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Omslaget: Sune Jerre och Jens Ulrik Hoelgaard är två av de
duktiga veterinärerna på Jennyhill Djurklinik.

Ljus på gravar och i pumpor, hedrande av de döda och barn som
busar i höstmörkret. Vi går mot mörkare tider på alla sätt. Inte
minst när det gäller el och uppvärmningskostnader. Det gäller att
hitta ljusglimtar i vardagen. Höstmys i hemmet skapar en varm och
trevlig stämning. Läs en bok, tillbringa tid med människor som får
dig att må bra. Tänd ljus för släkt och vänner som inte längre finns
med oss.
Men allt är inte höstmörker. Vi har nyss tagit oss igenom en pan
demi och kommit ut på andra sidan av tunneln. När vi nu står inför
en ny kris tar vi med oss erfarenheterna och fortsätter att handla
lokalt och stöttar varandra. Att uppmuntra till att fortsätta handla
lokalt och gärna i centrum måste bli en prioriterad fråga för alla och
envar. Ett första steg kan vara att köpa farsdagpresent hos någon av
våra butiker i kommunen. Under höstlovet kan ett besök i Ljungbyhed
och kommunens enda biograf vara ett sätt göra något trevligt ihop.
Har du inte besökt Bio Grand än är det ett måste, en nyrenoverad
biograf med retrokänsla som visar de senaste filmerna. Här finns
mötet mellan ljus och mörker, läsk och godis. Här samlas vi framför
en ljuspunkt för att drömma oss bort. Höstlovet blir startskottet för
vallfärden mot biomyset.
Hösten är tiden för att både klä upp sig i modenyheterna och klä
ut för att skoja bort mörkrädslan, genom att ge det ruskiga ett lite
löjligt skimmer. I Erik Axel Karlfeldts dikter är höst ett återkom
mande inslag, oftast som något positivt som att det vankas skörd,
välmåga och färgprakt. Höst är också en förebråelse om vinter, jul
och kärlek som klarar en höst är kärlek som varar. Vi som bor runt
Söderåsen klarar allting tillsammans.
DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

Lilla bilden: Höstens modenyheter visades upp på modevisningar
hos Gunns Mode.
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Bilutställning för lokal handel
Köpmannaföreningen i Klippan väckte liv i Klippan Car
Show när Henrik Elg med vänner ordnade bilutställning
mitt i centrum med syfte att gynna det lokala närings
livet.
Efter några års frånvaro på grund av pandemin återtog bil
utställarna byn igen. Veteranbilar, sportbilar, motorcyklar
och A-traktorer lockade hundratals besökare.
– Syftet med bilutställningen är att locka fler människor till att
handla lokalt, men även att få vanligt folk intresserade av bilar och
bilutställningar, säger Henrik Elg som är arrangör tillsammans
med Klippans Köpmannaförening.
Det finns en tradition av bilintresse i Klippan vilket inte
minst märks på det stora antalet A-traktorer som finns i
Klippan. Klippan Car Show lockar hit människor och får
lokalbefolkningen att komma ut. Butikerna i centrum får be
sök av kunder som annars inte handlar i Klippan men även
trogna kunder passar på att handla i butikerna.
– Vi i köpmannaföreningen vill gärna att det händer något i byn
som får folk att komma ut och skapa liv och rörelse samt gynna lokal
handel, säger Leif-Åke Andersson som är ordförande i Klip
pans Köpmannaförening.
Klippans Köpmannaförening hade sponsrat med 23 olika
priser som bilutställarna tävlade om. Men för många av ut
ställarna var gemenskapen och att träffa andra med samma
intresse det viktigaste.
Fler bilder från Klippan Car Show finns på söderåsportalen.se.

Dags att vaccinera mot

säsongsinfluensa
Vaccinera dig mot den årliga säsongsinfluensan så
minskar du risken att bli allvarligt sjuk.
Vårdcentralerna Klippan och Ljungbyhed har
tidsbokad vaccinationsmottagning med start 8/11.
Se vidare info om bokning:
• www.vardcentralenklippan.se
eller ring 0435-66 63 00
• www.vardcentralenljungbyhed.se
eller ring 0435-66 63 50
Vaccination erbjuds kostnadsfritt till dig som fyllt 65 år,
är gravid eller riskerar att bli allvarligt sjuk om du
smittas. Du kan samtidigt få påfyllnadsdos mot Covid-19,
om det passerat minst 4 månader sedan föregående
dos.
Är du förkyld eller har feber, omboka din
vaccinationstid. Kom ihåg att ta med
legitimation!
Läs mer om säsongsinfluensa och
vaccinering på 1177.se

Primärvården Skåne

Trött på långa väntetider?
- Testa oss!
Vi servar och reparerar alla bilar även
nyare modeller.
Vi stämplar din digitala servicebok och
du behåller din garanti på din bil.
Vi är certifierade för AC-reparationer.

dig
Vi hjälper
- och
med däck
ing
hjulförvar

Din Verkstad Syd AB
Storgatan 92, Klippan

4,6

111 recensioner

Din Verkstad Syd AB
Malmövägen 75, Lund

4,9

57 recensioner

Din Verkstad Syd AB
Transportgatan 10, Ängelholm

4,7

46 recensioner

Recensionerna verifieras inte

Din Verkstad Klippan, Storg. 92, 264 31 Klippan
0435 – 156 00 • klippan@verkstadsdrift.se
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på Segragymnasiet

Naturbruksgymnasiet Segra i Östra Ljungby hade Öppet Hus
den 24 september. Då visade eleverna och lärarna upp skolan.
Här har ungdomar utbildats inom den gröna näringen i över 50 år,
med inriktning mot djurvård, hästhållning och lantbruk. Blivande
elever och föräldrar besökte internaten och utbildningssalarna för
att få en bild av skolan. Här gillar alla djur och natur. När du väljer
att utbilda dig på Segragymnasiet blir du väl förberedd och kan gå
direkt ut i arbetslivet efter examen och jobba med det som just du är
mest intresserad av inom djur- och naturbruk.

