
Robust keramik och maffiga urnor som blir rummets ’statement 
piece’. Vi klär gärna såväl väggar som tak i favorittapeten/favorit-
färgen. De färger vi spås se mest av nu är svagt rosa och aprikos, 
beige, orange samt mörkröda toner. Kontrastfärger är också ett 

återkommande färgtema som domineras 
av blått och rött, i dess klaraste färger. 
Färger erbjuder ett utmärkt sätt att för-
ändra känslan hemma- på ett enkelt 
sätt.

Trender kommer och går men att du ska 
trivas består. Kom ihåg att alltid låta din 
personliga stil få lysa igenom, du ska 
trivas i ditt hem.

 Foton: Shutterstock
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ERBJUDANDET KAN EJ KOMBINERAS MED  

ANDRA RABATTER ELLER ERBJUDANDEN. 

GÄLLER ALUMINIUM I ERAS STANDARD- 

KULÖRER OCH STANDARDSORTIMENT.

Vi har även
Vi har även

YTTERDÖRRAR
YTTERDÖRRAR

KAMINER
KAMINER

GARAGEPORTAR 
GARAGEPORTAR 

Byt fönster för att hålla  
värmen inne! Besök oss  

eller kontakta oss så  
berättar vi mer.

Trött på dyra  
elräkningar?

Vår utställningslokal Hembygdsgatan 2, 264 36 Klippan • Tel 0435-103 80
www.fonsterfint.se • info@fonsterfint.se

Månd, Onsd & Fred 9-17 • Tisd & Tors 9-18 • Lörd 10-14 • Sönd samt helgdag stängt

Få 35% rabatt
på fönstren när du  
beställer dem med  
montage från oss!
Boka kostnadsfritt 
hembesök idag!
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Tack till Föreningssidans sponsorer!

Vecka 8 är det som bekant dags för 
sportlov och vad passar inte bättre än 
att prova på en ny sport i form av bord-
tennis. I bordtennis tränar barnen bland 
annat upp egenskaper som sin motorik, 
koordination och bollkänsla.

Välkomna att prova på ett roligt tränings-
pass inom bordtennisens värld måndag 
den 20/2 och onsdag 22/2 kl. 17.30-19.00. 
Klubbens två ungdomstränare, Jesper och 
Dorentin, finns på plats. Föreningen har 
växt på ungdomssidan, kom och testa på 
en rolig sport som går fort!

Racketar och bollar finns att låna. Ingen 
föranmälan krävs. Har du några frågor är 
du välkommen att kontakta ordförande 
Thomas Allemark på 0709-21 13 02 eller 
thomas.allemark@prenad.se.

Pingis 4-everPingis 4-ever

KALLELSE TILL

FISKESTÄMMA
MÅNDAGEN 13 MARS KL 19:00

Plats: Spångens Gästis

Årsmöte för verksamhetsåret 2022,  
val mm för år 2023. Handlingar  
inför mötet finns tillgängliga hos  

sekreteraren (brojoh11@outlook.com).

RÖNNEÅDALENS FISKEVÅRDSFÖRENING
Välkomna!

Guldtjej från Klippan
SM i Brottning avgjordes vid 
SM-veckan i Skövde. Elvira 
Braun, Klippans BK, tog guld i 
fristil damer 76 kg. 

Elvira tog sig till final efter idel fall-
vinster och i finalen gick hon snabbt 
upp till 12-1 och vann på teknisk 
överlägsenhet.

Framgångar för Klippans friidrottsklubb 
Vid säsongens första SM-tävling, mångkamps-SM i Växjö, tog 
Leo Göransson guld i P19 sjukamp med 5421 poäng jämfört 
med tvåan som hade 4916. 

Leo satte även personbästa i 60 m på 7.18 sekunder. Samtidigt på-
gick det även löptävling för kvinnor och män, Owe Jonsson Me-
morial. Emilia Franzéns tid på 200 m (24,70 s) och 60 m (7,65 s) 
var säsongsbästa. Tiden är tredje bästa i Sverige i år i F19. Klippan 
hade en till som tävlade i mångkamp och det var Linnea Säfström 
i F19-klassen. Linnea slutade på sjätte plats.

