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Bruksspelet

För tredje året i rad spelas Bruksspelet på det anrika Pappersbruket
i Klippan. En uppskattad berättelse som genom musik och teater
förflyttar publiken tillbaka i tiden. Med tidstypiska kläder och miljöer berättas i Bruksspelet 2015 historien om hur järnvägen kom till
Klippan.
Nu ger Söderås Journalen DIG chansen att vinna sex biljetter. Ta chansen och
njut av en historisk och fantastisk berättelse i sin rätta miljö. Vinnaren ansvarar
för att biljetterna bokas och fotograferar själv sitt sällskap under kvällen för
bilder kan användas i Söderås Journalens augustinummer.
Skicka din motivering
senast den 30 maj till:

21-23 Föreningssidor
24

Topnews
Bruksspelet

25

Kommuninfo

26-27 Branschregister

OBS! Märk ditt svarkuvert med ”Bruksspelet”
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Ingen Söderås Journal?
Ring 0435-77 90 50 eller maila
info@adaptmedia.se
Extra exemplar av Söderås Journalen
finns utlagda på följande platser:
Klippans Bokhandel, Klippans kommun,
SEB Klippan, Swedbank Klippan,
Klippans Simhall, Klippans Bibliotek,
Preem, Klippan, Ica Kvantum Klippan,
Perstorps Bibliotek, Ugglebadet,
Vincents Kök, Ljungbyheds Konditori,
LT Lantmän Ljungbyhed och
entrén Norra Skolgatan 2A Klippan.
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Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan

SÖDERÅS Journalen/Redaktionen
Adapt Media,
N. Skolgatan 2, 264 33 Klippan

ADAPT MEDIA
TEL. 0435 - 77 90 50 • fax 0435 - 77 90 59
www.klippanshopping.se

(V.g Märk med ”Mina Tips”)
Vi reserverar oss för ev. tryckfel
Upplaga 15.200 ex.

Adapt Media har copyright på allt material som publiceras i Söderås Journalen, om inget annat anges. Upphovsrättslagen gäller, och omfattar alla typer av texter, artiklar, teckningar, bilder, grafik med mera. Material från Söderås
Journalen får endast användas för privat bruk. Att kopiera, överlåta, sälja eller kommersiellt utnyttja materialet är inte
tillåtet utan Adapt Medias tillstånd.
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Bonuskundkväll!
27 maj
Fantastiska
erbjudanden
i butiken
mellan
kl. 13-19

Ansiktsmålning kl. 14-18
Korvgrillning
Skattjakt
Fiskedamm
Glass- och
fruktbjudning

PIRAT TEMA

!

Välkomna

på Hel a
köpet!

Svensk färskpotatis från lokal odlare!
Jordgubbsförsäljning utanför
butiken startar inom kort!

sm et ik a
ke , st ru m po r, ko
G äl le r ej sm yc nh än gd a va ro r.
oc h un da

Behöver du kontanter? Kontantautomat runt hörnet!
Ombud för

www.gunnsmode.se

Storgatan 32, Klippan
Tel. 0435 - 101 15

8-20 alla dagar
Ljungbyhed 0435-44 10 30 • www.hemkopljungbyhed.se

JIPPODAGAR

Leverantörer på plats i butiken!
Finja betong ...torsdag
Royal Canin ....torsdag
Foga ...............torsdag
Anza................torsdag
Pharmaxim .....fredag
Aspen .............fredag

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

11-15
14-18, fredag kl. 10-13
10-18, fredag kl. 9-17
11-18
10-17
10-17

Universalsåg
Luna BCS 315B

Stabil och kraftig klyv- och justersåg.
90-45°. Transporthjul. 3-fas, 400 V.
Sidobordet är extra tillbehör
(20439-01018) Ord.pris 5590:-

JIPPOPRIS!

3195:-

Universalsåg

Luna Proofy (12903-0102)
Ord.pris 5590:-

JIPPOPRIS!

3195:-

Du hittar många fler
erbjudanden i butiken!

V

a!
älkomn

Torsdag 28 - lördag 30/5
Priser och rabatter gäller endast dessa dagar
och endast i Ljungbyhedsbutiken!

Vi bjuder på
korv direkt
från grillen!
Torsdag kl. 12–16
Fredag kl. 12–16
Lördag kl. 10–13

20%
Utomhusfärg

Gasolgrill

Flatbed ECO med
sidobrännare
Med 3 st. brännare i
rostfritt stål, emaljerat
grillgaller, termometer
på locket samt sidobrännare. (12736)
Ord.pris 2495:-

Nu 1995:-

Högtryckstvätt

Kärcher K5 Premium
8 m slang på vinda och
variopowerspolrör.
Vattenkyld motor som
ger tystare gång.
Ord.pris 4295:-

Nu

3395:-

Passa på! Begränsat antal
varor, först till kvarn...

Storgatan 4 Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50

Måndag-fredag kl. 9-18
Lördag kl. 9-13
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BRAUNS SIDA

…och så nås Braun på
Tfn 0435 71 11 50
mobil 0739-79 34 54
sagen.se
E-post : leb.klippan @ pas

1845 kom studentmössan

Att ha avlagt mogenhetsexamen,
som studentexamen – slutexamen
i läroverket – kallades, var något
att vara stolt över. Men det fattades något - en yttre markör. Något
eleverna som avlagt denna examen
tyckte, och hade så gjort en tid på
1800-talet. Att ha klarat examen ska
synas. Diskussionen blev intensivast
i Uppsala. Att ha en speciell mössa
beslöts och infördes 1845. Det gav
även inspiration till att ha särskilda
läroverksmössor, med kårtecken.
Detta spred sig till andra orter, som
utverkade studentexamen. Även om
studentexamen idag inte har samma
status som tidigare, så ett är klart:
Studentmössa ska man ha och den
sätts på kollektivt med utropet ”studenter (och årtalet) mössa på”.

”Pampigt gatunamn”

Namn på gator kan ha sin betydelse.
Namn kan beskriva bygdens historia. Men kan även lyfta en ort, ge
den större ”betydelse” – och ”höras
pampigt”. Det senare gällde då namn
på landsvägen österut i Perstorp, från
vägkorsningen in i byn, fastställdes.
1940 föreslogs ”Tyringevägen”. För
torftigt ansågs det. Skulle Perstorp
hänvisa till ”lilla Tyringe”? Landsvägen västerut hette ”Helsingborgsvägen”. Då dög inget annat än ”Hässleholmsvägen”. Det var pampigt att ha
vägar från byn till två dominerande
städerna i norra Skåne.

Folkets Park – vägrade ”ta i” vinnarnamn
Namn är viktiga. Det stod klart då
Perstorp fick samlingslokal, efter
kommunal medverkan. Borgerliga
politiker sa nej till ”Folkets Park” och
vägrade dela ut vinnarpriset.
Arbetarrörelsen växte fram i Söderåskommunerna i slutet på 1800- och
början på 1900-talet. Möteslokaler
behövdes. Men borgerliga samhället
gav ”kalla handen”. Då fördes tanken
på egen samlingslokal fram. 1907
invigdes Klippans Folkets Hus och
blev en inspirationskälla. Så var de
för Perstorp, där det samma år bildades en byggnadsförening på facklig
grund (arbetarkommunen bildades
först 1917). Inget hände på byggfronten förrän 1914. Då uppstod Byggnadsföreningen Framtiden, som gick
igång med att samla in pengar till ett
Folkets Hus. 1923 stod en byggnad
klar. Men redan i januari 1924 brann
den ned, efter en danskväll.

Nya tag togs direkt. De strejkande
och lockoutade arbetarna ställde upp
så gott som gratis och byggnaden
kunde uppföras. Arvodet var: Gratis
kaffe på för- och eftermiddag. Sedan
började den ekonomiska ”böljegången”, mellan goda årliga överskott och
konkurshot.
1955 ansågs ny byggnad behövas.
Huset var nedslitet och omodernt.
Samtidigt diskuterade kommunalt
medborgarhus, som utreddes. Även
en enkät gjordes kring trivseln i kommunen. Friluftsbad och samlingslokal
prioriterades. Badet kom direkt. Samlingslokalen gav problem. Borgerliga
politikerna var emot att namnet Folkets Park användes, även att ge kommunal borgen - och årligt driftsbidrag
på 125 000 kronor. Kommunfullmäktige beslöt utse en namnkommitté.
Omröstning skedde. Namnet blev
”Folkets Park”. Då vägrade kommittén

Gamla Folkets Park.

Trots protester blev namnet ”Folkets Park”
på nya samlingslokalen.

dela ut vinnarpriset. Dock blev allt som
var tänkt från början. ”Folkets Park”
invigdes 1970 av inrikesminister Eric
Holmqvist. I år kan ”Parken” fira både
90 och 45 år.

Arbetslinje – gammalt ”recept”
Arbetslinjen är inget som borgerliga
regeringen uppfann. Den kom 1847.
Klippans ”Stadsparken” är en sentida effekt av detta. Parken invigdes
1930.
Människor har moralisk skyldighet att försörja sig. I 1847 års fattigvårdsförordning - Oscar I:s verk
- blev det även politisk och juridisk
skyldighet. På socknarna lades kollektivt ansvar att ta hand om nödställda: Fattigvård fick inte nekas,
inflyttning till socknarna blev fri,
socknarnas fattigstöd fick överklagas. Det var radikala nyheter. Stödet
utgick som erbjudet arbete. En arbetslinje infördes. 1800-talets ”Fas

3” skapades. 1862 skulle socknar
ha fattigvårdsstyrelse. Sociala oron
med ”lokala resningar, strejker och
demonstrationer” drev på.
Arbetslinjen var kontroversiell. Diskussioner pågick. Socialkonservativa, var för arbetslinjen. Liberaler
framhöll att den enskilde fick skylla
sig själv. En ”liberal våg” svepte över
Europa, nådde Sverige och ledde till
1871 års fattigvårdsförordning. Det
blev stora förändringar. En tillbakagång till hur det var före 1847 års
förordning följde.
Så var det fram till 1900-talet. Sociala oron ledde till nya tankar. Massarbetslöshet hotade. Då första världskri-

get började 1914 sattes motåtgärder
in. Statens arbetslöshetskommission
(AK) bildades, blev rådgivare åt lokala
AK-kommittéer. Först vid 1920 års ingång kom massarbetslösheten, som
upplevdes som socialt hot. Projekt
startades, som kallades nödhjälpsarbete. Dels delade staten och kommunerna på kostnaden, dels fanns
helkommunala projekt. Lönen vid nödhjälpsarbete låg ofta 25 procent under
ortens snittlön.
I Klippan blev Storgatans stenläggning ett AK-projekt, men ”Stadsparken” ett helkommunalt projekt. Alla
Söderåskommunerna drev ”arbetslinjer”.