MÅRTEN GÅS
OCH JULBORD
FREDAGSLUNCH

på loftet 11.30–13.30

BOKA ÅRETS JULBORD
Mer info finns på hemsidan

BESTÄLL JULLÅDOR

För avhämtning eller sittning.
SITTNINGAR
Lördagar kl 12, 15 och 18. Söndagar kl 12 och 15.
Andra dagar efter överenskommelse.
3-RÄTTERS GÅS 495:Väljer man bort förrätt eller dessert blir det 100 kr billigare.
Enbart varmrätt 200 kr billigare.
Gås serveras 5, 6, 12 och 13 november.
JULBORD 525:Jultallrik hos mig 245:-, avhämtning 229:Julbord serveras från den 26 november.

på bjarhusgardsbutik.se

ÖPPETTIDER

Tors. 10-18 • Fre. 10-18 • Lör. 10-13
Öppet: torsdag 10-18, fredag 10-18 och lördag 10-13
Följ Bjärhus Gårdsbutik på Facebook och Instagram

Östra Nygatan 1 i Klippan | 0435-54360
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Hela Söderåsens djursjukhus
På en kulle vid foten av Söderåsen ligger en av Sveriges vack
raste belägna djurk linik, ett djursjukhus i miniformat.
Jennyhill Djurklinik är hela Söderåsens djursjukhus med stora
resurser och personal tillgänglig även nattetid vid behov. Till
skillnad från många djurkliniker är Jennyhill privatägd, utan in
blandning av riskkapitalister. Här är det bra vård och djurens väl
befinnande som står i centrum. Sune Jerre och Elisabet Ängeby
startade Jenny
hill Djur
k linik 2009 och den toppmoderna an
läggningen och personalen står redo för husdjur som är i behov av
vård.
Det är svårt att föreställa sig att kliniken har tre undersökningsrum,
eget laboratorium, hund- och kattstall, röntgen och ultraljud när du
står utanför huset. Huset rymmer även tre operationssalar fördelat
på tänder, kirurgi och ortopedisk kirurgi.
– Kliniken är mycket välutrustad med utrustning för att bedriva avancerad
vård inom kirurgi och medicin till hundar och katter. Det viktigaste vi har
här är en samlad och bred kompetens inom djursjukvård, säger Sune.

”När ditt husdjur behöver vård ska vi vara
den naturliga platsen att söka hjälp hos.”

Engagerad personal

Kunnig personal med lokal förankring kännetecknar Jennyhill djur
klinik. Sune Jerre och Elisabet Ängeby är båda erkänt duktiga veteri
närer med lång erfarenhet och kring sig har de duktiga medarbetare.
Totalt är de sex veterinärer, åtta sköterskor, en receptionist samt
en städerska. Jennyhills senaste tillskott är Jens Ulrik Hoelgaard
som är kirurg och har förstärkt på avancerade operationer såsom
artroskopi och ortopedi. Andra specialkompetenser finns i form
av certifierad massageterapeut, med inriktning på sjukgymnastik
och rehab för hund, akupunktur, tand, medicinska utredningar och
undersökning med ultraljud.
– Vi kan ge bra service och behandla hundar och katter. Stor tillgänglighet,
korta väntetider på avancerade behandlingar och tillgång till akut- och intensivvård. Vi är den lokala kliniken med stora resurser och mindre kliniker kan
remittera till oss och snabbt få professionell hjälp, berättar Sune.

hundar och katter lidande. Precis som hos människor är bra mun
hälsa en förutsättning för att resten av kroppen ska må bra.
– När ditt husdjur behöver vård ska vi vara den naturliga platsen att söka
hjälp hos. Vi har erfarenheten och kompetensen på djursjukvård, särskilt
hundar och katter. Ett djursjukhusalternativ, nära för alla runt Söderåsen,
förklarar Sune.

Det är som sagt svårt att föreställa sig att huset på kullen i Kvidinge
vid foten av Söderåsen är en välutrustad djurklinik med utrustning
för att bedriva avancerad vård till hundar och katter. Här finns ett
eget laboratorium, laser för rehabilitering av skador samt röntgen-,
Gratis hälsokontroll
ultraljud-, artroskopi-, endoskopi- och tandvårdsutrustning. I labo
Det är viktigt med det förebyggande hälsoarbetet vilket gör att ratoriet körs flesta blodprover på plats. Dessutom har de en ny appa
Jennyhill under oktober och november erbjuder gratis kontroll av rat som direkt avläser eventuella parasiter mm i avföring. Jennyhill
tänder och knölar för att tidigt upptäcka förändringar och bespara är verkligen den lilla kliniken som motsvarar ett helt djursjukhus.

Teckna friskvårdsabonnemang

via VetPlan för både hund och katt på
kliniken med generösa rabatter
på foder och behandlingar.

Jennyhill Djurklinik – Den lilla kliniken med de stora resurserna.

Hos oss kan du får hjälp med allt från vaccinationer till de mest avancerade
kirurgiska ingrepp. Vi erbjuder även gratis tandkoll och gratis knölkoll. Varje patient
är unik för oss och behandlas med stor respekt och kärlek. Vi strävar efter att
kunna hjälpa alla djur i Söderåsområdet och försöker minimera väntetider.

Våra legitimerade veterinärer är

Sune Jerre, Elisabet Ängeby, Jens Ulrik
Hoelgaard, Katarina Johansson, Lisa
Tidman Fuchs och Hanna Patsekhina.