Klippans kraftsportklubb ERBJUDER:
• Träning med fria vikter 

• Lär dig olympiska lyft och tyngdlyftning  
med utbildade tränare 

• Maskiner och träningslokal för dig som  
vill träna tyngdlyftning eller styrketräning.

Kontakt: Klippans kraftsportklubb på Facebook

ÖPPETTIDER PÅ VÅR BANA: 
Tisdagar kl. 18–21 Vår populära Rc-skola, 3 grupper.
Onsdagar kl. 18–21 Träning med egen bil.
Söndagar kl. 11–17 Träning med egen bil + HYRBILAR.

EXTRA SPORTLOVSÖPPET: 
LÖRDAG 25/2 kl. 10-12 Prova på 20 kr/10 min.

Övrig info:   www.klippan-rc.se eller FB
Hjärtligt
Välkomna!

Föreningssidan



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

SPORTLOV PÅ BIO GRAND
ANT-MAN AND THE WASP:  

QUANTUMANIA

MUCKLORNA: HUR DE KOM  
TILL PETTSON & FINDUS

HÅKAN BRÅKAN

ASTERIX & OBELIX:  
I DRAKENS RIKE

MUMIER PÅ ÄVENTYR

ANDRA AKTEN

Fredag 17 feb.  
kl 19:00

Söndag 19 feb. 
kl 19:00

Onsdag 22 feb. 
kl 19:00

Söndag 19 feb. 
kl 16:30 (sv.tal)

Tisdag 21 feb. 
kl 19:00 (sv.tal)

Fredag 24 feb. 
kl 16:30 (sv.tal)

Tisdag 21 feb. 
kl 16:30 (sv.tal)

Onsdag 22 feb. 
kl 16:30 (sv.tal)

Söndag 26 feb. 
kl 16:30 (sv.tal)

Söndag 19 feb. 
kl 14:30 (sv.tal)

Söndag 26 feb. 
kl 14:30 (sv.tal)

Måndag 20 feb. 
kl 19:00 (sv.tal)

Torsdag 23 feb. 
 kl 19:00 (sv.tal)

Fredag 24 feb. 
kl 19:00  

SVERIGEPREMIÄR

Söndag 26 feb. 
kl 19:00

Onsdag 1 mar. 
kl 19:00

SVERIGEPREMIÄR 24/2

Föreningen Nattöga 
– mycket mer än ett vakande öga
I drygt 22 år har en bil kört runt i Ljungbyhed med omnejd nattetid, vilket nog är tämligen unikt för liknande trygg-hetsskapande verksamheter. 

Sedan 1,5 år är Nattöga en egen förening och just nu är det runt 30 aktiva medlemmar som jobbar ideellt som chaufförer eller med andra uppdrag. Till medlemmarnas stora glädje har det nyligen blivit möjligt att köpa in en nyare bil till verksamheten.– Nu kan vi köra i en säkrare och bekvämare bil som dessutom är betydligt billigare i drift, säger Bodil Andersson, ordförande i fören-ingen.

Ett stort tack till företagen och privatpersonerna som har spons-rat Nattöga. Det är tack vare alla bidrag under åren och ett in-vesteringsbidrag från kommunen som vi äntligen har kunnat byta bil.

Tanken är att förhindra inbrott, skadegörelse, buskörning mm  – utan att ingripa men genom att iaktta och rapportera.

Foto: Privat
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Apoteket Kronan i Klippan fyller 162 år
Åby, som Klippan hette på den tiden, fick 1861 sitt första Apo-
tek när apotekare Johan Gustav Westergård från Jönköping 
startade Apoteket Kronan. 

Det skedde i ”Ahlbergska fastigheten” som uppfördes 1856. Apote-
ket flyttade till lokaler i nybyggda fastigheten vid Åbyplan 1952 och 
1976 var det dags för nästa flytt, till byggnaden där Treklövern nu 
har kontor. Från 1996 fanns Apoteket Kronan i lokalerna som idag 
är Fyshuset Citys lokaler, Torggränd. I sin nuvarande lokal, Han-
delsbankens tidigare banklokal, har Apotek Kronan funnits sedan 
november 2019. Klippan är på väg att få sitt tredje apotek i vår men 
inget apotek har en sådan lång historia som Apotek Kronan har i 
Klippan.