”Mors dag” – Amerikansk ”import”

Sista söndagen i maj månad firas Firandet vann genklang och fick
”Mors dag” i Sverige. Många tror att efterföljare, inte bara i Amerika utan
seden ursprungligen är svensk. Så även i andra länder. President Wilär det inte. Den uppstod i Amerika, son satte sitt namn under en lag, där
kom till Sverige men blev däremot en ”Mors dag” blev officiellt helgdag i
kär tradition här.
amerikanska kalendern. Firandet var
Märkesdagar
Anna Jarvis i amerikanska Philadel- förlagt till andra söndagen i maj. Så
1900. S partikongress beslutar att
phia miste sin mor 1908. Hon ville på är det i andra länder. Dock inte i Svelokala organisationer ska kallas
något sätt hugfästa moderns minne. rige, som började med firandet 1919,
arbetarkommuner.
Plockar vårbukett till Mor.
Tog kontakt med en pastor och fick och firar sista söndagen i maj. Firan1945. Rösträttsåldern sänks till 21
honom att predika över fjärde bu- det i Sverige fick på 1930-talet sin ligt skydd så att firandet inte kunde
år vid val till andra kammaren.
det – ”du ska älska din fader och egen melodi: Sven Olof Sandbergs omges av en ”kommersiell karusell”.
din moder” – och ville att pastorn sång ”Mor, lilla mor” En kommitté Det gick inte att stoppa.
Som sagt
särskilt betonade moderskärleken. bildades för att göra Morsdagsfiran- ”Mors dag” inspirerade firandet
”Verklig kunskap är att förstå vidden Det skedde. På egen bekostnad det till officiell helg även i Sverige.
av ”Fars dag”, ”Brors dag” och
av sin egen okunskap.”
smyckade Anna Jarvis kyrkan med Köpmän utnyttjade ”Mors dag”. ”Systers dag”. Det blev bara ”Fars
(Kinesiske filosofen Konfucius)
vita nejlikor och gav kyrkobesökare Det såg Anna Jarvis som en kata- dag”, inte bara i Amerika utan även i
”Högsta formen av okunnighet är att en blomma.
strof. I förtvivlan försökte hon få lag- övrigt.
avvisa det man inte vet något om.”
Boktipset: Richard Hamblyns bok ”Molnens idéhistoria” ger inblick i mycket mer än väderlek.
(Författaren Wayne Dyer)
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Du vilar...
Vi serverar

DAGENS RÄTT
95:- (75:- vid avhämtning)

inkl. måltidsdryck, salladsbuffé,
kaffe/kaka. Mån-fre 11.30-14.30.

Kom & Fynda ! Massor av saker!
Shopen • Hantverkaregatan 2 D

Öppet tisdag och torsdag 14-17, lördag 10-13.

vÄlkomNA!

Tack alla

för en fantastisk kväll

med Ann-Louise Hanson och Bruno Glenmark
i Folkets Park, Perstorp den 9 april.

Vi tackar alla företagare
som skänkte vinster till våra lotterier.

Tack också till Vincents Kök
för mycket god mat!

PRO och SPF Eken, Perstorp
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Bli gäst på

din fest
Beställ maten hos oss!

070-33 90 680
info@erby.se

i vårsolen!

Öppet maj-juni (semester i juli)
och öppnar åter i augusti.

Tel 0435-101 09 • www.parkkoket.se

projekt!
g
g
y
b
a
in
Vi fixar d
En kontakt räcker!

Loppislokalen efter Ugglebadet • Badvägen 7
Öppet onsdag 14-17, lördag 10-13.
Även mottagning av loppissaker. VÄlkommen!

Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

Kyl/frys KF32501
No Frost
Energiklass: A+
Bredd: 595 mm
Höjd: 1745 mm
Nettovolym:198/92 liter
Energiförb: 297 kWh per år

Ord pris 6.990:-

Nu 5990:-

Volta
dammsugare

fr. 695:-

Ett fåtal utställningsprodukter kvar till

KaNONprisEr!

Lördagar stängt
maj – augusti

Inför sommarens
alla fester!
Ta del av vårt breda cateringutbud
inför sommarens alla fester.
Gå in på vår hemsidan:
ica.se/kvantumklippan för att se vårt
sortiment samt för beställning!
Frågor? Ta kontakt med vår duktiga
kökspersonal i butiken eller
ring Tel. 0435-29608
0435-29608.
Välkommen med din beställning!

Öppet alla
dagar 8–21

En riktig mataffär
Elfdalens Centrum,
264 21 Klippan
Tel 0435-29 600
ica.se/kvantumklippan
facebook.com/
ICAKvantumKlippan

Klippan
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Vårdcentralen
Klippan
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stor
kompetens
och bredd!

Vårdcentralen i Klippan jobbar med
olika verksamheter och har en bredd
som inte många andra vårdcentraler
har. Som en av få vårdcentraler är
man legitimerade och ackrediterade
att kunna erbjuda sina patienter ett
MMS-team. Ett Multimodalt Smärtteam som inriktar sig på att hjälpa
patienter med smärta och är en del
av den breda verksamhet som finns
på Vårdcentralen i Klippan.
– Region Skåne delar ut en speciell ackreditering för MMS-team. Det
innebär att vi på Vårdcentralen i Klippan har en legitimitet att jobba med
ett Multimodalt team (MMS), där flera yrkesgrupper ingår, säger Janet
Hultberg som är verksamhetschef på
Vårdcentralen.
I MMS-teamet jobbar Christel Ågren, arbetsterapeut, Dobrica Vukovic, kurator,
Lina Wallensten, sjukgymnast samt Katarina Ottermo, läkare.
Teamet är till för dig som haft smärta i
minst tre månader från t.ex. nacke, skuldror, ländrygg eller allmän smärta som fibromyalgi.
– Vi hjälper patienten att hitta nya vägar
för att acceptera och leva med sin smärta.
Vår och patienternas förhoppning är att på
olika sätt kunna hjälpa dem att få en bättre
livssituation trots smärta, säger Christel.

André Moscova tränar regelbundet
två dagar i veckan.

6

Remiss
Man behöver remiss från läkare för att
söka vård hos MMS-teamet. Du behöver
inte vara listad just här utan alla patienter
är välkomna till MMS-mottagningen.
– När man kommer till MMS-teamet har
vi först ett samtal för att se om patienten
hamnat rätt. Vi kan remittera vidare till
Smärtenheten i Ängelholm eller kanske
det är ren sjukgymnastik som är bäst för
patienten. Vi gör individuella bedömningar
och behandlingar när det behövs. När man
är inskriven i MMS-teamet jobbar vi med
intensiv rehabilitering i åtta veckor, fortsätter Christel.

Under dessa intensiva veckor får patienten
träffa kurator, arbetsterapeut och sjukgymnast 3-4 gånger i veckan.
– Den remitterande läkaren kan hjälpa till
med förebyggande sjukskrivning under
själva rehabiliteringstimmarna, säger Janet.
– Vi samarbetar mycket med badhuset i Klippan och sjukgymnastmottagningen har ett
eget gym här på Vårdcentralen, säger Lina.
– Sjukgymnastiken har telefontid måndag till
fredag 9.00 - 9.30 och bokad mottagning
8.00 - 17.00. Vi har även akuttider som kan
ges vid behov. Till sjukgymnastiken behövs
ingen remiss utan man kan höra av sig direkt
till oss. Våra sjukgymnaster erbjuder många
olika behandlingar, exempelvis jobbar jag
mycket med basal kroppskännedom, säger
Marianne Lannerberth som är en av Vårdcentralens fyra sjukgymnaster tillsammans
med Lina Wallensten, Maria Klanglund och
Bibbi Lundström.
Friskvårdsmöjligheter och samarbete
Samarbetet med badhuset i Klippan gör att
man kan erbjuda patienterna vattenträning
och vattengymnastik flera gånger i veckan.
De patienter som slussas ut genom MMSteamet och sjukgymnastiken kan också
erbjudas att fortsätta träna en månad på
friskvården på badhuset. En gång i veckan
är Maria på plats på badhuset och hjälper
patienterna.
Många möjligheter
Livsstilsmottagning, äldrevårdsmottagning,
BVC, dietist, kardiolog och psykiatriker är ytterligare några av alla de resurser som finns
under ett och samma tak i de fräscha lokalerna som inhyser Vårdcentralen i Klippan.
– Det händer saker på Vårdcentralen
hela tiden. Vi jobbar extra mycket på vår
tillgänglighet och vår bredd. Ytterligare
en allmänspecialist är på väg att anställas, BVC har fått bättre tillgänglighet och
utökad bemanning. Vi har telefontid och
mottagning vardagar mellan 8.00 – 17.00.
Ibland missar folk vilken bredd och kompetens vi har här, och vi jobbar hårt för att
folk ska upptäcka allt vad vi kan erbjuda,
avslutar Janet.

Vårdcentralen Klippan
finns här för dig

donsdag
r
o
F
s
n
a
p
p
Kli

Oavsett var du befinner dig i livet ska du känna dig
trygg med att vi finns här för dig när du är i behov av
vård eller om du har frågor om din hälsa. Vi kan ge dig
den vård du behöver – genom hela livet.
Vår populära BVC växer
Nu anordnar vi temakvällar för föräldrar och satsar på
kompetensutveckling av vår personal. Du når oss på:
0435 – 66 62 95.
Satsningar på äldrevårdsmottagningen
På äldrevårdsmottagningen är vi lotsen i din vård och
bistår bland annat med förebyggande hälsosamtal och
läkemedelsgenomgångar. Ring oss på:
0435 - 66 62 70.
Kontakt
0435 - 66 63 00 (växel)
Vardcentralenklippan.se

Fordon på marken och i
luften lockar hela familjen
Den 31 maj är det dags för veteranfordon av alla slag
att samlas vid Elfdalens Hembygdsby.
Klippans Fordonsdag arrangeras av Hembygdsföreningen i
Klippan och Nordskånes Fordonsveteraner för 6:e året i rad.
Besökarna och fordonen blir fler och fler för varje gång!
– Det kommer bland annat bilar, motorcyklar, mopeder och
lastbilar av veteranmodell. I år kommer exempelvis en Riley
Brookland som byggdes 1934 och som har tävlat i Irlands
Grand Prix. En gammal veteranbuss som rullat i Klippan kommer nog också kännas igen av många äldre Klippanbor, säger
Jan Tromark som är med i arrangörsgruppen.
En nyhet för i år som arrangörerna hoppas mycket på är en
flygplanslandning på ängen utanför kapellet!
– Om vädret är tillräckligt bra kommer det landa en liten flygmaskin, en Eurostar, på ängen under fordonsdagen. Det blir
väldigt roligt för alla besökare! fortsätter Jan.

Barnmorskemottagningen och
BVC Klippan välkomnar till:
Föräldrakväll med tema ”barnet”
Måndagen 1/6 klockan 18:00 - 20:00
Bland annat talar vi om infektioner, vaccinationer,
kostråd, tips från sjukgymnast, amning, preventivmedel, info om Försäkringskassan osv.
Anmälan görs till barnmorska eller BVC-personal
senast 29/5.
Psykoprofylaxkurs för gravida med partners
Tisdagen 26/5 och onsdagen 27/5
Klockan 16:00 - 18:00
Anmälan görs till din barnmorska.
Drop in på Barnmorskemottagningen
Korta besök för förnyelse av recept, cellprovstagning,
klamydia- och graviditetstest.
Onsdagar klockan 8:00 - 9:00

Gratis för besökare och utställare
Det är ett par hundra fordon som rullar in och finns att beskåda under fordonsdagen. Det kostar inget att vara med och
som utställare är alla med veteranfordon välkomna in på området.
– Evenemang av den här typen ligger i tiden och passar hela
familjen. Vi har jobbat hårt med konceptet och genom detta
kan vi också hjälpa Hembygdsföreningen att tjäna en slant på
intäkter från fika och försäljning.
Jan Tromark är en välkänd profil i motorsportkretsar. Han flyttade till Klippan för fem år sedan och blev snabbt engagerad
i Hembygdsföreningen. Han är pensionär idag, men jobbade
tidigare som kommentator för motorsport på Eurosport. Han
kommer att vara kommentator för bland annat Riksettanrallyt och Sofiero Classic senare i år. Den 31 maj får Jan och alla
andra motorentusiaster träffas, njuta och uppleva alla spännande veteranfordon som samlas på Klippans Fordonsdag!
För mer information om Fordonsdagen 31/5:
se Facebook ”Fordonsdag på
hembygdsföreningen i Klippan”.