Hörsdalsvägen 152, Kvidinge • Tel 0435-48 11 30 • info@jennyhilldjurklinik.se • www.jennyhilldjurklinik.se
Mottagningen öppen vardagar 8.00-18.00. Vid behov finns personal kvar för att behandla sjuka djur dygnet runt.
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Maten & chokladpralinerna



– en passion hos Dagnys

Mitt i Ljungbyhed, på Storgatan 6, hittar du Söderåsens mysi
gaste lunchrestaurang & chokladverkstad i gamla Sparbankens
byggnad.

Här serveras det mat som smakar som det ska smaka. Det är endast
svenskt kött och grädde och smör i allt som bakas och tillagas. De
bästa råvarorna, service, glädje och mys är nyckelorden för Tina och
Peter på Dagnys.
– Vi brinner för att bevara husmanskosten och de gamla baktraditionerna,
kombinerat med nytänk. Mat är vår passion. Ett tips till dig som älskar mat
precis som oss, använd vårt stämpelkort så får du den elfte lunchen gratis,
säger Peter som jobbar i köket.
Kärleken till välgjorda sötsaker är bakgrunden till Dagnys choklad
praliner. Passa på att unna dig lyxiga chokladpraliner av fin kvalitet
när du besöker Dagnys. Det är Tina som är utbildad konditor som
står för de handgjorda pralinerna och alla de smarriga kakorna.
– När fyllningen rinner ner i chokladformarna vattnas det i munnen på alla
chokladälskare. Alla praliner är handgjorda och chokladen är tempererad för
hand, allt för att förhöja smakupplevelsen, berättar Tina.
Med mycket kärlek och glädje tillverkas chokladpralinerna som är
smakrika och nästan beroendeframkallande på Dagnys i Ljungby
hed.

LUNCH | CAFÉ | PUB
Tis - tors 11.30-15.00, fre 11.30-22.00, lör 13.00-22.00
Lunch serveras mellan 11.30 & 14.00. Pubmeny från 20.00

STÄMPELKORT

Köp 10 luncher – vi bjuder på den 11:e

FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER
À LA CARTE på kvällstid
HEMGJORDA PRALINER
och annat gott!

Vi använder bara

SVENSKT KÖTT OCH KYCKLING!

www.dagnys.one | 072-443 77 20

Storgatan 6 i Ljungbyhed
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Basthi visade
upp Höstens mode
Det var två fullsatta modevisningar hos Basthi när
höstens nyheter visades upp av stilsäkra modeller.
Modellerna nöjde sig inte med att bara visa upp kläderna.
De gick även runt bland publiken som fick känna och titta
närmare på kläderna. Ägaren Carina Nilsson agerade kon
ferencier och pratade om varje klädesplagg medan model
lerna visade upp de olika höstnyheterna. Höstens färger är
grönt och blått. Stilsäkert som kavaj är ett måste liksom
rutigt. Snygga vinterjackor och klänningar lockade till köp.

200 KR
RABATT
Värt att fira!

Den 11 november infaller ”Chokladens dag” vilket alltid är
värt att fira.
Choklad har gamla anor, kakaoträdet har odlats i Mellaname
rika åtminstone sedan 600-talet av mayaindianer. Bönorna tros
ha använts i åtminstone 2 500 år. Upptäcktsresanden Christofer
Columbus var den som först tog chokladen till Europa. Det är bra
för hälsan att äta choklad, som att det ger ett friskare hjärta, ökar
hjärnfunktionen, bekämpar förkylningar och sänker blodtrycket.
Några dagar innan, den 7 november, firar vi kladdkakans dag.
Ingen vet säkert när kladdkakan uppfanns. Troligtvis var det när
någon glömde tillsätta bakpulver. Kladdigheten beror på att det
inte blir några luftbubblor i smeten. Kladdkakan kom till Sverige
från Paris 1968, så mycket vet vi.

på alla byxor.
Gäller både
dam och herr
under vecka 43.

Välkomna!

Storgatan 32, Klippan

Gunns Mode
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– butiken med känsla för mode

Ute är det grått och regnigt men en lång kö av modeintresserade
kvinnor har samlats för att gå på modevisning hos Gunns
Mode. Det ligger en förväntan i luften och inne i butiken kom
mer det serveras en tallrik med mat från Sweet Harmony. Att
stötta varandra lokalt är viktigt.
Hos Gunns Mode är det viktigt med personlig service och att
kläderna är av hög kvalitet. I butiken på Storgatan i Klippan finns
det ett stort utbud av kläder för alla tillfällen: arbete, fritid och fest
ligheter. Varje klädesplagg, skomodell och accessoar är noga utvalt.
Helena håller stenkoll på modet genom att åka på trendspaning
till modestäder runt om i Europa och samtidigt besöka grossister.
Butiken har allt det senaste, från topp till tå.

Helena i den populära skoavdelningen

Kvällens modeller bär upp kläderna med den äran och det utbyts
många gillande nickar mellan besökarna om plaggen. Medan
modellerna visar upp kläderna berättar Helena om märkena, for
men och materialet kläderna är i. Att mannekängerna är i varieran
de storlek och ålder, underlättar för besökarna när de ska bedöma
de olika plaggens form och färg. När modevisningen är klar har alla
besökare chans att handla till rabatterade priser och prova kläder
som de sett under kvällens modevisning.

.

Uppskattad skoavdelning

En nyhet hos Gunns mode
är her r
skjortor från Dahlin by Ebe
rstål.