Kund och expeditionsutrymmen hos Apoteket. 
Foto: Axel Blomgren

Apoteket på Storgatan, fotgraferad i augusti 1932. 
Foto: Axel Blomgren
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På gång i kyrkan!

Söndagen 19 februari
10.00  Gudstjänst i Färingtofta kyrka
14.00 Gudstjänst i Ö Ljungby kyrka
17.00 Musikgudstjänst i S:t Petri  
 kyrka
Onsdagen 22 februari 
18.00  Askonsdagsmässa 
 i S:t Petri kyrka
Söndagen 26 februari
10.00  Mässa i Riseberga kyrka
14.00  Gudstjänst i Ö Ljungby kyrka
17.00  Gospelmässa med Kefas  
 Gospel i S:t Petri kyrka
Fredagen 3 mars
17.00  Gudstjänst på Världsbön- 
 dagen i S:t Petri kyrka

Söndagen 5 mars
10.00  Gudstjänst i Färingtofta kyrka
11.00 Mässa i S:t Petri kyrka
14.00 Gudstjänst i Ö Ljungby kyrka
Onsdagen 8 mars
17.00 Gudstjänst på Internationella  
 kvinnodagen i S:t Petri kyrka
Torsdagen 9 mars
17.00 Gudstjänst med små & stora  
 i Ljungbyheds församlingshem

Söndagen 12 mars
10.00  Gudstjänst i Riseberga  kyrka
11.00 Mässa i S:t Petri kyrka
14.00 Gudstjänst i Ö Ljungby kyrka

Onsdagen 15 mars
17.00 Gudstjänst med små & stora  
 i Vedby kyrka

Söndagen 19 mars
10.00  Mässa i Färingtofta kyrka
11.00 Mässa i S:t Petri kyrka
17.00 Musikgudstjänst 
 i Ö Ljungby kyrka

Söndagen 26 mars
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

Välkommen på café!
Vi börjar med andakt kl 14.00, se-
dan dagens program med paus för 
kaffe och hembakat. Kostnad 20:-. 

22/2 – S:t Petri församlingshem
Rönneåbälgarna med dragspelstoner. 

28/2 – Ö Ljungby församlingsgård
Lär känna prästen Henrik Koverberg

1/3 – Ljungbyheds församlingshem
Retrodraget – medryckande musik.

8/3 – S:t Petri församlingshem.
Bingo med fina priser som hedrar 
Internationella kvinnodagen.

15/3 – Ljungbyheds församlingshem
Bingo med tema ”Dela lika”.

22/3 – S:t Petri församlingshem.
Nyfiken på Bollywood och Indien - 
Annika Linderfalk berättar.

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

All you need is love!
Musikgudstjänst med Petrikören, 
Lina Wijk Furali (piano), Charlotte 
Polson (altsaxofon) och Carl Persson 
(slagverk).
S:t Petri kyrka sön 19/2 kl 17.00 

Sopplunch!
Kostnad 40 kronor.
Ljungbyheds församlingshem 
kl 12.00 följande onsdagar: 
22/2, 22/3 och 19/4.

Lunchmusik
Saga Holmgren och Leo Svensson 
bjuder på svenska klassiker. 
Hemlagad soppa, nybakat bröd, 
vatten & kaffe för 50 kronor.
S:t Petri kyrka fredag 17/3 kl 12.12

Tillsammans gör vi skillnad. 
Din gåva gör det möjligt.

DELA LIKA UNDER  
SAMMA HIMMEL
I KVÄLL GÅR ÖVER 800 MILJONER

MÄNNISKOR OCH LÄGGER SIG HUNGRIGA

Betala med Swish

900-122 3

Fasteaktionen annons

SWISHA TILL

900 1223

* 110 kronor räcker t ex till en matkasse  
för en familj på Filippinerna i en vecka.
Källa wfp.org.

