Torsdagen den 6 november
kl 19.00

i Söndrebalgsskolans matsal
Kommunrådet Åsa Herbst
prataroch svarar på frågor om

“Hjärnarp en del av Ängelholm”
Välkommen!

Ansvarig utgivare Lars Hedström - lars@hedstrom.as - Redaktör Margareta Arvidsson - redaktionen@ektv.nu

Informationsmöte

HJÄRNARPSBLADET OKT 2008 FÖRENINGEN FRAMTIDSBYGD HJÄRNARP

HJÄRNARPS

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp
ger ut och distribuerar tidningen till alla hushåll i Hjärnarp och Tåstarp.
Medlemskap i föreningen: 50 kr för familj och 25 kr för enskild,
sätts in på föreningens postgiro 1638583-3.
Ansvarig utgivare: Lars Hedström Tryck: Tryckaren Engelholm
Annons, text,bild där ej annat anges: Margareta Arvidsson
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Bokslut 2007
RESULTATRÄKNING

2007

2006

Intäkter
Medlemsavgifter
Försäljning, annonser
Försäljning, aktiviteter
Summa intäkter

6 200,00
29 875,00
42 673,50
78 748,50

6 775,00
27 900,00
157 469,00
192 144,00

Utgifter
Hjärnarpsbladet
Kostnader, aktiviteter
Kostnader, övrigt
Lämnade bidrag och gåvor
Bankkostnader
Summa utgifter

23 081,88
30 134,00
12 093,00
9 605,00
730,00
75 643,88

35 472,00
134 888,00
9 676,00
18 873,00
400,00
199 309,00

3 104,62

- 7 165,00

Rörelsens resultat
Finansiella intäkter och kostnader
Intäktsräntor
Utgiftsräntor
Finansiellt netto

763,00
763,00

Resultat efter finansiellt netto
-

Skatt
Resultat efter skatt
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-

292,00
3,00
289,00

3 867,62

- 6 876,00

140,00

140,00

4 007,62

- 7 016,00

liten. Det är just litenheten och närheten
som är bankens ”varumärke”, man strävar
efter att skapa långvariga och nära relationer till kunderna och ett lokalt engagemang,
t ex sponsring av föreningar. Man vill vara
mänsklig och samtidigt lönsam. Det är
skillnaden mot andra banker som strävar
efter att bli jättestora internationellt och
öppna kontor runt om i världen.

Magnus ursäktar röran när han tar emot i
sitt ljusa, fräscha kontorsrum på sparbanken Gripen i Munka Ljungby. Men det skall
väl synas att man jobbar, tycker jag! Och
att Magnus hjärta klappar för hjärnarpsbygden kan han inte dölja när han glad och
positiv berättar om bankens utveckling till
nytta för kunderna. Så har banken också
både personal och styrelseledamöter från
såväl Hjärnarp som Munka Ljunby, som bor
och är förankrade i bygden.

Litenheten gör också att man kan fatta
snabba beslut, man känner till marknaden,

Vår bank
i bygden

Intervju med
Magnus Johansson
från Hjärnarp som sedan tre år tillbaka är
kontorschef på Sparbanken Gripen i Munka
Ljungby. En målning av banken i Hjärnarp
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pryder väggen i kontorsrummet.

kundernas verksamhet och allt som händer
i bygden. Banken har också betydligt fler
kontor i bygden än någon av de andra
bankerna, då tillgängligheten prioriteras
högt.