Gunns Mode är numera den enda fysiska skobutiken kring Söder
åsen för kvinnor som söker efter snygga och moderiktiga skor. Näs
tan 150 olika modeller av skor finns det att välja mellan; allt från
sneakers, pumps, loafers och boots till gummistövlar och inneskor.
Snygga skor höjer din outfit till en ny nivå. En nyhet i butiken är
herrskjortor från Dahlin by Eberstål, det är skjortor med attityd som
produceras inom 100 mils avstånd. Den klassiska skjortan är ett
definitivt måste i den välklädde mannens garderob.

Boka tjejkväll
Tänk dig att ha butiken helt själv tillsammans med dina väninnor.
Det är möjligt att förverkliga. Boka en tjejkväll, samla ihop vänin
nor och bli bjuden på minimodevisning, snacks och dryck, samt sty
lingtips. Efteråt shoppar ni med rabatt! Minst 10 personer, max 20
för att boka.
ode var lång inf ör
Kön till Gunns M

modevisningen.
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Kom till oss
och shoppa loss!
Hos oss hittar du ett
unikt utvalt sortiment
av kläder, underkläder,
skor, väskor och
herrskjortor.

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

%
0
2
R A B AT T

PÅ VALFRI VARA!
Gäller 24 – 29 oktober.
Medtag kupongen!
Endast 1 kupong/person.
Gäller ej underkläder och strumpor.
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
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Höstmarknad


på Sånnagården

Det lockades med hembakat och när
producerat när Sånnagården arrangerade
höstmarknad.
Maria Isberg hade stått och bakat, saftat och
syltat. Sånnagården lockar med egen salu
hall samt kaffeservering i det egna caféet
där det serveras hembakade kakor och smör
gåsar. Höstmarknaden var välbesökt och
en försmak av julmarknaderna som lockar
ännu fler besökare och utställare.

TAPETREA

50%
För mer info
bjarhusvaxtbutik
Bjärhus Växtbutik AB

rabatt på prydnadsträd,
prydnadsbuskar och rosor.
Gäller från tisdag 25/10

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

ligar era
Vi för verk
r ö m m ar !
badrumsd
Erbjudandet gäller
under v. 43 och v. 44
(24/10 – 4/11 2022)

En kontakt räcker!

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

ÖPPETTIDER
Följ oss på
Facebook och
Instagram

Vardagar 7 - 18
Lördagar 9 - 13
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Höstmarknad i Källna
Tavernan i Källna, Källgårdens handel tonic, det såldes loppisprylar och det var helt
strädgård och pizzatrucken från Jaja fantastisk stämning.
napoli samt Johannas finloppis bjöd på
Runt hörnet finns Övarps gårdsbutik med
höstmarknad i Källna.
fint kött av nöt, lamm och gris av högsta
Arrangörerna var överväldigade när över kvalitet. Även egna korvar och hamburgare,
400 personer kom och botaniserade och ägg från frigående höns på gården. Åt andra
handlade. Det serverades massor med hållet, mot Össjö finns Viking Fågel och
pizza, växthusen öppnades upp, Tavernan deras gårdsbutik där kyckling, gås, tupp och
och Orangeriet var fullproppade med här kalkon av högsta kvalitet föds upp på går
liga besökare hela tiden. Det provsmakades den.

OKTOBER-REA
10-15%
30-50%
20%
RABATT PÅ
INNEMÖBLER

RABATT PÅ
UTEMÖBLER

RABATT PÅ LAMPOR
& INREDNING

Välkommen till Ahlins Möbler i
Tullssonhuset på Hembygdsgatan 2
073-53 24 460
www.ahlinsmobler.se
info@ahlinsmobler.se

Öppettider
Tis-fre 10-18
Lördag 10-14
Söndag 11-15
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Söderåsens matmarknad firade 10 år i ur och skur
Matstånd med såväl matser
vering som försäljning av när
odlat blandades med tusentals
besökare när Söderåsens mat
marknad arrangerades i Skära
lid den 2 oktober.

som är experter vid grillen. På
scen fanns även matinspiratören
Julia Tuvesson, känd som Tuves
sonskan.

Marknaden är en hyllning till den
lokala och närproducerade maten
På scenen tillagades det mat av kring Söderåsen. Besökarna trot
de lokala mathantverkarna Björn sade regnskurarna och passade på
Mineur och Tomas Simonsson att njuta av allt det goda.

Invigning
av Östra Ängsskolan

Klippans grundsärskola fått helt egna
lokaler och ett eget namn, Östra Ängs
skolan.
Vid invigningen den 1 oktober bjöds det på
korv med bröd på skolgården, de nya ända
målsenliga lokalerna visades upp och inte
minst kom Hasse Andersson på besök och
sjöng för barnen. Hasse Andersson som för
utom artist även är utbildad speciallärare
och har arbetat med barn med funktions
variationer och diagnoser. Eleverna fick
sedan avsluta med att gemensamt klippa
invigningsbanden som satt uppsatt på skol
gården.

?
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Vå

- Factory of Fear i Åstorp

n
Är du sugen på att uppleva ett riktigt skräckäve
tyr till Halloween?
bygg
På Fabr iksgatan i Åstorp ligger en övergiven
r
våga
som
de
nad som rymmer skräck och fasa för
i
onen
sig in där. Konceptet är att du är huvudpers
ter
en skräckfilm. Skräckrundan varar runt 30 minu
kå
och där din grupp får uppleva känslor som kalla
ång
och
ning
klapp
hjärt
nde,
rar, panik, flyktbetee
espe
est. Med ljus- och ljudteknik och agerande skåd
k.
skräc
av
en
smak
a
lare får även den tuffaste känn
att
även
och
fasa
– Att framkalla känslor av skräck och
säger
gjort,
skrämma folk är det roligaste jag någonsin
grundaren Joak im Andersson.
helgen,
Factory of Fear har öppet hela Halloween
rund
en
boka
fredag-söndag. Det går även bra att
om
ppa
vandring i grupp, företagsevent eller möhi
det
att
helgerna. Skådespelare i bygg naden gör
mörka
kryper kalla kårar längs ryggraden. I den
kan i
fabri ksbyg gnaden gömmer sin nämligen onds
or.
rädsl
sina
na
utma
r
väntan på den som våga

Vågar du utmana slor?
d
ä
r
a
in
d

Kolla in alla nyheter och datum med
öppettider i höst. Gå in på hemsidan
www.factoryoffear-swe.com

SPÖKRUNDA

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

10,7x7,1
10,7x7,1

Lördagen 5/11 kl. 18-20

Bjersgårdsvägen 11, ingång i källaren
Rundan är tyvärr inte handikappanpassad

Vågar DU gå in?