Barnmorskemottagningen & BVC Klippan
Tingsgatan 22 Klippan
Foto:

Jan Tro

mark
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Vägkyrka och
musikaliska sommarkvällar
Det är ett säkert sommartecken när
skylten ”Vägkyrka” vid S:t Petri syns
ut mot Vedbyvägen. Ett annat sommartecken är ”Musik i sommarkväll” som
arrangeras av Klippans Pastorat.
Genom bland annat dessa evenemang öppnas kyrkorummen upp för alla, både för långväga besökare och semesterlediga skåningar.
I år satsar man extra mycket på variation och
bredd vilket inbjuder till möjligheter för besökarna att uppleva flera av de vackra kyrkorna
som ingår i Klippans Pastorat.
De fyra musikerna som jobbar i Klippans Pastorat har fått dela upp ”Musik i sommarkväll”
och sammanlagt bjuds det på 11 tillfällen
att njuta av olika sorters musik.
– På detta vis har vi fått en bredd som våra
musiker själv fått skapa. Tidigare har varje
församling själv haft hand om sina ”sommarkvällar” men i år valde vi att samordna det på
detta sätt istället, säger kyrkoherde Pernilla
Håkansdotter Olsson.

ligen från sitt kontor i S:t Petri ser turister
som kommer för att titta på kyrkan.
Populära S:t Petri blir extra tillgängligt under
sommartid då den är en av många kyrkor
som öppnas som Vägkyrka. Det innebär att
det mellan den 21 juni och 5 juli finns värdar
och guider på plats som kan berätta mer om
kyrkan.
– Att S:t Petri är Vägkyrka innebär att vi under sommaren har vissa öppettider och varje
dag klockan 14 är det andakt. Det är spännande att möta nya människor, både de som
kommer långväga ifrån och Klippanbor som
vill besöka sin speciella kyrka, säger Pernilla.

Verksamheter för alla
Klippans Pastorat har ett högt medlemsantal.
73 % av Klippans kommuninvånare är medlemmar i Svenska kyrkan vilket är högre än
rikssnittet på 65 %.
– Vi satsar på att nå alla grupper, från barn
till äldre. Vi vill kunna erbjuda olika verksamheter som passar församlingens medlemmar,
Det blir allt från barockmusik, reggae, lokala fortsätter Pernilla.
musiker och ”utomsocknes” som gästar pas- Under våren har det funnits vuxengrupper
toratet under sommaren och bjuder på mu- med inriktning på meditation, samtal och
sikupplevelser.
träning. Man hade även en mycket uppskat– Det ingår i kyrkans musikarv att kunna er- tad retreatdag. För barn och familjer finns
bjuda olika sorters musikupplevelser. Svenska bland annat babysång, vuxen-barngrupper
kyrkan är en av Sveriges största musikarrang- och musiklek. Ungdomsverksamheten är
örer och det är spännande att kunna visa hur stor med ungdomsgrupper i Östra Ljungby,
vi förvaltar det arvet, fortsätter Anna Olsson Ljungbyhed och Klippan.
som är informatör på Klippans Pastorat.
– Vi har olika sorters gudstjänster. GospelDen 7 juni är det dags för årets första ”Musik mässor, gudstjänster med små och stora och
vanliga söndagsgudstjänster finns i vårt proi Sommarkväll”.
– Det brukar komma många besökare på alla gram, säger Anna.
våra ”Musik i Sommarkväll”. Det passar för Lagom till sommaren står också dammen uthela familjen och i kyrkan är både stora som anför S:t Petri färdig och välkomnar besökarna.
små välkomna, säger Pernilla.
Den har återställts till sitt ursprungliga skick.
Vägkyrkan öppnar upp
S:t Petri ännu mer
1966 byggdes S:t Petri kyrka efter design av
arkitekten Sigurd Lewerentz. Det räknas som
ett av hans stora mästerverk och folk från
hela världen kommer för att beskåda den
speciella kyrkan.
– Nästa år fyller S:t Petri 50 år och det kommer vi att fira stort! Bland annat ska vi göra
en barnbok som handlar om en kyrkråtta
som bor i kyrkan, fortsätter Pernilla som dag-

8

Pernilla, Anna och Klippans Pastorat ser fram
emot en härlig sommar med många nya besökare i församlingens kyrkor och vacker musik i sommarkvällarna.
– Vi hälsar alla välkomna att komma och
njuta av kyrkans stora utbud, både nu i sommar och framöver. Håll även utkik i vår tidning Prästkragen som delas ut till alla hushåll
i Klippans kommun fyra gånger om året. Där
står mycket om våra aktiviteter och evenemang, avslutar Pernilla.

Foto: Svenska Kyrkan

Musik i sommarkväll
En svängig och somrig körmässa i folkton. 7 juni i Vedby kyrka kl 17.00
Musikal & visa med Lina och Linus.
13 juni i Källna kyrka kl 18.00
Amerikanska folktoner med JP Trio.
27 juni i Källna kyrka kl 18.00
Ängeln i rummet och andra sånger
om kärlek. 4 juli i St Petri kyrka kl 18.00
Finstämda toner. 11 juli i Östra Ljungby
kyrka kl 18.00
Från Bach till Boulez. 18 juli i Gråmanstorps kyrka kl 18.00
Peter & Viktor. 25 juli i Västra Sönnarslövs kyrka kl 18.00
En musikalisk resa i tid och rum.
1 augusti i Riseberga kyrka kl 18.00
En musikalisk berättelse om Sverige
och Finland. 8 augusti i St Petri kyrka
kl 18.00
Monica Zetterlunds sånger. 15 augusti
i Östra Ljungby kyrka kl 18.00
En resa genom 5 sekler. 22 augusti i
Vedby kyrka kl 18.00

Sommarens Vägkyrka
St Petri kyrka är pastoratets Vägkyrka
i sommar. Den är öppen dagligen kl.
11.00 - 17.00 fr.o.m. 21 juni t.o.m.
5 juli. Värdar kommer att finnas på
plats. Kaffeservering och försäljning
av böcker. Andakt varje dag kl. 14.00.
Gudstjänst söndagen den 21 juni kl.
11.00, söndagen 28 juni kl. 14.00 och
söndagen den 5 juli kl. 14.00.
Särskild visning av kyrkan 23 juni kl.
14.15 och 30 juni kl. 14.15.

20% rabatt på Alcro Bestå och Demidekk Ultimate fasadfärg

Hur mår din fasad?

Rabatten gäller t.o.m. 14 juni 2015

För att ett hus skall må bra, måste skyddet
mot väder och vind göra sitt jobb. Kort
sagt – det behövs en fasad i gott skick.
Boka tid med vår fasadexpert nu och du
får en komplett rapport i vilket skick din
fasad är. Välkommen in!

20%
KAMPANJRABATT

Vi ﬁnns, när du
behöver oss
Vi hjälper dig med begravning, gravsten, juridik
och försäkringar. Du är varmt välkommen in på
vårt kontor.

Vi gör även hembesök och har jour dygnet runt.
Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

Gilla oss på FB
FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR

Måndag - Fredag 7 - 18, Lördag 9 - 13 • www.colorama.se

Storgatan 28, Klippan
Tel. 0435-102 15
www.fonus.se

Mer pengar
över till annat!

ERBJUDANDE!

Köp en Ecodan
senast
29 maj 2015 och
få en
luftavfuktare på
köpet!
Värde ca. 50 00 kr.

En luft/vattenvärmepump kan minska kostnaderna för värme och
varmvatten med upp till två tredjedelar. Systemet är tyst, miljösmart och
sköts enkelt via app. Och framför allt är det driftsäkert - även under kalla
vinterdagar. Mitsubishi Electrics senaste luft/vattenvärmepump Ecodan har
tack vare Zubadantekniken en garanterad värmedrift ner till -28°C.

Se modeller och priser
på www.a4uab.se
Frågor? Ring oss!
Kenneth 0706-248 229
Mattias 0706-248 227
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Profil:
Lena Karolidou

Finner lugnet
i Grekland och
Klöva Hallar
Lena Karolidou är ett namn som ofta
förekommer när man pratar om Klippans Gymnastikkrets. Hon började
med gymnastik som fyraåring och har
varit ordförande i föreningen i mer än
20 år. Hon är ett välkänt ansikte för
många som besökt Klippans Gymnastikkrets men vem är hon egentligen?
Lena Karolidou är Månadens profil i
Söderås Journalens majnummer 2015
och vi tänkte krypa under skinnet på
henne för att lära känna henne lite
bättre!
Lena är född och uppvuxen i Klippan. Gymnastiken kom som sagt in i hennes liv tidigt
och redan som 13-åring var hon ledare i
klubben. Idag har hon lämnat rollen som
ordförande och styrelseposten bakom sig
och är ”bara” ledare för olika tränings- och
tävlingsgrupper.
– Föreningslivet ger mig så otroligt mycket.
Att se barnen lära sig något nytt och utvecklas är det bästa med allt arbete vi lägger ner
i föreningen.
Som ogift hette hon Möller, men det lite mer
exotiska Karolidou kommer från makens grekiska efternamn. Hon och maken, som bott
i Sverige sedan han var 9 år, träffades på en
fest hos gemensamma vänner. De har varit
tillsammans sen de var 18 år och har två barn
och två barnbarn.
– Jag har försökt lura med mig både barn
och barnbarn till gymnastiken. Mina barn
har fått hänga med mig sen de var pyttesmå
så de hann tröttna på föreningslivet ganska
fort, skrattar Lena.
– Barnbarnen håller på med gymnastik men
i Åstorp. Det blev lättare eftersom det är där
de bor.
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Klöva Hallar, Grekland och
möte med människor
Hon och maken bor på en gård i Klöva Hallar. Maken har hästar men det är inget intresse som Lena delar.
– Han har sina hästar och jag har gymnastiken, säger Lena.
Kopplar av hemma
För några år sedan köpte familjen ett hus Lena beskriver sig själv som väldigt självstäni Grekland som de har renoverat. Planen dig och rak i sin kommunikation.
framöver är att kunna bo halva året i Sverige – Jag är pigg och glad för det mesta, tillägger
och halva året i Grekland. Fram tills dess åker hon med ett leende.
de till huset i Grekland så ofta de kan.
Drömmarna om att jobba som chef har alltid
I snart 20 år har Lena jobbat inom Åstorps
kommun där hon numera jobbar som budget- och skuldrådgivare.
– Det är ett intressant och roligt jobb. Jag
träffar mycket människor och då trivs jag
som bäst. Jag tycker att mötet människor
emellan är fantastiskt. Visst är det ett tufft
jobb på många vis, men när jag märker att
jag kan göra skillnad i mitt jobb och hjälpa
människor, då känner jag att jag har lyckats.
Halva arbetstiden jobbar Lena dessutom
som verkställare för att hjälpa till att få fram
kontaktpersoner till människor i behov av
det.
– Båda mina yrkesroller handlar om att hjälpa människor och att ”hitta rätt”. Att hitta
rätt kontaktperson till en människa är inte
alltid det lättaste, men när man känner att
det blir riktigt bra, då är jag lycklig. Jag får
tillbaka så mycket genom mitt jobb när jag
känner att jag kan hjälpa.
De senaste åren har hon också varit fackförbundet Visions lokala representant.
– Jag tycker det är viktigt att diskutera de
fackliga frågorna och genom uppdraget
kan jag påverka mycket för medlemmarna i
Vision.

funnits och Lena har läst enstaka kurser i ledarskap på Malmö Högskola.
– Men nu tycker jag att jag har hittat min
grej och jag trivs väldigt bra med de arbetsuppgifter jag har idag, så jag har nog lagt
chefsdrömmarna på hyllan.
När hon blickar fem år framåt i tiden tänker
hon sig att hon jobbar med det jobb hon har
idag. Hon tror också att hon är kvar som ledare i Klippans Gymnastikkrets.
– Jag har inga planer på att sluta med gymnastiken, jag tycker fortfarande att det är så
roligt! Det skulle vara om de kastar ut mig…
Ibland funderar jag på om jag skulle backa
tillbaka och ge yngre ledare chansen att ta
över och utvecklas, men än så länge går jag
kurser och försöker uppdatera mig.
Lena har hektiska dagar fyllda med människor och en fritid fylld av aktiviteter på Klippans Gymnastikkrets.
En ledig kväll tycker Lena om att bara vara
och ta det lugnt hemma.
– Jag tycker om att bara sitta rätt upp och
ner och slappa när jag väl är ledig. Jag tycker
också om att ha gäster, bjuda på något gott
eller gå ut på restaurang och äta, avslutar
Månadens Profil Lena Karolidou.
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Havtorn