Ett av de viktigaste skälen till att bankkontoret i Hjärnarp avvecklades 1996 var
att skapa större trygghet och säkerhet för
personalen och kunderna. Att göra detta på
ett så litet kontor som i Hjärnarp med så få
anställda blev helt enkelt för svårt. Ett
annat skäl för nedläggningen var den höga
fasta kostnaden för att driva ett så litet
kontor, något som på längre sikt hade
försämrat möjligheterna att erbjuda prisvärda tjänster till bankens kunder. Det sågs
som en naturlig koppling till regionen när
kunderna i Hjärnarp hänvisades till Munka
Ljungby, då hjärnarpsbor redan på andra
områden hänvisades dit, såsom vårdcentral
och högstadieskola.
Sparbanken Gripen, som är en helt fristående bank, finns i hela nordvästra Skåne
och har en vision att bli den ledande här,
även om den fortfarande är jämförelsevis

Banken tycker det är viktigt att träffa
kunderna, att få sitta ner en halvtimme och
prata igenom situationen, att kunna ge råd,
t ex vid planering av investeringar, lån och
finansiering, och placering av pensionspengar. Banken tror att det är viktigt att få
träffa en människa, det kan man inte göra
på Internet.
Så Magnus ser som kontorschef ljust på
framtiden. ”Det kommer att vara viktigt med
närhet till kunderna och mänskliga relationer även i framtiden. Det tror jag att
kunderna värderar högt”, avslutar Magnus.
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Verksamhetsberättelse för år 2007
Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp
Ordförande
Kassör
Sekreterare

Revisorer
Revisorsuppleant

Mats Rönnertz
Lars Hedström
Magnus Johansson
Marie Svensson
Bengt Wahlström
Lasse Mark
Simon Dalsfelt
Bengt Gustavsson
Bengt Pålsson
Marianne Edhe-Frick

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden. Föreningen hade vid
årets utgång 110 familjemedlemmar och 28
individuella medlemmar.
Årsmöte hölls 19:e april på Restaurang
Mejeriet Ett trettiotal medlemmar deltog i
årsmötet. Vid årsmötet kåserade Ulla-Grett
Johnsson på bygdemål och läste ur sina
böcker.
Revy spelades under våren i Söndrebalgs
skola med sju fullsatta föreställningar.
Revyn recenserades av HD/NST och
Skånska Dagbladet och fick mycket bra
betyg. Vid Föreningen Framtidsbygds
årsmöte bestämdes att Hjärnarps Revyn
från och med september 2007 bildar egen
förening.
Årets Postrånevandring ägde som vanligt
rum i maj med cirka 700 deltagande
motionärer och i bra väder.
Föreningen uppvaktade Arons som i år
fyllde 100 år. Under Arons dagarna hjälpte
vi till med servering.
Kvinnligt Nätverk anordnade även i år sin
trevliga och välbesökta hantverks mässa
på Församlingsgården.
På Torget hölls vår traditionella Julmarknad
med julmusik, tomte, chokladhjul och
diverse försäljningsstånd bemannade av
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skolklasser. Sparbanken Gripen ställde upp
med uppvärmt tält för utställning och auktion
av skolklassernas Pepparkakshus. Degen till
pepparkakshusen skänktes av oss.
I december var vi på Söndrebalgs skola
och skänkte sju lådor lekmateriel till
eleverna i klasserna F-3.
Som vanligt bjöd vi de boende på Åshaga
på julkaffe och allsång med Bengt Hedin.
Vi har lämnat in en skrivelse till kommunen
på förslag om breddning av Rössjövägen
mellan Munkvägen och Åshaga.
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla
som under året deltagit i Föreningens
verksamhet.
Hjärnarp 4 januari 2008
Mats Rönnertz
Magnus Johansson
Bengt Wahlström
Simon Dalsfelt

Lars Hedström
MarieSvensson
Lasse Mark

Verksamhetsplan för år 2008
Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp
För år 2008 har styrelsen gjort upp följande
verksamhetsplan.
Postrånevandring arrangeras i år söndagen
den 11 maj.
Vi hoppas att kunna göra en sommarmarknad med underhållning på Torget.
Vi kommer att bevaka vårt eget förslag till
kommunen om breddning av Rössjövägen
mellan Munkvägen och Åshaga.
Vi kommer att bevaka det som händer i
kommunen och som berör oss i Hjärnarp.
För övrigt är vi mottagliga för allt som kan
göra det bättre för oss i Hjärnarp.
Har ni förslag eller synpunkter så hör gärna
av er till oss i styrelsen.
Styrelsen för Föreningen Framtidsbygd

Foto: Artur Persson

Hjärnarps egen

Åsanisse
tiden. Henry Persson, Göstas far och
senare Gösta själv, jobbade där. De
byggde själva ett torvverk för att kunna
ta upp den då eftertraktade råvaran.