Entrè 7-14 år: 20:- Entré 15 år och uppåt: 60:Försäljning av grillad korv för 20:- på gården

Arr: Scoutkåren Spejaren

Föreningssidan

Från Snälleröds IP till...

OS-final i Tokyo!
Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening, tillsammans med
Ljungbyheds IF, arrangerar föreläsningar med olika intres
santa personer med koppling till bygden.
Den 26 september var målvaktstränaren Leif Troedsson på plats
för att berätta sin egen resa från att spela fotboll i Färingtofta till
att bli utbildare av nya målvaktstränare inom Svenska Fotbollsför
bundet och att handplockas av förbundskapten Peter Gerhardsson
till målvaktstränare för damlandslaget.
Med sin berättelse vill han inspirera fler unga spelare att drömma
stort och använda fotbollen som en språngbräda till ett större
och rikare liv. Leif Troedsson hinner med att träna unga fotbolls
spelare i Ljungbyheds IF där hans egna barn spelar samtidigt som
han är anställd av fotbollsförbundet. Kvällens föredrag lockade
mycket folk och bjöd en inspirerande resa och föredrag.

Världens starkaste
När Nordiska Mästerskapen för ungdomar och juniorer i
styrkelyft avgjordes i Jönköping fanns det ingen som lyfta
lika tungt som Axel Isberg från Kvidinge.
Han krossade tidigare rekord och tog guld i rekordstil. Impone
rande 162,5 kg i bänkpress var den enda grenen som Axel inte
satte världsrekord i. Knäböj 308 kg är nytt världsrekord för ung
domar och i marklyft blev det rekord vid alla tre lyften och det
slutade vid 313 kg! Totalen i tävlingen slutade på 783.5 kg vilket
även det är nytt världsrekord!

Fotbollsfest i Ljungbyhed
Det var fullt med folk när sju fotbolls
föreningar kring Söderåsen fyllde
Ljungavallen med knattar och föräld
rar.

sommarskuggan dök upp! Glass går all
tid hem och sommarskuggan är känd från
TV. Varje match är unik fast det koras ing
en vinnare, utan fokus är att alla får spela
lika mycket. Glädjen över att spela fotboll
Knatteturneringen startade 1980 och är
och vara med kompisar är det som förenar
fördelat på sju föreningar. I årets turne
spelarna från de olika lagen.
ring har 179 barn fått spela matcher på
respektive förenings hemmaplan men – Knattar i åldern 6-8 år inklusive två rena
avslutning och final sker traditionsenligt flicklag har varit med, ett från Ljungbyhed och
i Ljungbyhed. Samtliga lag och spelare ett från Vedby/Rönne. Glädjen hos alla är obefick pris efteråt. Årets överraskning var skrivlig. En riktig familjefest, säger Ida Djerf
att glassbilen från Engelholms glass och från Ljungbyheds IF.

Lions stöttar i samhället
Lions medlemmar gör insatser för att göra
samhället bättre.
I Klippan beslutade medlemmarna att stötta
Bowlinggänget, som är en bowlingklubb för
funktionsnedsatta, med resa till Action Jubal
– Sveriges största paratävling.
Vid tävlingen förra året vann Bowlinggänget
två vandringspris, både i herr- och damklass.
Med på resan följer 12 aktiva, 4 ledsagare
och 2 ledare. Lions Club Klippan har stöttat
Bowlinggänget under många år och gläds över
alla klubbens framgångar.

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Jumping Fitness
A

ar

Jumping fitness har funnits i över 20 år i
Europa. Men det är först på senare år det
har tagit ett skutt upp i popularitet
här i Sverige.

v inramn
a
r
e
p
y
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t
a
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I jumping fitness sker alla övningar
på en studsmatta. Detta för att
minimera påverkan på leder
na och göra träningen mer
dynamisk. Jumping fit
ness är en bra träning
för den som vill gå ner
i vikt och förbättra sin ut
hållighet. Dessutom är det
en rolig träning som måste
upplevas!

Camilla Jumping fitness

Fenix Frames

Nu har Camilla Jumping fitness startat upp i
Sågenhuset i Klippan.

Foto: Tomas H von Schantz

Maglaby

fenixframes@gmail.com
www.fenixframes.se
070-670 68 01

Tid:
Torsdagar 18-19

Boka via:
camillasjumpingfitnessklippan.bokadirekt.se

Året jag slutade prestera
och började onanera (1:40 h)

Där kräftorna sjunger (2:05 h)

Komedi, drama. Barntillåten från
7 år (under 7 år i vuxet sällskap).

(under 11 år i vuxet sällskap).

Drama. Barntillåten från 11 år
Rollerna: Daisy Edgar-Jones,
Taylor John Smith, Harris
Dickinson, Michael Hyatt,
Sterling Macer Jr., David
Strathairn m.fl.

Rollerna: Katia Winter, Jesper
Zuschlag, Henrik Dorsin, Vera
Carlbom, Hannes Fohlin, m.fl.