Ros Blackberry Nip

Blomsterkornell Milky Way

Klippans
Friidrottsklubb

Aktiv klubbSöderåsen
prisades
Söderåsen
Klippans Friidrottsklubb, KFK, har träningar igång
alla dagar i veckan utom söndagar. I klubblokalen vid
Sågen i Klippan tränar barn från 7-års ålder och seniorer under samma tak.
I den stora lokalen springer löpare, det hoppas häck, det kastas spjut, slägga och kula och många duktiga friidrottare har
börjat sin karriär här.
Nyligen utsågs klubben till Årets förening 2014 av Skånes Friidrottsförbund.
– Vi fick nog priset för vår bredd och spets. Fler och fler av
våra medlemmar har blivit uttagna till Götalands-mästerskapen som är steget innan Ungdoms-SM. Vi är så klart väldigt
hedrade över utnämningen och att få uppmärksamhet för
det arbete som vi, barnen och ungdomarna gör, säger Jonas
Kronkvist som är tränare för barngruppen och ”allt-i-allo” på
klubben.
Populär Sommarskola
Han tror att framgångarna för klubben och de cirka 80 medlemmarna beror på att man fått en bra kontinuitet i klubben.
– Många av våra ledare har varit här i flera år, och det skapar
trygghet för barnen. Det som vi, liksom många andra idrottsföreningar, brottas med är att få våra medlemmar att fortsätta här när de tagit studenten och oftast lämnar byn för att
plugga eller resa.
Under hösten och vintern håller man till i inomhuslokalen i
samma byggnad som Sågen. När det blir varmare flyttar man
träningen till Åbyvallen. Varje sommar arrangerar klubben
också sin populära ”Sommarskola”. Då får barn från 6 år i
tre dagar testa på friidrottsgrenar under ledning av klubbens
juniorer.
– Min vision är att friidrotten ger barnen och ungdomarna en
massa fina minnen. Kompisandan i klubben är stark. Det händer mycket med våra medlemmar och det är kul att se dem
utvecklas både inom sporten och i det sociala samspelet. Är
man intresserad av att testa på friidrott går det bra att kontakta någon av oss ledare. Det är öppet för nya medlemmar
året om, avslutar Jonas och återvänder till de träningssugna
barnen som sitter och väntar spänt på höjdhoppsmattan.

Skapa en
trädgård med
ljuvlig doft och
nyttiga bär!

Läs mer på www.bjarhus.se

Öppettider:
Bjärhus Växtbutik
Tel. 0435 - 102 95
www.bjarhus.se

Måndag - fredag
10 - 18
Lördag
10 - 14
Sön- och helgdag 11 - 13
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s
Berndtsson la
Trafikssko

1997 startade Berndtssons trafikskola
i Klippan och hette då ”Nya Trafikskolan”. Maria och Dan Berndtsson köpte
verksamheten två år senare, 1999, och
sen dess har mycket hänt!

Körvänligt
sedan
1999

Idag är man en stor trafikskola med verksamhet i Klippan och Ängelholm. Här utbildas förare för bland annat vanligt körkort, MC-förare, mopedförare, släp, taxi och ecodriving.
– Det är ett fantastiskt roligt jobb och yrke.
Att träffa alla elever och lära ut är nog det
roligaste med jobbet, säger ägaren Maria
Berndtsson som är Trafikskolechef, Trafiklärare, Utbildningsledare, EcoDriving-utbildare
och Medicinsk körbedömare.
Maria jobbade tidigare inom bankvärlden
och hennes man Dan drev bensinstation i
Helsingborg. Marias far arbetade på Affes
Trafikskola i Ängelholm så Maria kände till
den världen sen innan.
– Det är väldigt stimulerande att driva företag. Det är roligt att kunna ha anställd personal. I det dagliga arbetet ser man sig själv,
personalen och eleverna utvecklas och växa.
Anpassad utbildning för alla
I personalen finns förutom Maria och hennes
man Dan också Martin Svanlind, Pauline Nilsson, Veronica ”Vicki” Nilsson samt receptionisterna och administratörerna Sara Ohlsson
och Olivia Kurtsson.
– Vi anpassar utbildningen efter varje elev.
Alla vi som jobbar som lärare jobbar mycket
med förståelse och lyssnar till elevernas behov. Vi lär ut på ett sådant sätt att eleverna
kan ta till sig vad de lär sig och vi har hög
statistik på antalet godkända elever. Det är
tillsammans med nöjda elever den bästa bekräftelsen för oss.
Berndtssons erbjuder både intensivutbildningar och vanliga utbildningar. De är anslutna till
STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund).
– Går man på intensivutbildning är man
på skolan under ett par veckor och gör all
teori och körning. Väljer man att ta sitt körkort över en längre period kan man även
logga in via en elevportal hemifrån och
göra teoriövningarna på sin egen dator i
hemmamiljö.
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Stolta över sin kvalitetsstämpel
Berndtssons erbjuder även utbildningar för
elever med funktionshinder (exempelvis
ADHD). Då anpassas teori och körlektioner på
ett annat vis och man kan få mycket hjälp med
bland annat muntligt prov istället för skriftliga.
– För oss är det viktigt att kunna erbjuda alla
hjälp. Vi är en av åtta körskolor i Sverige som
har blivit Kvalitets- och miljöcertifierade. Det
är en kvalitetsstämpel som vi är mycket stolta
över som gynnar både oss i personalen och
våra elever.
Maria och Dan bor i Munka-Ljungby. Ett
perfekt läge som gör att de hamnar i mitten
av sina trafikskolor. Förutom Berndtssons i
Klippan har de två skolor i Ängelholm;
Berndtssons och Affes Trafikskola. På så sätt
kan man erbjuda eleverna många utbildningar som man inte hade kunnat erbjuda genom
bara en av skolorna.
– Exempelvis har vi MC-utbildning. I Klippan
har vi inga körbanor för MC, men då kan
man göra all teori i Klippan och köra i Ängelholm. Detsamma gäller för släp-behörighet,
fortsätter Maria.
Håller sig uppdaterade
Det är en bransch där det hela tiden händer
nya saker. För Maria och alla de andra på
Berndtssons är det viktigt att hålla sig uppdaterad med det senaste inom branschen.
De åker på många utbildningar och mässor.
Kontoret på Tegelbruksgatan i Klippan är öppet måndag – torsdag 9.30 – 17.00. Körlektionerna inleder dagarna och första körlektionen är 7.30 och den sista slutar 18.50. Det
gör att det blir lättare för eleverna att hinna
med saker som skola och jobb mellan körlektionerna. På kontoret finns det alltid personal
under öppettiderna som kan hjälpa till med
frågor.
– Framtidsplaner finns det alltid! Vi har långt
framskridna planer på att ha utbildningar för
moped-körkort även i Klippan och det kommer att starta under året. Det är även ett nytt
teoriprogram på gång som ska introduceras.
Vi satsar också på att utöka ännu mer för
elever med funktionshinder, avslutar Maria
och hälsar gamla som nya elever välkomna
till Berndtssons Trafikskola.

Takpanna Parant
i stålplåt 0,5 mm

KAMPAnJ!
20% rabatt

Prisex: Lagerlängder
i svart 87 kr/m2
Ord. pris 109 kr/m2

*priser är uträknad på nominell yta

Vi har alla tillbehören.

JusT nu! Hängränna

125 mm svart och vit 38 kr/m
Kampanj gäller maj – juni 2015

Beslagen tillverkar vi till dig i
vår plåtverkstad.

Marieholm - 0413-730 62
www.norosteel.se

Jag älskar när solen och grönskan återvänder på
våren. De där första riktigt varma dagarna när man
kan lulla runt i trädgården utan att frysa ihjäl och
titta på blommor, förundras över små gröna blad
och hitta saker som gömts i snö och kommer upp
i tö (hundens favoritleksak, en egyptisk klänning,
guldfiskarna i dammen och mycket annat spännande) är alltid lika fascinerande.

NY

Exklu

Den egyptiska klänningen har inte hamnat där för att jag
eller någon annan helt sonika fick feeling och klädde av
ballongvisp med integrerad digital termometer.
Möjlighet att använda
visp och
sig, nej,
jagtermometer
har en förkärlek för att hänga upp vackra klätillsammans eller funktionerna separat.
desplagg
2 i 1-ballongvisp
4780/106066 som dekorationer i trädgården. Egyptiska klänningar med glitter och paljetter hör till denna kategori.
Någon höststorm, en regnpinad dag eller snö får ibland
klänningarna på fall. Så hamnar de under snön och glöms
bort ända fram till våren då de får hängas upp och luftas
igen.
Perfekt för hemgjord bearnaise. Praktisk

NYHET!
Exklusiv hos Elkedjan

NYHET!

Dammsugare Q Clean V470/11-002.
Dammsugare Q Clean V390/11-001
1195:- (1495:-)

1495:Ord. pris 1995:A

26 kWh/år

D

A

A

BEGRÄNSAT
ANTAL

Enkel att använda och förvara.
Smidig dammsugare som har
extra munstycken integrerade i
maskinen. HEPA 12-filter. Effekt:
700 W. Räckvidd 11 m.

2 i 1-ballongvisp
4780/106066

Praktisk och bra!
Ballongvisp med
integrerad digital
termometer.
Kan användas
tillsammans eller
separat.

76 dB

299:Plats för avsändare

E-mail: butik@sondrabyel.se

Första året vi bodde i hus gick jag fullständigt bananas på
fröer och blommor. Det hade jag visserligen gjort när vi
hade balkong på diverse andra ställen också, men huset,
trädgården och växthuset fick det att ”blomma över” på
riktigt. Jag köpte frö för en förmögenhet och planterade
varenda litet frö. Det blir vansinnigt mycket tomatplantor
av en enda påse. Plantor som sen ska planteras om, vattnas, gödas, skötas, ges bort och så småningom glömmas
bort för att det är sista utvägen till att någonsin bli av
med skiten.
Sakta har denna iver dalat och numera köper jag färdiga
plantor. Lavendel och pelargoner är mina favoriter! Ska
jag ha grönsaker köper jag färdiga plantor som redan är
odlade och redo för växthus. Det får inte vara några kräsna växter som kommer till mig. Vatten då och då är en
lyxvara och gödning kan de glömma. Jag har försökt med
chili, psyslis, gurka, blåbär, rädisor, morot och en MASSA
annat. Kräsna växter som bara vill ha och ha utan att ge.
Jag är nämligen också ganska kräsen och vill att växterna
bara ska ge utan att jag behöver göra så mycket.
Växthuset har vi nu istället som bokläsar-ställe för regniga
dagar med ett staffli till dottern och en vinranka som sköter sig själv. Där sitter vi och äter solvarma köpta tomater,
gurkor, aprikoser och morötter. Var och en till sitt.

Se bilder från och läs mer om
Trafiksäkerhetsdagen på Ljungbyhed Park
den 25 april. Text och bilder hittar du på
klippanshopping.se under fliken webbartiklar!