Söder om Höremosse finns också
några gamla hus med en intressant
historia. Precis vid mossen ligger en
gård, som ibland kallas Ekholmen och
intill den har vi torvmästarbostället. Jag
bestämmer mig för att gå in till Alfhild
och Gösta Henrysson, som bor ett par
hundra meter därifrån för att få veta
lite mer om dem.

Gösta har låtit tala om sig i många
sammanhang, men just hans tekniska
begåvning är väl mest känd. Det slår
mig att han kanske skulle kunna berätta om sina maskiner och annat han
varit med om. Henry Persson hade
byggt en stuga nära Boarp i den klunga
av hus, som då kallades Bjäragårdens
by, och det var där Gösta växte upp.

Det visar sig vara rätt personer att
fråga. Alfhild har växt upp på Ekholmen. Hennes far Alfred Persson var
inte bara lantbrukare utan även entreprenör. Han satsade på att etablera en
färgfabrik här uppe. Prima oljestark
rödfärg skulle han sälja. Tyvärr avbröts
det lovande företaget genom hans för
tidiga död.

Gösta gick i skola i Boarp och hade
Ragnar Svensson som lärare. Värnplikten gjorde han vid ett sjukvårdskompani i Hässleholm. Militärtiden
måste ha betytt mycket för honom,
eftersom han ofta återkommer till den.

Torvmästarbostället har förstås att
göra med torvbrytningen ute på

Henry sysslade med lite av varje. Han
kunde tillfredsställa mycket av det
arbetskraftsbehov som fanns på landet

mossen, som höll på under de två
världskrigen och under mellankrigs5

vid den tiden. Det kunde röra sig om
att tröska eller bryta sten och röja undan
den men också om att sköta maskiner,
t ex traktorer, som alltmer gjorde sitt
intåg på landsbygden. Torvbrytningen
har jag redan nämnt. Gösta började sitt
arbetsliv med att hjälpa honom.
Henry var en duktig mekaniker, men frågan är om inte sonen Gösta har överglänst honom. Otaliga är de maskiner och
motorer som Gösta reparerat. Han har
också konstruerat och byggt maskiner,
bl a har han tagit patent på en svets- och
transportkärra. Sen har vi takspånen som
görs med en egentillverkad stickhyvel.
Det är många hus och väderkvarnar som
renoverats med Göstas spån
Men vi får inte glömma att Gösta har
varit en mångsysslare. Allt har han
velat pröva på. Det kan gälla sådant
som biodling eller brunnsgrävning. För
femton år sen fördjupade han min
brunn, som hade sinat. Resultatet blev
riktigt bra, gott och rikligt med vatten
fick jag.
Gösta har turnerat i Skåne och Halland
många gånger med sina maskiner. På
hembygdsdagarna i Båstad har han
och hans takspånshyvel varit ett stående inslag. Han har varit på Johannamuséet i Skurup och visat sin gengasdrivna traktor. Gösta är förstås medlem
i Veteranmaskinklubben Syd.
Med ålderns rätt, han blir 83 i år, lever
Gösta numer stilla och tillbakadraget
efter alla sina eskapader. Men det är
ingen trött människa jag har framför