21/10 Fredag kl. 19.00
23/10 Söndag kl. 19.00
26/10 Onsdag kl. 19.00

Sverigepr

4/11 Fredag kl. 19.00
6/11 Söndag kl. 19.00

10
emiär 21/

LasseMajas detektivbyrå:
Skorpionens gåta (1:27 h)

Black Panther:
Wakanda Forever (2:41 h)

Familjefilm. Barntillåten från 7 år

Action, äventyr.

(under 7 år i vuxet sällskap).

Rollerna: Lupita Nyong'o,
Angela Basett, Letitia Wright,
Danai Gurira, Tenoch Huerta,
Martin Freeman m.fl

Rollerna: Polly Stjärne, Nils
Kendle , Suzanne Reuter

28/10 Fredag kl. 19.00
30/10 Söndag kl. 19.00
2/11 Onsdag kl. 19.00
6/11 Söndag kl. 17.00

Sverigepr

em

iär 28/10

Bio Grand, Ljungbyhed, Storgatan 7

9/11 Onsdag kl. 19.00
11/11 Fredag kl. 19.00
13/11 Söndag kl. 19.00

Biljettbokning: 070–731 21 81 (sms)

Sverigepr

emiär 9/1

1
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Besöka Schakt Albert
Borgestad Höganäs svarar för återställningen
av dagbrottet. Så länge den inte är färdigställd
gäller inte allemansrätten i området av säker
hetsskäl, dvs det är inte tillåtet att besöka om
rådet. Stiftelsen Upplev Billesholm kommer
ta ut en kontrollavgift för otillåten vistelse i
området.
Medlemmar i TeamAlbert MTB är bundna av
medlemsreglerna och har fri tillgång till cykel
banorna i den mån området inte används.
Till sommaren kommer du kunna boka guida
de cykelturer i området via Söderåsen MTB.
Naturskyddsföreningen Söderåsen arrangerar
årligen guidade vandringar i Schakt Albert i
samband med Biologiska mångfaldens dag.
Mer info på www.upplevbillesholm.se

Foton: Annika Andebark

Via Stiftelsen Upplev Billesholm kan vi ar
rangera guidade turer i området för att finan
siera stiftelsens fortsatta verksamhet.
Prenumerera på Upplev Billesholms nyhets
brev för mer info om vad som händer.
Under juni – augusti kan du besöka Gruvmuseet
i Bjuv. Resten av året kan du besöka Gruv
museet via min youtubekanal andebark. Un
der kategorin ”Upplev Billesholm” hittar du fler
filmer från dagbrottet och Triasträdgården.

Trots alla dinosauriespår hade ingen hittat fossil från landlevande
dinosaurier i Sverige förrän Grzegorz Niedzwiedzki besökte Norra
Albert.

När Cykelaffären i Billesholm köpte dagbrottet Norra Albert i Grzegorz Niedzwiedzki är en passionerad vetenskapsman som bott
september 2018 hade vi inte i vår vildaste fantasi kunnat före hos oss flera gånger sedan vi träffades första gången hösten 2018.
ställa oss vilka hemligheter där vilade.
Han har dokumenterat hundratals dinosauriespår längs den gamla
flodbädden. Tack vare dessa spår kunde han räkna ut var floden
För 200 miljoner år sedan låg Billesholm i en av jättekontinenten runnit och började leta efter bortspolade skelettdelar i dess rikt
Pangeas få grönskande områden. Här vandrade dinosaurier bland ning. Letande var så framgångsrikt att han har material att utforska
Ginkoträd och ormbunkar medan större delen av kontinenten var under resten av sin yrkesverksamhet. Resultaten kommer publiceras
öken. Här hann växterna inte brytas ner. Dinosauriernas tretåiga i vetenskapliga artiklar och i februari planerar SVT sända en film
fötter sjönk långt ner i sörjan av växter medan jorden skakade och om hans fynd.
himlen blev allt mörkare för varje år som gick.
Av rädsla för internationella dinosauriejägare kom vi överens om
På andra sidan bergskedjan Söderåsen mullrade vulkanerna. att hemlighålla fynden medan jag undersökte hur vi kunde skydda
Växterna dog när solljuset inte längre nådde marken, bergskedjan området. Det visade sig att det saknades regelverk för att skydda
eroderade och sanden spolades ner till Schakt Albert. Fotavtrycken fynden eftersom det aldrig tidigare hittats ben från landlevande
från Trias sista dinosaurier fylldes med eroderad sand som så små dinosaurier i Sverige. I samråd med forskarna (som ville bevara om
ningom pressades samman till sandsten. Det dröjde tio miljoner år rådet men saknade ekonomiska medel) och företrädare för Borgestad
innan nytt liv uppstod på jorden. Idag kallar vi den nya perioden Höganäs (som var ålagda att schakta i området för att förstöra branterna)
för Jura. Det var under Jura som Tyrannosaurus Rex och de andra kom vi fram till att det bästa vi kunde göra vara att skapa ett MTBjättedinosaurierna levde här.
område. Mats Karlsson erbjöd sig att bygga cykelstigar i området, han
startade gruppen Team Albert MTB på FB som så småningom ut
Växtmaterial som inte hinner förmultna blir torv och i slutet av
vecklades till föreningen TeamAlbert MTB. Idag arrangerar för
1800-talet hade all eroderad sand tryckt samman torven till stenkol
eningen tävlingar i området, har tjejträningsgruppen Albertinorna
som man började utvinna i Billesholm. På Gruvmuseet i Bjuv finns
och ungdomsgrupperna Trias och Jura. Mats Karlsson är även del
en utställning om gruvorna. Där kan du även se förstenade träd
ägare i Söderåsen MTB som startar cykeluthyrning och försäljning
stammar, växtfossil och dinosauriespår. På Naturhistoriska riksmu
av sportcyklar i Billesholm till våren.
seet finns en stor samling av växtfossil från Norra Albert. Vivi Vajda
är en av alla de internationella forskarna som samlat växtfossil i Nu när dinosauriefynden är offentliggjorda är vi redo för nästa steg
dagbrottet sedan Cykelaffären blev ägare.
– Upplevelseparken!
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På gång i kyrkan!
Välkommen på café!