En lyckligt lo
ttad klänning
som får
hänga under
tak.
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stävling:
Söderås Journalens Månad

Trädgårdsredskap
på Optimera

Skinande nya
trädgårdsredskap
Eva Levin i Perstorp har envisats med att laga sina
gamla trädgårdsredskap. En spade med hemmagjort handtag och en räfsa med ett halvt skaft
kunde efter vinst i Söderås Journalen bytas ut mot
sprillans nya trädgårdsredskap från Optimera i
Klippan!
– När jag läste att Söderås Journalen tävlade ut
2 000 kronor att välja varor för på Optimera tog jag
min chans! Jag brukar aldrig skicka in till tävlingar,
så jag blev otroligt glad och överraskad när jag fick
veta att jag vunnit, säger Eva Levin när Söderås
Journalen möter upp henne på Optimera en dag i
början av maj.
Hon bor i villa i Perstorp och har en ganska liten trädgård.
Den innehåller mycket stenar och plattor vilket resulterar i
mycket ogräshackande.
– Den lilla trädgård man har vill man hålla i ordning, och
det kommer säkert bli mycket roligare nu med nya, fina
trädgårdsredskap, säger Eva och spanar in det stora sortimentet av trädgårdsredskap som Optimera kan erbjuda.
Mycket för pengarna
Magnus Holmberg är på plats och hjälper Eva att plocka
ut sakerna som ska göra trädgårdsarbetet roligare och
snyggare.
– Ta denna spaden istället, den är ergonomisk och bättre
för din rygg, Samma pris dessutom som de vanliga spadarna! tipsar Magnus om när Eva väljer en ny spade.
– Nu är det verkligen säsong för trädgårdsredskap och
många fixar med sina hus så fort det blir lite mildare väder,
fortsätter Magnus.
I Evas vagn finns nu både häcksax, hacka, spade och kratta. Och Eva vet precis vad mer hon ska införskaffa: en ny
handgräsklippare!
Säljare Camilla Pålsson hjälper Eva att välja ut en smidig,
snygg och enkel handgräsklippare och sen är vinnaren mer
än nöjd!
– Tänk vilken tur att jag skickade in och vann! Nu åker
de gamla trädgårdsredskapen till soptippen, avslutar vinnaren och packar in sina nya, fina trädgårdsredskap från
Optimera i bilen.
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Välkomna till oss!

Vi firar vårt 30 års-jubileum med
i Klippan
1985-2015
30 år
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STOR FEST
den 13 juni kl 10-15

• Vi bjuder på korv med bröd
• Tävlingar och lekar med fina priser
• Sagostund för barnen
!
A
N
• Live musik
M

KO
L
VÄ

Nya VW- och Skodabilar att titta på!
Östergatan 28, Klippan • 0435 - 109 20 • www.borjessonsbil.se

Midsommar i Hyllstofta

Dags för
Små
grodorna i
Hyllstofta!
För mer info: Se Klippans Kommuns hemsida

Midsommarafton närmar sig och
Hyllstofta Vägförening och Hyllstofta Skytteförening gör om förra
årets lyckade premiär!

stången och alla som vill får gärna komma med egna blommor, grönt och dekorationer för att göra Hyllstoftas midsommarstång riktigt fin.

Återigen arrangeras Hyllstoftas egen
Midsommarfest vid Skyttestugan med
midsommarstång, dragspel, ringdans
och lekar.
– Det kommer precis som förra året en
linedance-instruktör från Helsingborg
som lär ut lite linedance till alla som vill,
säger Mats Olsson som är med och arrangerar.

Fint väder beställt
Klockan 17.00 inleder man med dans
kring midsommarstången och man
kommer att kunna köpa en enkel fika i
Skyttestugan.
– Midsommarfirandet i Hyllstofta var
väldigt lyckat och uppskattat förra året.
I år lägger vi även till lite traditionella
lekar. Givetvis har vi beställt fint väder!
Skulle det mot förmodan regna så löser
vi det också, avslutar Mats och hälsar
alla välkomna till midsommarfirandet i
Hyllstofta.

Mats är också den som står för dragspelsmusiken och ringdansen. Klockan
10.00 på Midsommarafton reser man
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Klippanfestivalen

Den 11, 12 och 13 juni fylls Stadsparken
i Klippan med musik, sång och trevligheter! Lions Club Klippan arrangerar
i samarbete med Partyfabriken årets
Klippanfestival och bjuder in till tre
dagar fyllda av upplevelser och trevligt
umgänge.
Sven Johansson är PR-ansvarig i Lions Kulkommité och han och de andra i Lions ser
fram emot årets festival.
– Det blir massor av musik! På torsdagen
inleder vi och då går det i Klippanbandens
tecken. De lokala banden Midnight Blue
Band, Yu Competion och Sméns Baglomma
kommer och spelar. Alla tre dagarna är det
talangjakt med final på lördagen, säger Sven.

Folkfest i
Klippans Stadspark med musik,
sång och mat!
– Är man sugen på att vara med i Talangjak- – Det brukar vara fullt ös när de har sina
ten så kan man anmäla sig till Partyfabriken, showkvällar!
fortsätter Sven.
Finalkväll!
Fredag med glass och Nick Borgen
Lördagen är festivalens grande finale! Då koFredagen inleds i barnens tecken och på för- ras en vinnare i talangjakten och det blir stort
middagen blir det underhållning för kommu- godisregn på eftermiddagen för alla barn.
nens alla förskolebarn som bjuds på glass.
På lördagskvällen spelar populära KlippanUnder fredagslunchen underhåller PRO-köbandet Linus Borg Band (kända från bland
ren och alla seniorer erbjuds då en lunch för
annat Svensktoppen nästa i P4 Kristianstad).
50 kronor.
– Förra året var det så mycket folk på lörPartyfabriken kommer som vanligt att erbju- dagskvällen att vi fick stänga grindarna. Vi
da sina ”dinner-shower” där maten serveras i Lions gör detta för Klippanborna som kan
av sjungande och dansande servitriser. På passa på att komma ut och umgås på hemfredagskvällen är det dessutom ”We are all maplan. Det är tre härliga och intensiva dathe winner tour” tillsammans med Partyfa- gar för hela familjen. Vi håller tummarna för
briken och Nick Borgen.
mycket folk och fint väder, avslutar Sven.

Klippan annons 2015_Layout 1 2015-05-11 20:15 Sida 1

Program

Torsdag 11/6
18.30
Midnight Blue Band

18.00

20.30
22.00
00.00

på

11-13 juni
som gäller alla 3 dagarna!

80:-/pers ankomst 18-20
Marinerade kycklingspett,
krämig potatisgratäng,
grönsaker samt
reserverad plats i tältet.
Endast förbokning, för info
och bokning:
www.partyfabriken.se

Med reservation för ändringar i program och tider.
www.partyfabriken.se
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Yu Competion

Sméns Baglomma.
Bonnarock som svänger
Festivalen stänger

20.00 "Sveriges mest

Fredag12/6
10.30-12.00 Barnunderhållning
12.00-14.00 Dagens lunch
Pensionärer 50:-/port
13.00
PRO Kören
18.00
Partyfabrikens Serverande
artister ger er en nostalgitripp i
musikens underbara värld.
Ta med era vänner för god mat och trivsam
stämning.
20.00-23.15 We are all the

winners TOUR

Nick Borgen och
Partyfabriken

Festival erbjudande

får hela Klippan att sjunga,
dansa och andas Schlager.
23.15

Finalshow - Fullt ös med
Partyfabriken och
Nick Borgen
DE E' BARA Rock'n Roll.
Festivalstämning i Klippan.

01.00

Rymdklang
Tar er på en resa genom
60-talets alla gitarr hits.
En av medlemmarna är
Krister Classon från
duon Stefan & Krister

öppnar festivalen

fartfyllda show"
Partyfabriken rockar med Klippan
Partyfabriken är ett av Sveriges mest
bokade showgrupper med ca 150
spelningar/år. Partyfabriken bjuder här på
en musikalisk resa och blandar vilt bland
olika musikstilar. Kvällen bjuder på mycket
glädje, stolliga upptåg, goa ballader,
härliga schlagers och mycket rock´n roll.
Vi lovar att alla gäster går hem med ett
leende på läpparna. En av Sveriges mest
medryckande shower, en blandning av allt
från dansband till rock
21.30

Linus Borg band
Klippans stolthet

22.30 Dags för Final på

Klippanfestivalen

Partyfabriken kör en rockande
show som får alla att längta
efter mer.

01.00 Vi stänger för i år.

Tältet stänger

Lördag 13/6
Festivalen öppnar med
Tivoli, God mat,
Musikunderhållning,
Veteranbilsutställning,
Ponnyridning (Gratis)
Ål-lotteri i parken

13.00

14.45
15.00

Godisregn
Final talangjakt
Annonsproduktion: Partyfabriken

Dagens rätt

70:-

Klipp ut och spara mig!

tegelbruksskolan

Mån: Potatisbullar med fläsk
33 cl
alt. Blomkålsstuvning med fläsk
läsk/vatten
eller falukorv
ingår
Tis: pannbiff mé lög
Ons: Matjesill nypotatis gräddfil och gräslök
alt. Stekt sill med mos och lingon
Tors: Korvstroganoff a lá Emelie med ris Efter kl.14
Fabriksvägen 8 Fre: Grekiska biffar med klyftpotatis serverar vi
Klippan
”Kvällens”
och tzatziki
0706 - 72 55 37 Veckans alternativ: Falukorv med mos och ägg

Välkomna! Jessika & Co
Gäller 25 maj - 12 juni 2015
Gilla Nya Pålles på Facebook så får ni våra erbjudanden & menyer direkt i din smartphone!

Franska och skånska
elever bytte plats

– Vi sökte och fick ett stort bidrag från ett EU-finansierat projekt
som kallas för Erasmus+ vilket möjliggör utlandspraktik för 20 av
våra elever. I vår åkte 10 elever och nästa vår åker 10 till, säger
Lena Wrentner som undervisar i engelska på Tegelbruksskolan.
Marine Legay och Steve Vanlande kommer från den lilla byn Allouagne i norra Frankrike. De har bara hunnit vara i Sverige i ett
dygn men har redan besökt sina praktikplatser och installerat sig
på vandrarhemmet i Skäralid där de kommer att bo under sina
två veckor i Sverige.
– Skillnaderna är väl inte jättestora mellan länderna och arbetssätten. Vi har längre luncher i Frankrike dock, här äter man på 30
minuter. Vi har ofta två timmars lunch i Frankrike, säger Marine
på franska och deras lärare i engelska Marline Deleris översätter.

www.adaptmedia.se

Tävla i Annonsjakten!
I Annonsjakten kan du vinna:
1:a pris presentkort på LT Lantmän, Ljungbyhed 500:2:a pris presentkort på LT Lantmän, Ljungbyhed, 300:3:e pris presentkort på LT Lantmän, Ljungbyhed, 200:• Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar in i någon
av annonserna i detta nummer. • Du skall hitta annonserna till vilka bitarna hör. Skriv sedan annonsörens
firmanamn under resp. ruta. • Du skall alltså inte ange
tidningssidans nummer.

Vinnare Barntävling - April 15
1: Tilde Eriksson, Klippan
2: Andre Johansson, Perstorp
3: Lowa Sonesson, Klippan

10 elever från Fordonsprogrammet på Tegelbruksskolan i Klippan spenderade nyligen tre veckor i Frankrike.
Där gjorde de praktik på franska bilverkstäder. Den 7
april kom 10 franska elever till Klippan för att spendera
två veckor här. Ett spännande projekt för alla inblandade!