Håll mitt hjärta
Musikgudstjänst med G-kören under 
ledning av Anne Ferm. 
Björn Haraldsson på trumpet.
Ö Ljungby kyrka sön 19/3 kl 17.00
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HÅLL KLIPPAN LEVANDE  
– HANDLA LOKALT!
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Klippans Köpmannaförening, Storgatan 46, 264 33 Klippan
klippanskopmannaforening@gmail.com • www.köpiklippan.se

Adapt Media • Ahlins Möbler • Apoteket AB • Basthi • Beauty Area by Elena Kurenkova • 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

Sportlovet i historisk kontext
Skoleleverna älskar sitt sportlov och det är få som 
ifrågasätter eller funderar över bakgrunden till att 
det är lov från skolan under en vecka. 

Sportlovet infördes som en sparåtgärd 1940 i de skolor-
na för att spara på energi. Då som nu var energipriserna 
höga och genom att spara in en veckas energiförbrukning 
på våra skolor fick kommunerna ekonomin att gå ihop.

Efter kriget blev det ett lov för folkhälsan istället. Ett lov 
i influensatider minskade infektionsspridningen. Under 
1950-talet talas det om ett hälsolov som senare blev sport-
lov där resor till fjällen var en aktivitet som förespråka-
des. Idrottsutövande på lokala orten var en annan. Ledi-
ga skolelever skulle inte gå sysslolösa. Namnet sportlov 
kommer alltså ifrån dessa friluftsaktiviteter.

Vem skulle tro att vi 2023 skulle behöva spara på energi, 
minska infektionsspridning och behöva sätta våra barn i 
rörelse? Foton: Axel Blomgren
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Skanna QR-koden
med mobilen för 
att ta del av 
sportlovs-
programmetUTSTÄLLNING I ATRIET

3 mars – 29 mars
Teknikelever från Åbyskolan 

visar upp prov på sina  
arkitekturmodeller.

KLIPPANS HISTORIA
5 mars kl. 14.00-15.00  

samt kl 15.30-16.30 
Fotografer i Klippan – 

visning av historiska foton 
från Klippan-industrier:  

Bryggeriet, Tegelbruket och 
Bröderna Ottosson.  

Med Mats Pettersson från 
Klippans hembygdsförening.

Klippans Bibliotek,  
Storgatan 9, Klippan 
OBS! Biljetter hämtas  
på Klippans bibliotek

GÖTA BRASS BAND  
med elever från Musikskolan

11 mars kl. 17.00-18.00
Sveriges bästa brassband 

kommer till Klippan och ger 
en konsert tillsammans med 
elever från Klippans musik-

skola. Fri entré. 
Spontanytan, Sågen,  

Ängelholmsgatan 7, Klippan

Arrangör: Klippans kommun
Läs mer här:  
www.klippan.se/evenemang

VERNISSAGE  
OCH UTSTÄLLNING 

CAROLINE FÄRNSTRÖM
18 mars – 30 april

Utställning med Caroline 
Färnströms foto, grafik och 

måleri invigs med vernissage.
Vernissage 18 mars kl 13-15.

Fri entré.
Klippans Konsthall,  

Storgatan 9, Klippan

Vad händer i Rönneåprojekten?
Projektledare för Rönneåprojektet Tord Andersson berättar 
om vad projektet syftar till. Destinationsutvecklare Matilda 
Brozén berättar om ett annat projekt kopplat till arbetet, Desti-
nation Rönne å och Ringsjön. 

Rönneåprojektet- vad går det ut på?
– Syftet med Rönneåprojektet är att återskapa åns naturliga sträckning och 
flöde genom att riva ut kraftverken Stackarp, Klippan och Forsmöllan och 
restaurera åfåran. En fritt f lödande Rönne å innebär att ån uppströms kraft
verken görs tillgänglig för vandrande fisk och alla växter och djur som idag 
hindras vid passagen. Totalt rör det sig om nästan 100 km åsträcka som öpp
nas upp inklusive biflöden vilket innebär en stor naturvårdsnytta i f lera kom
muner, säger Tord Andersson, Projektledare i Klippans kommun.

Vad händer just nu?
Innan utrivningen kan påbörjas måste Mark- och miljödomstolen 
bevilja kommunens ansökan om tillstånd till utrivning. Nu har 
domstolen meddelat att de kommer att kalla till huvudförhandling 
under våren.