TILLSAMMANS!

Vi börjar med andakt kl 14, sedan
dagens program med paus för kaffe och hembakat. Kostnad 20:-.

Välkommen på en gemensam pastoratsdag 23/10

Vi börjar kl 15 och avslutar med
en festmässa kl 17. Allt sker vid S:t
Petri kyrka och församlingshem.
- Barnteater
- Fiskedamm
- Korvgrillning
- Körworkshop
- Tipspromenad
- Labyrintvandring
- Prova på Flaggdans
- Stadspilgrimsvandring
- Prova på Heliga danser
- Pyssel för barn och vuxna
- Öppna mötesplatser för samtal
och kaffe
- Festmässa för alla med
pastoratets körer och musiker!
Läs mer på vår
hemsida!

Allhelgonahelgen
En helg då vi får stanna upp och
minnas de som lämnat oss.
Fredagen 4/11 är alla våra kyrkor
och kapell öppna kl 9-17 för den
som vill komma in för en stund av
stillhet, tända ett ljus eller värma
sig med en kopp kaffe.
Andakter och gudstjänster denna
helg ser du i kalendern nedan.

Lunchmusik – med Lina Wijk
Furali och Amanda Rydell.

26/10 i Ljungbyheds församlingshem.
Bingo med priser som tar priset
1/11 i Ö Ljungby församlingsgård.
Margareta Dahlgren visar bilder och
berättar om Sveriges världsarv.
2/11 i S:t Petri församlingshem.
Bingo ”Ljus i vårt hus”.
9/11 i Ljungbyheds församlingshem.
Nils-Arne Åkheden och Eva Magnusson delar med sig av texter och
musik som tröstar och ger hopp i
Allhelgonatider.
16/11 i S:t Petri församlingshem
Jessica Göransson med vänner
sjunger och spelar för oss.

Nyhet! Utflyktsgrupp

Vi serverar hemlagad soppa, nybakat bröd, vatten och kaffe för 50:-/
person.
Fredag 18/11 kl 12.12 i S:t Petri
kyrka

Vi ses vid Ljungbyheds församlingshem och gör sedan en utflykt
någonstans. 2/11 och 30/11 kl
14–16. För mer info kontakta Johannes Lindsund, 0435-136 96.

Lördag 5 november

Söndag 13 november

G U D S TJ Ä N S T E R

Söndag 30 oktober

10.00 Önskepsalmsgudstjänst i
Riseberga kyrka
11.00 Gudstjänst i S:t Petri kyrka
14.00 Önskepsalmsgudstjänst i
Ö Ljungby kyrka

Fredag 4 november

11.00 Andakt i V Sönnarslövs
kyrka
13.00 Andakt i Vedby kyrka
14.00 Andakt i Klippans kapell
15.00 Andakt i Gråmanstorps
kyrka

14.00 Mässa i V Sönnarslövs kyrka
16.00 Minnesgudstjänst i
Färingtofta kyrka
18.00 Minnesgudstjänst i
Riseberga kyrka

Söndag 6 november

17.00 Minnesgudstjänst i
S:t Petri kyrka
17.00 Minnesgudstjänst i
Ö Ljungby kyrka

10.00 Mässa i Färingtofta kyrka
14.00 Mässa i S:t Petri kyrka

Söndag 20 november

10.00 Gudstjänst i Riseberga kyrka
11.00 Mässa i S:t Petri kyrka
14.00 Gudstjänst i Källna kyrka

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

Dags för potatislov
Höstlovet kallades från början
potatislovet.
Det fanns ingen som helst av
sikt att ge skolbarnen några dagars
ledighet från skolarbetet, tvärtom.
Barnen skulle i jordbrukssamhället hjälpa till att skörda knöl
arna, det betydde ett evigt bockande med stelfrusna fingrar under
blöta och stormiga höstdagar om det ville sig illa. Det var alltså
inte fråga om någon rekreation, utan om hårt arbete för barnen.

Potatisens historia
Esaias Tegner sägs ha sagt ”freden, vaccinet och potäterna” är
grunden till att människor höll sig friskare och levde längre.
Ätandet av potatis gav motståndskraft genom sina många vita
miner och spårämnen, vilket minskade dödligheten. Trots att
potatisen kom till Europa redan på 1500-talet från Sydamerika
användes den till en början endast som grisföda och till att till
verka brännvin. Så småningom förstod allt fler att den visst duger
att äta – man ska bara koka den först!
I Uppsala botaniska trädgård odlades potatis redan 1655 under
namnet ”peruansk nattskatta”. I större skala odlades den på
1720-talet av Jonas Alströmer i Alingsås.

HÖSTLOV 2022
50 olika gratis aktiviteter
för barn och unga under
hela höstlovet
i hela kommunen!
Läs hela programmet på
klippan.se/lov

Jonas Alströmer var först i Sverige med att uppmärksamma
potatisens värdefulla näringsinnehåll och möjligheter. Kunska
pen han spred om potatisodling har gett honom, felaktigt, äran
att tagit potatisen till Sverige.