Behöver ditt företag
marknadsföras?
ta oss! 0435- 77 90 50
k
a
t
n
o
K

Sänd lösningen till: Adapt Media,Volta
Norra Skolgatan 2,
264 33 KLIPPAN i brev frankerat med brevporto.
Kalla praktikdagar i Frankrike!
dammsugare
Kyl/frys KF32501
I två veckor kommer Marine, Steve och de andra franska eleverna
Glöm inte ange ”Annonsjakten” utanpå kuvertet!
No Frost
Energiklass: A+
att ha sin praktik på verkstäder runt om i Klippan, Munka-LjungOm denna märkning inte finns med deltar man inte i tävlingen!
Bredd: 595 mm
by, Perstorp, Fleninge och Åstorp.
Höjd: 1745 mm REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST den 30 maj.
Ola Rosendahl och Karl Hörman är två av eleverna från TegelNettovolym:198/92 liter
Ett fåtal utställningsEnergiförb: 297 kWh per år
bruksskolan som var med i Frankrike.
produkter kvar till
Ord pris 6.990:– Största skillnaden var nog att de inte har värme i sina verkstäKaNONprisEr!
der. I en del verkstäder hade de anställda olika sorters kläder och
Prisex: Lager
rockar efter vilken position de hade på firman, säger Ola.
i svart 87 kr/

fr. 695:-

Happy
Takpanna Parant

Nu 5990:-

– Det var kul att få vara med på detta projekt och få komma
till Frankrike. Vi passade på att besöka Paris och London också,
Lördagar stängt
säger Karl.
maj – augusti
Vi serverar

Självförtroende och samarbete
Bertil Bernerson är elevernas fordonslärare. Han och Lena Wrentner är väldigt glada att de har kunnat genomföra
pro95:- (75:-detvidhär
avhämtning)
jektet.
inkl. måltidsdryck, salladsbuffé,
– Det är kul att se eleverna utvecklas och få
mer självförtroende
kaffe/kaka.
Mån-fre 11.30-14.30.
samtidigt som de lär sig mycket om samarbete genom en chans
Öppet maj-juni (semester i juli)
som denna, säger Bertil.

DAGENS RÄTT

i stålplåt 0,5 mm

Catering
iBonuskundkväll!
3 hela
Ord. pris 109

*priser är uträkn

Vi har alla till

JusT nu! Hä
125 mm svart

27 maj
Bli gäst på
Fantastiska
din
fest
erbjudanden
Kampanj gäller maj – juni 2015

Beslagen tillverk
vår plåtverkstad

Ansiktsmålning Marieholm
kl. 14-18

www.noro
Korvgrillning
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Beställ maten hos oss!

i butiken
Namn:					Tel:
vÄlkomNA!
Adress: mellan
kl. 13-19
Tel 0435-101 09 • www.parkkoket.se
och öppnar åter i augusti.

– De flesta eleverna är väldigt glada över och uppskattar denna
fantastiska möjlighet. Det är kul att se allt de har lärt sig genom
utbytet, avslutar Lena.

KAMPA
20% raba

lkomna!

Skattjakt

7

Fiskedamm

Glass- och
fruktbjudning
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PIRAT TEMA

Tindra Assistans AB

Årets företagare i Klippan!
Rörd och glad vinnare
En rörd och glad Kenneth Urkedal tog förvånat emot priset.
– Det här är en bekräftelse på att man gjort
nåt som är bra. Jag trodde verkligen inte att
vi skulle vinna, när jag såg de andra som var
nominerade tänkte jag att någon av de anDet var hemligt fram tills prisutdelningen
dra duktiga företagarna vinner garanterat,
vem av de 9 nominerade som skulle bli Årets
säger den glada vinnaren som startade sitt
företagare i Klippan 2014 och stämningen
företag Tindra Assistans AB 2005.
och nerverna var på topp!
- Tidigare har styrelsen i Företagarna Klip- För tre år sedan öppnade Kenneth kontoret
pan valt ut vinnaren, men i år vände vi oss på Bryggerigatan i Klippan.
till bankerna i kommunen. Handelsbanken, – Klippan kändes som ett bra nav att ha
SEB och Swedbank nominerade vars 3 kandi- kontoret på. Vi har nyligen utökat med ytdater. Därefter röstade vi i styrelsen om vem terligare en lokal som ligger i anslutning till
som skulle vinna, och det har varit hemligt kontoret. Idag är vi 14 anställda på kontoret
fram tills nu, säger Adnan Pehlivanović, ord- och drygt 300 assistenter ute hos våra uppförande i Företagarna Klippan.
dragsgivare och vi växer stadigt.
17 april samlades 80 företagare med
familjer, vänner och bekanta på Best
Western Hotell i Klippan. Företagarna
Klippan anordnade utdelning av Årets
företagare och i år testade man ett
nytt koncept!

– Vi tänkte att detta kunde göra det lite mer
spännande och höjer ribban lite, fortsätter
Anders Lindberg som sitter i styrelsen för Företagarna Klippan och är Klippans Kommuns
Näringslivsutvecklare.
Praliner, magiker och
trubadur höjde stämningen
På plats fanns förutom de nominerade också chokladtillverkaren och Klippanbördiga
Hanna Assarsdotter som bjöd på spännande,
vackra och goda praliner. Även magikern
Fredrik Alberts underhöll gästerna och gick
mellan borden och överraskade med trolleri
och magi. Trubaduren Thomas Malmros stod
för musiken under kvällen och Jasmine Cederqvist var konferencier.
Efter maten var det äntligen dags för prisutdelningen! Sorlet tystnade bland gästerna
och nervositeten steg när Adnan Pehlivanovićć
steg fram för att berätta vem som fått priset.
– Med motiveringen: Med hög kompetens,
tillgänglighet och leveranskvalitet har man
sett och fyllt ett behov i sin branch och på
så sätt framgångsrikt tagit marknadsandelar.
Genom att konsekvent bibehålla sin strategi
som ger nöjda klienter har man levererat
enastående goda ekonomiska resultat. Årets
Företagare i Klippan 2014 är Tindra Assistans!, sa Adnan och applåderna ekade.
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Kenneth hade väldigt klart för sig när han
startade sitt företag hur han ville att det skulle fungera.
– Det är inte jag som ska bestämma hur andra ska leva sitt liv. Genom Tindra Assistans
AB fick jag uppdragsgivare som själv kan bestämma hur de vill ha sin assistans. Vi inriktar
oss på renodlad personlig assistans. Alla i fö-

retaget har en väldig kompetens inom området, och det känns tryggt både för mig och
fram för allt för våra uppdragsgivare, fortsätter Kenneth.
Statyetten och ett hav av blommor är redan
placerat på kontoret på Bryggerigatan. På
Tindra-dagen den 6 juni som firas i Stadsparken, Klippan, kommer man fira utmärkelsen
ännu mer tillsammans med alla i företaget.
Dessutom firar företaget 10 år i år, så det blir
extra mycket fest!
Siktar högt till jubileet
2016 fyller utmärkelsen Årets Företagare i
Klippan 30 år. Adnan Pehlivanović och de
andra i Klippans Företagarförening tillsammans med Anders Lindberg och Klippans
Kommun siktar ännu högre till jubileet.
– Vi har börjat fundera på att ha en stor
företagsgala. Årets Företagare och kommunens olika priser till företagarna (bland
annat Näringslivspriset) är sådant som vi
tänker oss att man kan dela ut på galan.
Vi har redan höjt ribban till detta år, så det
är bara att skruva upp det ett hack till för
nästa år, avslutar Adnan och återvänder till
firandet.

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

yklar
och racerc
rt
o
p
s
å
p
t
rt sortimen
Kolla in vå

at!
ch begagn
o
tt
y
n
e
d
å
B

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

REN I CENTRUM

RD C420
ordic Line Citycyklar
NDE!

CAMP KARSHOLM

Paintball

PERSTORP
Tel Johan 073-330 28 71 • Tel Anders 070- 590 32 11

För svensexor, möhippor, företag
eller kompisgänget!
06-04-03 10.47.56

Pris 250:- inkl. utrustning + 200 skott.
Tillkommande skott 0,50:-/st. Vi har F-skatt.

Välkomna!

Har du råd att inte
byta din wc-stol?
vit med dolt avlopp
/exkl. arbete

Vad sägs om 10 km löpning, 50 km cykling och därefter
ytterligare 5 km löpning? Eller du kanske är mer sugen
på den lite ”lättare varianten” 5 km löpning, 25 km cykling och 2,5 km löpning som avslutning? Det var i alla
fall vad deltagarna i Klippan City Duathlon kunde välja
på den 25 april när tävlingssugna samlades i Elfdalen
i Klippan.
Petri Immonen är en av arrangörerna i tävlingen. Det är den
ideella föreningen Klippan City Triathlon som för tredje året i
rad anordnade sin populära tävling. Ett 70-tal tävlande från hela
Skåne och Småland var på plats för att utmana sig själv och
varandra.
– Deltagarna blir fler och fler för varje år. Det är kul att se att
multisportintresset ökar och både deltagare med klubbtillhörighet och ”vanliga” motionärer deltar, säger Petri.
Positiva ord från deltagarna
Klippan City Duathlon är väldigt populärt och Petri och de andra
arrangörerna får mycket positiv feedback för ett bra arrangemang.
– Vi har en låg startavgift och det är ett ganska så enkelt men
roligt och välorganiserat evenemang. Det är väldigt roligt att folk
uppskattar att vi ordnar tävlingar av den här sorten i Klippan.
Nu håller Petri och de andra i föreningen på att planera kommande tävlingar. Den 8 augusti är det dags för triathlon. Där
ska deltagarna simma 500 meter i Ljungbyhed på friluftsbadet,
cykla 3 mil och därefter springa 1 mil.
-– Vi har även en idé att man ska kunna göra en ”Klippanklassiker”. De som gör vår triathlon, duathlon och löptävling (planerat
datum 10 oktober 2015) under ett år kan då titulera sig med
att de gjort en ”Klippanklassiker”, avslutar Petri och hälsar alla
välkomna till kommande tävlingar och evenemang.

Städpatrullen
- vi städar allt!

WC-stol

Spring, cykla och
...spring lite till!

Känner du dig sugen på att vara med kan du läsa mer på föreningens hemsida: www.klippancitytriathlon.se
Vinnarlista från Klippan City Duathlon 25 april 2015:
Damer standard: 1. Anna Eriksmo från Heleneholms IF Tri team. 2. Camilla
Francs från Bjäre Triathlon
Herrar standard: 1. Sebastian Björklund Heleneholms IF Tri team. 2. Daniel
Herrstedt Heleneholms IF Tri team. 3. Miro Cepciansky IS Göta Triathlon.
Damer sprint: Pernilla Johnsson Näset Triathlon Klubb, Madelen Rydqvist
Team Trelleborg Triathlon, Pernilla Dencker Simklubben Ran Malmö
Herrar sprint: Rasmus Sellehed Heleneholms IF Tri team, Daniel Liljedal,
Jonas Colliander Klubb Sisu Multisport och Triathlon.
Lagtävling Långdistans: IF Skane - Åstorps Cykelklubb
Foto: Tor Svensson
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Nya lokaler ger
framtidstro!
I januari 2015 fick Klippans Bordtennisklubb nya lokaler. Man lämnade de gamla lokalerna på Snyggatorpsskolan och fick äntligen egna, stora lokaler på
Storgatan 47 i Klippan (gamla brottarlokalen).

Här tränar unga och gamla under samma tak och den nya lokalen betyder mycket för klubben som satsar på både pensionärsgrupper, företagsserier och givetvis nya medlemmar.
– Eftersom denna lokal bara är vår slipper vi plocka fram borden inför varje träning och ställa undan dem när vi är klara som
vi fick göra förr. Det gör att vi har en bättre samlingspunkt för
hela klubben och det sparar oss mycket jobb, säger ordförande
Thomas Ållemark när vi träffas en måndagkväll i lokalerna.
Träningen pågår för fullt och de nio borden används flitigt.
Yngre och äldre spelare tränar mot varandra och pingisbollarna
smattrar mot borden.
– Bordtennis är en sport där alla kan tävla mot varandra. Är
man sugen på att testa kan man komma hit när som helst när
vi har träning, fortsätter Ola Styrlander som är sekreterare i
föreningen.
Egen serie för företagslag
Till hösten har klubben planer på att ha företagslag som kan
anmäla sig och sen tävlar i tvåmannalag.
– Är man ett företag eller kompisgäng som redan nu känner sig
sugna på företagsserien så kan man anmäla sig till oss i klubben. Tanken är att det ska pågå under en säsong. En perfekt
form av friskvård, säger Thomas som själv sysslat med pingis
sen han var 8 år.