mig, där jag sitter med honom i storstugan hemma på gården. Ögonen
spelar och han vill gärna kommentera
aktuella händelser, gärna med sin
speciella ironiska touch. Sin nyfikenhet
och sitt läsintresse har han kvar. Han
tillhör de trogna bibliotekskunderna.
Fortfarande är han kritisk och misstänksam mot all överhet. Gösta vill
sticka ut och bryr sig inte mycket om
andras åsikter då. Han vill fritt ordna
sitt liv själv och göra som han finner
för gott.
Gösta är riktigt i sitt esse, när han får
blicka tillbaka. Då visar han gamla urklipp. Det kan vara röstlängder, hundra
år gamla, då rösträtten var graderad.
Eller foton tagna för sextio år sen från
de gamla dansbanorna, som fanns i var
och varannan by. Gösta berättar om
personerna där och om hur öknamnen
på dem uppstod, namn som ”Staketpissaren” och ”Fesringens Adolf”.
Ibland handlar det om kända personer
som Per Siegård och om hur stora
”gökar” han drack. Historierna flödar,
och humorn är en viktig ingrediens.
Den är mustig och ibland så grovkornig, att jag avstår från att publicera den
av rädsla för att bli censurerad.
Robert Aschberg kallade fyndigt Gösta
för Hjärnarps Åsanisse. Det var när
han gjorde ett reportage för Saxons
veckotidning. Gösta trivs med det
namnet.
Karl-Axel Sand
Tel 0431-284 39
karl-axel.sand@ektv.nu
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Snart skall ni få se på andra bollar!

Här är Tennisklubbens styrelse:
Tomas Johansson 0431-455858, Torsten Jansson 0431-454907
Henrik Nyberg 0431-454609 och Kaj Andersson 0431-454126
På fotot saknas Magnus Lönnberg 0431-454639 Foto:Rigmor Jansson
Hårt arbete bakom ny bana
Under sensommarn 2007 arbetade medlemmarna i Hjärnarps tennisklubb hårt
med att röja grästorv och sly för att kunna iordningsställa en andra bana. När
banan ”slodats” med hjälp av en minitraktor som drog en tung sliper efter sig och
grusytan jämnats till, la man på ett ca 1 cm tjockt nytt skikt med röd entoutcasgrus. Minitraktorn lånades gratis av Maskingruppen i Ängelholm som förtjänar ett
stort tack för detta.
7 ton grusmassa ”stockades” ut med hjälp av avdragsbanor och ytjämnheten förväntas bli mycket bra. Kostnaden för hela kalaset stannade vid 9 000 kronor som
betalas genom medlemsavgifter. Klubben drivs helt ideellt och finansieras med en
låg medlemsavgift där banhyra ingår. Klubben kommer till sommaren att erbjuda
två välskötta grusbanor och medlemsantalet förväntas öka mycket.
En spännande tennissommar väntar
Under kommande sommar startar klubben tennis för de allra yngsta, från ca 5 år
och uppåt. En prova-på-dag för dessa anordnas i början av maj. Information om
detta kommer att anslås på ICA-Arons, anslagstavlan vid tennisbanorna och på
klubbens hemsida. Söndrebalgs skola kommer också att erbjudas tennisspel som
en aktivitet vid friluftsdagar. Kanske startas också en internserie, allt beroende på
allmähetens intresse. Den mera konkreta och detaljerade infomationen utarbetas
av styrelsen i slutet av februari.
Torsten Jansson, ordf
Adressen till Hjärnarps Tennisklubbs hemsida är (OBS! utan www): htk.no-ip.biz
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0431-137 55
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Aktiva,
nyfikna
pensionärer
Hjördis Karlsson
Foto: Karl-Axel Sand

Hjördis Karlsson är studieorganisatör
för Hjärnarps – Tåstarps PRO. Hon
har nyligen genomgått en höftledsoperation, så just nu engagerar hon sig
inte fullt ut i föreningsarbetet. Men hon
berättar gärna för mig om det gångna
årets verksamhet, där jag sitter i
hennes lägenhet vid Rössjövägen.
Hjördis har ett brett samhälls- och
kulturintresse. Inte konstigt då att hon
satt med en period i kommunens
kulturnämnd. Biblioteket har också i
henne en av sina trognaste besökare.
Vi börjar tala om deltagandet i studiecirklar idag jämfört med förr och
konstaterar att det skiljer sig åt.
Framför allt har deltagandet minskat.