HÖSTLOVSKUL
TOBIAS CHILLI
Lördag 29 oktober kl 13.00
Streetarenan, Sågen
ALFONS ÅBERG
Söndag 30 oktober kl 14.00
Ålder: 3-5 år
Klippans bibliotek
Föranmälan krävs
NYA BABYBOOGIE
Måndag 31 oktober kl 10.00
Ålder: 0-1 år
Teatersalen, Sågen
KOKA SOPPA PÅ EN SPIK
Tisdag 1 november
Kl 10.00 - Sågen, Klippan
Kl 14.00 - Bygdegården, Östra Ljungby
Kl 17.00 - Tornsborgs Tivoli, Färingtofta
Ålder: 3-8 år

FAMILJEFEST

PÅ SÅGEN

Lördag 29 oktober
Klockan 11.00-15.00

Föreningsmässa och
prova på aktiviteter
för alla åldrar

SKRÄCKKABINETTET
Onsdag 2 november kl 18.00
Ålder: Från 4 år
Streetarenan, Sågen

Magisk show med Tobias Chilli

EN RESA TILL KLANGERNAS LAND
Torsdag 3 november kl 14.00
Ålder: 4-10 år
Streetarenan, Sågen

Ansiktsmålning

Photo-booth
Nattduellen från Mästarnas mästare

Alla föreställningar är gratis

Läs mer här
klippan.se/lov

Allt är
GRATIS

Information från Klippans kommun
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Dorotea – en tjej med driv
under sommaren. Med hjälp av inspira
tion, workshops, coachning, säljträning
samt ett startkapital på 1 500 kronor får
alla delt agare starta upp sin affärsidé under
sommarlovet.
– UngDrive var verkligen det bästa jag gjort under
en sommar. Det är coolt att kommunen engagerar
sig och stöttar ungdomar som vill bli entreprenörer
och egenföretagare. Utbildningen och hjälpen man
UngDrive Academy är Sveriges största och
får av instruktörerna är ovärderlig och perfekt
mest populära entreprenörskapsutbildning
för att komma igång. Rekommenderar verkligen
alla att söka, inte minst för utbildningen du får.
Utbildning i hur man kommer igång som före
tagare, i bemötande och träna på att pitcha och
berätta sammanfattningen av ens affärsidé samt
att träna på att förklara ”företagets varför” och
inte minst att lära sig prata övertygande om sin
affärsidé, berättar Dorotea.

Det är en ambitiös ung kvinna som
möter upp på ProCivitas i Helsingborg.
Dorotea Marcisauskaite från Klippan
har valt att läsa naturvetenskap på Pro
Civitas privata gymnasium efter hon gick
ut 9:an på Snyggatorp med högsta merit
värdet. I somras valde hon UngDrive före
ett vanligt sommarjobb.

Doroteas UngDrive-företag, Kpop pandas
hbg, lär ut koreansk dansstil till koreansk
pop. Koreansk pop och deras dansstil har
tagit hela ungdomsvärlden med storm. Här
får du fartfylld dans till poppiga hit
låtar.
Dorotea lär dig grundstegen som finns i
de populäraste K-poplåtarna. Samtidigt
förbättrar du din motion, smidighet och
rytmik.

Foto: Jussi Telving

Happy
Heartaches
Tisdag 15 november kl. 19.00

Var? Sågen i Klippan
Pris: 80 kronor. Under 18 år gratis
Biljetter: Förköp på Klippans bibliotek
eller i entrén före konserten

SM för Sommarföretagare
Som om utbildningen Dorotea fick genom
UngDrive inte var tillräcklig, gick hon även
vidare till UngDrive Masters – ett SM för
Sommarföretagare. Tävlingen avgörs under
helgen 23-25 september i Gnosjöregionen.
Detta är minst lika mycket en samman
komst med socialt umgänge, inspiration och
nätverkande, som en blodig tävling.
– Bättre investering i mig själv än vad jag fick av
UngDrive går inte att göra. Istället för att tjäna
pengar en sommar på ett vanligt sommarjobb får
man chansen att arbeta med engagerade coacher
och lära sig saker som du har nytta av i resten av
livet. Att bli uttagen och få åka iväg till SM-lägret
ger en enorm boost. UngDrive har gjort att jag fått
träffa likasinnade, fått många nya vänner och utvecklats som både företagare och som människa,
säger Dorotea.
Satsningen UngDrive finansieras av Klip
pans kommun, Sparbanksstiftelsen Skåne
och Region Skåne. Målet i UngDrive är att
få unga människor att starta nya företag
och på sikt svara mot arbets
marknadens och näringslivets
behov.

Tusentals
lyktor
Fredagen den 18 november uppmärksammar
Klippans kommun Barnets rättigheter
och Barnkonventionen lite extra genom
ljusmanifestationen Tusentals lyktor.
Vi börjar på morgonen med en överraskning
och sedan välkomnar vi barn som vuxna
klockan 18.00 till en mysig kväll vid
huvudbiblioteket i Klippan.
Håll utkik på www.klippan.se
och i våra sociala kanaler.

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

Invigning & 20-årsjubileum
Lördagen den 29:e oktober kl 10-14 inviger vår nya
utställning på Fabriksallén 17. Vi passar även på att
fira att vi funnits i Klippan i 20 år genom att lämna

20% rabatt på hela sortimentet denna dag*.
Vi bjuder på Hamburgare och bröd.

* gäller ej lagda offerter

HANDLA LOKALT,
TILLVERKAT LOKALT!
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Gäller 1 år

från utskriftsd

Klippan den

Presentkortet gäller i alla våra medlems
butiker. Du kan köpa presentkortet hos
Klipp
Guld o Silversmedjan på Storgatan 46,an centrum - här é
vi......
Klippan (Obs: endast kontantbetalning).
utfärdare

Nr:4321

Foto: Patrik

www.köpiklippan.se

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

Axelsson