Klippans
Bordtennisklubb

Man har också planer på att ha träning för pensionärer.
– Vi tänkte försöka bjuda in pensionärsföreningarna i närheten
till ett öppet hus under sommaren. Efter det är vår ambition att
komma igång med en pensionärsgrupp, säger Mats Dahlgren
i styrelsen.
Klubben har träning för de yngre två dagar i veckan, måndagar
och onsdagar. Seniorerna tränar samma dagar, men kan också
använda lokalen när de vill under veckan.
Thomas, Mats och Ola har alla tre varit engagerade i klubben
i många år. Ola och Mats halkade in när deras barn tränade i
klubben och sen fastade de själva också.
– Bordtennis är ju så himla roligt, konstaterar Ola.
Många ambitioner
Ambitionerna i de nya lokalerna är många. Ola, Mats och Thomas hoppas att klubben snart ska få många aktiva på tävlingssidan som vill åka ut och tävla.
– Vi välkomnar gärna fler tjejer till klubben, just nu har vi inte
så många. Det hade varit roligt om vi kunde bli så många tjejer
att vi kunde ha en renodlad tjejgrupp, säger Ola.
– Vi har också en ambition att utöka tävlingsverksamheten så
vi kan arrangera fler egna tävlingar. Vi kan ha mindre tävlingar
här i den nya lokalen, och det känns spännande att se vart det
leder, säger Mats.
Ute i träningslokalen pågår träningen för fullt. Det tränas på
skruvar, smashar och den nya lokalen har gett klubben ny fart
med sikte på framtiden!
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Föreningssidan

Riseberga-Färingtofta
Hembygdsförening

Fokus Färingtoftabygden

Maila till: foreningssidan@soderasjournalen.se
Klippanbygdens
Natur

Färingtofta skola

Årsmöte
2015 oss rätten att redigera dem.
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Ni skriver själv texter och ansvarar för att de är
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Ljungbyheds
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Riseberga-Färingtofta

Fokus Färingtoftabygden

Klippanbygdens Natur

Pastorat, Klippan-Amatörernas folkdanslag • Naturnatten
och Bygdeföreningen. Bygdeföreningen har 5 jun kl. 19.30
Sedan kom i tur & ordning: Mats Ljungkaffeförsäljning.
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BENGT HEDIN spelar.
• Torsdagen den 12 mars kl. 14.00 - 17.30
MEMORYS spelar
• Torsdagen den 26 mars kl. 14.00 - 17.30
KJELL REINES spelar.
Aktivitetsdagar
• Torsdagen den 9 april kl. 14.00 - 17.30
Aktivitetsdagar i Hembygdsstugan från och
ERIK ARNOLDS spelar.
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Riseberga-Färingtofta
Hembygdsförening

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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inne som gagnar föreningen. Vi bjuder på
fika.

• Nationaldagsfirande 6 juni kl. 14.00

avfärd från Ljungbyheds torg till Hembygdsstugan, medverkan av olika föreningar och
under ledning av Klippans Ungdomsorkester.
Högtidstalare kommunalråd Kerstin Persson

Kostar det något?
Det kostar inte något för föreningarna
att ha sin föreningsinformation här.
(Gäller dock ej ekonomiska föreningar).
Sidorna är sponsrade av:

Kaffeservering med rabarberpaj.
Alla hjärtligt välkomna

• Klippans Kommun

• Aktivitetsdag

• Eurolink

Kultur- och fritidsförvaltningen

13 juni kl. 13.00-16.00
Transformatorstationen i Bonarp

• Meccom
• ICA Kvantum, Klippan

• Föreläsning

26 juni kl. 18.00 Polemanska huset.
Biståndsprojekt-ambulanser till de utsatta.
Föredragshållare Bengt ”Pim” Lundqvist.

• Hemköp, Ljungbyhed
• Prenad / Elmontage
• Klippans Bruk
• Klippans Yllefabrik

• Aktivitetsdag

Ruveröd 27 juni kl. 9.30 samling vid kvarnen.
Medtag kaffekorg

• Åke Dahls Fastighets AB

• Möllornas Dag

Stort Tack till
sponsorerna vilka
gör dessa
föreningssidor
möjliga!

5 juli firas traditionsenligt vid Ruveröds kvarn
med sillunch, friluftsgudstjänst och folkdans
Alla hjärtligt välkomna till samtliga aktiviteter!

Lyckliga deltare i
Klippan City Triathlon

• Adapt Media

Hur går det till?
Ljungbyhed Judoklubb
Träningar

• Mån. kl. 17.30 - 18.30, barntr. (8-13 år)
• Mån. kl.18.30 - 19.30, vuxentr. (14 - 70 år)
• Ons. kl. 17.30 - 18.30, barntr. (8 - 13 år)
• Ons. kl.17.30 - 19.00, tävlingstr. (12 - 70 år)
• Tors. kl. 17.30 - 18.15, lekisjudo (5 - 7 år)
• Tors. kl.18.15 - 19.30, motionsjudo (vuxna)
• Fre. kl. 18.00 - 19.00, öppen träning/
Foto: Tor Svensson
familjeträning (8 - 70 år).

Ni skriver själv texter och ansvarar för
att de är rätt. Vi förbehåller oss rätten
att redigera dem vid behov.

Kvidinge Föreläsningsförening
Maila in
er info
till:
Arrangerad
musik
och årsmöte

foreningssidan@soderasjournalen.se
Malmö
dragspelsensemble består av fem
Kolla sen
att ni fått svarsmail
från förskickliga
dragspelare
som tillsammans
eningssidan
senast
3
dagar
efter
spelar arrangerad musik. Deras marepertoarnusstopp.
sträcker Har
sig frän
Walter
inget Andrew
mail kommit
så till
Beatles.
äger
i Kvidinge
hör avProgrammet
er på 0435-77
90rum
54 direkt.
Hembygdshall den 1 mars kl. 19.00. Efter
programmet har vi årsmöte. Vi hälsar alla
hjärtligt välkomna.

Uppdatera era
föreningskontakter
på
Klippanshopping.se
På
www.klippanshopping.se
finns ett stort register
över föreningar i våra
utgivningsområde
(Klippan, Perstorp,
Röstånga, Kvidinge,
Östra Ljungby och
Ljungbyhed).
Gå gärna in och
kontrollera din föreningsuppgifter. Om något inte
stämmer kan du enkelt
uppdatera ochfiskevårdsändra så
Rönneådalens
att nya och gamla
områdesförening
Kallelsemedlemmar lätt hittar
Fiskerättsinnehavare
Rönneådalens
informationi om
just er fiske-

vårdsområde kallas härmed till ordinarie
förening!
årsstämma torsdagen
den 26 mars kl. 1900.
Plats: Kulturcentrum Östra Teatergatan
Klippan. För ytterligare information var vänlig kontakta brojoh@telia.com. Välkomna!

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Söderås

Foto: TOPNEWS.se - Jan Emanuelsson

I samarbete med

2015-04-14
Minibuss kolliderar
med släp i Klippan
Foto: Nicole Markusson

2015-04-12
Sportbil i trafikolycka på väg 13

2015-04-20
Grillkol orsakade brand
i garage, Ljungbyhed.

Bruksspelet

Foto: Brukspelet

Premiären
närmar sig!

2015-04-26
Kosläpp utanför Klippan
drog mycket publik

Det är ett tag till innan det är dags för premiär av
Bruksspelet 2015. Den 2 juli går ridån upp för årets
föreställning på och om Pappersbruket i Klippan.
Förberedelserna är däremot i full gång och det repeteras
dans, sång och repliker. Söderås Journalen tog pulsen på producenten Heléne Lindquist inför premiären!
– Det går verkligen jättebra. Vi är 71 stycken i ensemblen som
repeterat minst två gånger i veckan under våren. Nu skruvar
vi upp tempot och inför premiären är det repetitioner 4-5 dagar i veckan, säger Heléne som för tredje året i rad sätter upp
en musikal om Pappersbruket och Klippans historia.
Årets föreställning handlar om hur järnvägen kom till Klippan
och utspelar sig under två veckor år 1875.
– Förra året gjorde regissören Annika Kofoed en omarbetning
på första årets manus. I år har Annika skrivit en helt ny berättelse som kretsar kring entreprenören Christhen Asp Bock,
hans familj och deras tid på bruket. Vi har hittat många av
karaktärerna genom att gå igenom lönelistor från den här
tiden och kan på så sätt ge dem liv igen, säger Heléne som
själv spelar rollen som Fru Hilda Lindqvist i årets föreställning.

2015-04-30
Valborg firades
i Hyllstofta

2015-05-01
Träfigurerna från
Elvdalen
Foto: Nicole Markusson

Topnews inriktning är främst ”blåljusnyheter” men det
levereras även videos och bilder på sport, konserter, stora
evenemang, kändisar, kungligheter och mycket mer.

På hemsidan www.topnews.se kan du se mer.
24

Proffs och amatörer på samma scen
Bruksspelet spelas för tredje året i rad. Det är ett spännande
och omtyckt projekt som tar med publiken på ett äventyr om
Klippans historia. I projektet ingår både professionella skådespelare och ett stort gäng amatörer som lägger ner massor av ideell tid. Alla föreställningar spelas på fabriksområdet
på Klippans Pappersbruk och den vackra miljön tar publiken
med på en resa bakåt i tiden.
– I år kommer vi att spela 13 föreställningar varav en är teckentolkad. Vi är otroligt förväntansfulla och laddade inför
sommarens föreställningar, säger Heléne Lindqvist.
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Söderås
Bank
• SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN...................................................... 0771-621 000
		 www.seb.se, christer.johansson@seb.se
• Swedbank, Storgatan 38, 264 33 KLIPPAN............................................ 0435-260 00
		 www.swedbank.se, klippan@swedbank.se
Bildelar
• Stigs Autoshop, Storgatan 64, 264 33 KLIPPAN....................................... 0435-147 00
		 www.stigs-autoshop.se, order.stigsautoshop@telia.com
Bilverkstad
• Börjessons Bil, Östergatan 28, 264 34 KLIPPAN...................................... 0435-109 20
		 www.borjessonsbil.se, klippan.bokning@borjessonsbil.se

Fastighetsskötsel forts.
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN..................... 0709-498 328
		 lillaklosterab@telia.com
Festlokal
Tornsborgs Tivoli, Färingtofta 4192, 264 54 Ljungbyhed........................... 0435-77 01 85.
www.faringtofta.nu
Frisör
• Salong Monica, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN . .......................... 0702-78 48 81
		 salongmonica@hotmail.com
Fotvård
Fotspecialisten i Klippan, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN ........................... 0435-133 50

Bilvård (Brilliant Care)
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN........................ 0435-103 07
		 info@klippansvulk.se

Färg - Tapeter
• Colorama, Karossvägen 1, 264 21 KLIPPAN............................................ 0435-142 62
		 www.colorama.se/klippan, klippan@colorama.se

Busstrafik
• Klippans Busstrafik, Åbytorpsvägen, 264 39 KLIPPAN.............................. 0435-142 13
		 www.klippansbuss.se, info@klippansbuss.se

Gravstenar
• T Hagelins Gravstensvård, V. Forestad 4036, 264 54 LJUNGBYHED....... 0435-77 01 09
		 t.hagelin@bredband.net