Vad innebär det?
Att domstolen under cirka en veckas förhand-
ling kommer att behandla kommunens ansö-
kan och besluta om hur kraftverken ska rivas ut.

Vet man att domstolen beviljar ansökan?
När det kommer till utrivning av kraftverk har 
vi som kraftverksägare rätt till utrivning. Det 
handlar inte om domstolen beviljar tillstånd för 
utrivning eller ej utan hur utrivningen ska gå till.

När kan man se att det händer saker på riktigt?
Om allt går som planerat kommer dammen vid Forsmöllan att tap-
pas på vatten redan till sommaren. Arbetet med att riva ut kraftver-
ken och dämmena påbörjas först 2024 när sedimenten i dammarna 
torkat upp och risken för att de sprids nedströms är mindre.

Destination Rönne å och Ringsjön
Parallellt med Rönneåprojektet som Klippans 
kommun driver, pågår ett utvecklingsprojekt för 
att sätta Rönne å på kartan som destination. Pro-
jektet Destination Rönne å och Ringsjön är ett 
samarbete mellan kommunerna Eslöv, Hörby, 
Höör, Klippan, Åstorp och Ängelholm.
– För närvarande arbetar vi med att ta fram en plan 
för hur vi kan arbeta med hållbarhet tillsammans med 
näringen. I utvecklingen av en destination är det viktigt 
att komma ihåg att bara för att vi vill att det ska kommer fler besökare, så 
innebär inte det att det ska ske på bekostnad av naturvärden. I januari bjöd 
vi in föreningar och företag till workshops där de fick ge sin syn på hållbarhet, 
säger Matilda Brozén, Destinations utvecklare i Klippans kommun.

Intressanta saker på gång under året
– Något vi planerar för just nu är en fototävling som kommer hållas till  
sommaren. Fototävlingen vänder sig till allmänheten och intresserade kan 
lämna in ett bidrag med motiv från Rönne å eller Ringsjön. Temat för täv
lingen är ”Med Kärlek till Vatten” och utställning av bidragen kommer ord
nas i varje deltagande kommun, berättar Matilda.

Den första maj öppnar tävlingen för inlämning av  
bidrag. Mer information om tävlingen och om projek-
ten finns på www.klippan.se/ronnea.Tord Andersson, 

Projektledare

Matilda Brozén, 
Destinations

utvecklare
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Din matbutik i Perstorp

- Din livsmedelsbutik i centrala Perstorp! 
Öppet måndag-lördag 7-21, söndag 8-21
Priserna gäller 20-26 februari 2023. Reservation för slutförsäljning & tryckfel.

Perstorp 2013

99.95
Förbeställ gärna hos vårt Partykök på 
0435-77 95 56

Lyxlandgång
Per st

Grishalskotletter
Nystyckade i butiken, 8-pack, per kg. 

64.95

Fläskfärs

49.95
JM Chark. Nymald i butiken. Svenskt kött, per kg.

600:-
12 pkt Zoégas Kaffe
3 paket. Skånerost, 
Blue Java, Dark Temp-
tation, Mezzo, Intenzo 
eller Mollbergs Bland-
ning. Ord pris: 767.40
Jämförpris: 111.11

Monster, à 500 ml, 9 smaker. Exkl pant. 
Ord pris: 37.90 Jämförpris: 17.50 +pant

2 st Energidryck 25:-

120:-
Hel låda Storstrutar
8-pack, Top 80 eller K2.
Ord pris: 248:-
Ord pris 31:- st
Kampanj per st: 20:-

Under halva priset!

Super
klipp!

Hej alla kunder!
Äntligen, 21 februari kommer vi att 
ha två mycket duktiga konditorer 
som bakar semlor i vår 
butik klockan 10 till 18. 
Två nybakade semlor 
kostar 40 kr under 
Fettisdagen den 
21 februari 2023.

Super
klipp!

Super
klipp!

Vi har köpt 2 fina klipp från Björnekulla!

15:-
10:-

Drottningsylt

Skånsk Senap

Per st, 400 g
Ord pris: 32.95 Jämförpris: 37.50

Per st, 190 g
Ord pris: 17.95 Jämförpris: 52.63

Super
klipp!