Byggnadsarbeten
• Sandströms Bygg AB, Gästgivaregatan 5, 265 71 ÖSTRA LJUNGBY . .... 0706-88 08 77
		 sandstromsbygg@telia.com

Gårdsbutik
• Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus, 264 93 KLIPPAN......................................... 0435-102 95
		 www.bjarhus.se, elisabeth.hansson@lm.lrf.se
Svarta Svängens Köttbod, Bjärnarp 790, 268 68 RÖSTÅNGA.................... 0705-51 73 89.
		 www.svartasvangen.se, svartasvangenskottbod@hotmail.com

Byggvaror
• Algot Anderssons Trä & Byggvaror, Landskronaväg. 671, 257 30 Rydebäck... 042-22 10 55
		 www.anderssonstraobygg.se, info@anderssonstraobygg.se
• Optimera Svenska AB, Storgatan 81, 264 31 KLIPPAN......................... 0435-44 89 50
		 www.optimera.se, klippan@optimera.se
Café
Granny´s, Torget 10, 264 32 KLIPPAN..................................................... 0702-99 25 66
Cykelaffär
• Ekstrands Cykel, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN.................................. 0435-71 14 13
		 www.tvahjulsmastarna.se, klippanscykel@telia.com
Datakommunikation
• Nordic IP, Thulinvägen 5, 264 51 LJUNGBYHED...................................... 042-17 95 40
		 www.nordicip.se, info@nordicip.se
Däck
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN........................ 0435-103 07
		 info@klippansvulk.se
Elektriker
• Herners El, Storgatan 5, 260 70 LJUNGBYHED .................................... 0435-44 04 17
		 info@hernersel.se
• Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN................................... 0435-139 60
		 www.sondrabyel.se, sondraby.el.ab@telia.com
Fastighetsbolag
• Treklövern Bostads AB, Storgatan 43, 264 32 KLIPPAN............................ 0435-121 00
		 www.treklovern.se, kundtjanst@treklovern.se
• Åke Dahl Fastighets AB, Storgatan 26, 264 33 KLIPPAN........................ 0435-71 94 11
		 www.dahlfastighetsab.se, info@dahlfastighetsab.se
Fastighetsskötsel
• Bosab Fastighetsförvaltning, Vedbyvägen 41, 264 31 KLIPPAN................. 0435-105 18
		 www.bosabfastighetsforvaltning.se, bosabmagnus@gmail.com

Hantverk & Hemslöjd
A-ateljén, Storgatan 59, 264 32 KLIPPAN................................................ 0708-69 85 37
		 www.aateljen.se, aateljen@live.se
• Glaskonst, Klöva Hallar 2289, 264 92 KLIPPAN .................................... 0707-197 333
		 www.glaskonst.se, glaskonst.mek@telia.com
Hembygdsförening
Östra Ljungby och Källna socknars Hembygdsförening, Bjerhus 4460 Fastarp
264 94 Klippan................................................................ 0435-21291, 0701 -13 11 20
Hotell & Pensionat
• BEST WESTERN Hotell Klippan, Åbyplan 3, 264 33 KLIPPAN.................... 0435-120 10
		 www.bestwestern.se, reception@hotellklippan.se
Hund- och kattpensionat
Dag & Natt för Hund & Katt, Linneröd 6765, 264 93 KLIPPAN..................... 0435-24 303
Inramning
• IdéRika Ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 Ljungbyhed................. 0704-49 05 48
		 www.iderika.nu, info@iderika.nu
Kanotuthyrning
Djupadalsmölla Kanotuthyrning, Djupadalsmölla 4965,
264 54 LJUNGBYHED, ........................................................................ 0435-77 00 41
		 www.djupalsmolla.com
Kläder
• Basthi, Storgatan 32 C, 264 33 KLIPPAN................................................. 0435-157 15
• Gunns Mode, Storgatan 32D, 264 33 KLIPPAN........................................ 0435-101 15
		 www.gunnsmode.se, info@gunnsmode.se
Konditori
• Koch´s Bageri, Storgatan 28, 264 33 KLIPPAN......................................... 0435-102 53
		 www.kochsbageri.se, annarebeccasnell@gmail.com

Vill du synas här? Gå då in på www.soderasjournalen.se/bransch eller ring 0435 - 77 90 54
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• De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer

BRANSCHREGISTER
Kommun
• Klippans Kommun, Trädgårdsgatan 12, 264 80 KLIPPAN.......................... 0435-280 00
		 www.klippan.se, kommun@klippan.se

Snickeri
• Ydhags Specialsnickeri, Förrådsvägen 11, 260 70 LJUNGBYHED........... 0707-41 10 63
		 www.snickeriet.info, info@snickeriet.info

Konferens
• Klippans Kultur Center, Östra Teatergatan 7, 264 38 KLIPPAN............... 0702-84 23 06
		 www.klippanskulturcenter.se, info@klippanskulturcenter.se

Städfirmor
Städpatrullen Nordvästra Skåne AB, Storgatan 63, 264 32 KLIPPAN............ 0435-182 70
		 www.stadpatrullen.com, stadpatrullen@mail.com

Livsmedelsbutik
• Hemköp, Storgatan 8, 264 52 LJUNGBYHED........................................ 0435-44 10 30
		 info.ljungbyhed@hemkop.se
• ICA Kvantum, Ladugårdsvägen, 264 36 KLIPPAN..................................... 0435-296 00
		 www.ica.se/kvantumklippan, hakan.cronberg@kvantum.ica.se
• ICA Nära, Storgatan 21, 264 33 KLIPPAN................................................ 0435-106 04
		 www.ica.se, thomas.c.carlsson@nara.ica.se

Tandläkare
• Bert-Åke Andersson, Storgatan 20, 264 33 KLIPPAN............................... 0435-104 69
		 www.tandklippan.se, liba1@telia.com
• Oral Design, Järnvägsgatan 11, 264 38 KLIPPAN.................................... 0435-153 10
		 www.oraldesign.se, info@oraldesign.se
Tandvården Ljungbyhed, Tandl. Michal Wachalski
		 Infanterigatan 10-12, 264 51 LJUNGBYHED....................................... 0435-44 08 00

Markiser
• MP Solskydd, Värmevägen 2, 264 39 KLIPPAN..................................... 0734-43 44 66
		 www.mpsolskydd.se, info@mpsolskydd.se

Tryckeri
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN................................ 0435-77 90 50
		 www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
• A-Tec Textiltryck & Brodyr, Fabriksvägen 6, 264 39 Klippan...................... 0435-155 10
		 www.atec.nu, info@a-tec.nu

Maskintjänster
• KMT Klippans Maskintjänst AB, Åbytorpsvägen 25, 264 39 KLIPPAN......... 0435-191 50
		 www.kmt-klippan.com, info@kmt-klippan.com
Materialhantering
Malms Truck & Maskin AB, Idrottsgatan 21, 265 72 KVIDINGE.................. 0736-56 38 90
		 glenn.malmstruckmaskin@gmail.com
Målare
• FB Måleri, Karossvägen 2, 264 31 KLIPPAN......................................... 0708-86 88 56
		 frank@asbomaleri.se
Optiker
• Glasögonhuset, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN............................... 0435-134 10
		 www.glasogonhuset.com, glasogonhuset@telia.com
Paintball
• Camp Karsholm, 284 21 PERSTORP......................................... Anders 0705-90 32 11
		 anders@perstorp.seths.se.......................................................Johan 0733-30 28 71
Radio-TV
Antennsystem Skåne, Allarp 763, 260 70 LJUNGBYHED............................. 0435-508 20
		 www.antennsystem.com, info@antennsystem.com
• Görans Ljud & Bild, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN............................... 0435-131 67
		 www.klippan.euronics.se, klippan@euronics.se
Redovisning, Revision
• BDO, Box 103, 264 33 KLIPPAN.......................................................... 0435-76 61 31
		 www.bdo.se, peter.jelinek@bdo.se
Reklam
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN................................ 0435-77 90 50
		 www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
Restaurang & Pizzeria
• BEST WESTERN Hotell Klippan, Åbyplan 3, 264 33 KLIPPAN.................... 0435-120 10
		 www.bestwestern.se, reception@hotellklippan.se
• Evas Catering, Kärrvägen 1, 264 70 KLIPPAN.......................................... 0435-224 41
		 www.et-catering.se
• Nya Pålles, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN....................................... 0706-72 55 37
		 bohaget@hotmail.com
• Restaurang & Pizzeria Chaplin, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN..................... 0435-107 86
Smycken
• Aurora Åstrand, Kapellgatan 2C, 264 38 KLIPPAN................................. 0703-94 21 76
		 www.auroraastrand.com, auroraastrand@hotmail.com
• Guld o Silversmedjan, Storgatan 46, 264 33 KLIPPAN.............................. 0435-135 30
		 www.guldosilversmedjan.com, klippan@silversmedjan.se

Trädgård
Billy & Carina Trädgårdanl. HB, Svenstorp 897, 264 51 Ljungbyhed....... 0705-54 88 14
		 billyocarina@telia.com
• Bjärhus Växtbutik, Bjärhus 7742, 264 93 Klippan................................... 0435-102 95
		 www.bjarhus.se, vaxtbutik@bjarhus.se
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN.................... 0709-49 83 28
		 lillaklosterab@telia.com
Ved
Brännestaden AB, Brännestaden 101, 284 91 PERSTORP........................ 0739-30 93 85
Veterinär
Jennyhill Djurklinik, Hörsdalsvägen 152, 265 72 KVIDINGE....................... 0435-48 11 30
VVS & Rörmokare
• Rörmontage, Storgatan 16, 264 33 KLIPPAN........................................ 0435-71 12 75
		 www.rormontage.se, rormontage.tommy@telia.com
Snälleröds VVS, Mörsarevägen 6, 264 54 LJUNGBYHED........................... 0729-41 67 05
Lilla Kloster VVS AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN............................. 0435-77 54 35
Värmepumpar och kylanläggningar
• A4U i Skåne AB, KVIDINGE................................................................... 0706-24 82 29
		 www.a4uab.se, info@a4uab.se
Lilla Kloster VVS AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN............................. 0435-77 54 35

Söker du målare,
kemtvätt, bilverkstad
eller cykel?
I detta Branschregister hittar du
snabbt och lätt din lokala kontakt!

information, erbjudanden och annonser om på www.klippanshopping.se
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tv FRitt HemKÖRD oCH inKopplaD!
48” leD-tv

40” leD-tv

40vle4520

KDl48R553

pelaRFläKt

A
80 W
88 kWh

A++
74 W
67 kWh

6.990:-

4.990:-

Ord.pris 7.990:-

tvättmasKin

3 hastigheter
Timer
Oscillering
Fjärrkontroll

499:-

Ord.pris 5.990:-

tvättmasKin BeKo

GWn 48634

BeKo WmB61231

KaFFeBRyGGaRe
meD timeR

399:8 kg
1600 varv
Energiklass A+++
192 kWh
9900 L/år

5.990:Ord.pris 7.490:-

peRFeKt FÖR stuGan
elleR som eXtRa Kyl!

KylsKåp

BeKo tse 1422
Höjd 84 cm
Bredd 54 cm
130 L
Energiklass A+
116 kWh
42 db
Vit

6 kg
1200 varv
Energiklass A+
194 kWh
8800 L/år

2.990:Ord.pris 3.490:-

Knivslip

KF34211X

490:Öppettider:
Mån - fre 10 - 18 / Lör 10 - 14

1.990:Ord.pris 2.490:-

Kyl/FRys

www.klippan.euronics.se

Höjd 175 cm
Bredd 59,5 cm
Kyl 198 L
Frys 111 L
Energiklass A+
297 kWh
40 db
Rostfri/krom

5.790:Ord.pris 6.490:-