Nu är det inte så illa ställt för pensionärerna med att få fritiden att räcka
till. I och med att yrkeskarriären avslutats kan man ägna sig åt det man
har lust till.
PRO i Hjärnarp – Tåstarp är en förening med 130 medlemmar. De flesta
försöker hålla sig i form både fysiskt
och psykiskt.
- Det finns mycket att välja bland aktiviteterna, betonar Hjördis. En cirkel är
Lilla dagboken för pensionärer, som
utgår från en bok med samma namn,
och denna är verkligen bra. Där står
det bl a om arv och testamenten, alltså
vardagsjuridik. Även andra samhällsfrågor som sjukvården tar vi upp.

- Tv-n åstadkom en förändring, påstår
Så har det varit en kurs om hur man
Hjördis. Folk kan få sitt behov av
hanterar mobiltelefonen. I en annan
information och underhållning tillgodosett hemma. Men även den förändrade lagar man mat. Den senare har en
jämn fördelning mellan män och
situationen för barnfamiljer med två
kvinnor.
pressade, heltidsarbetande föräldrar
hindrar kvällsstudier.
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Motion kan vara många olika saker
från gympa och stavgång , dans och
boule till arbete i trädgården, kroppsrörelse överhuvudtaget. Den är upplagd som en tävling, där deltagarna får
poäng för varje prestation. Poängen
varierar beroende på vad man gör. Det
sammanlagda resultatet av vad föreningens medlemmar jobbat ihop,
skickas in till PRO:s distriktskontor i
Malmö. Sen går det att rangordna de
olika föreningarnas motionsintresse.

- Och männen hävdar sig väl. De är
mycket duktiga, säger Hjördis.
Jag får mig en tankeställare, för jag
hade trott att i den generationen
hittar man inte många intresserade
manliga matlagare.
Sen finns det cirklar åt det mer
kulturella och konstnärliga hållet, en
läsecirkel och en i lappteknik. Det är
ett slags sömnad, där man syr på
tygbitar på en duk, så att de bildar
ett vackert mönster.

Den sistnämnda aktiviteten kallas
friskvård, men egentligen är hela den
verksamhet PRO bedriver friskvård.
Det är viktigt med motion men lika
viktigt för kropp och själ är att odla
andra intressen, att läsa och fundera,
att förstå och uppleva. Det är också
stimulerande att göra det tillsammans
med andra!

PRIMA LIV är en stor satsning på
friskvård, som hela PRO-distriktet
är engagerat i. Den består av flera
delar och här har Hjärnarp – Tåstarp valt motion.
- 80 av oss är aktiva i det här
projektet, fortsätter Hjördis, och vi
samarbetar med andra avdelningar i
Skåne.

Karl-Axel Sand
Tel 0431-284 39
karl-axel.sand@ektv.nu

PREMIÄR
fredagen den 14 mars kl 19.30
på Söndrebalgs skola

VÅR NY TT
Övriga speldagar:

15/3 kl 16.00
22/3 kl 16.00
28/3 kl 19.30
29/3 kl 19.30

Hjärnarpsrevyn bjuder verkligen på
mycket nytt, naturligtvis nya sketcher,
sånger och dans, men även många nya
revyaktörer (några ”gamla” är kvar).

20/3 kl 19.30
23/3 kl 16.00
29/3 kl 16.00

Biljetter 120:- vuxen, 40:- barn
hos ICA-Arons, Munka Allköp samt
1 tim innan förest. vid entrén.
Hjärnarpsrevyns styrelse

VÄLKOMMEN
till 1½ timmes blandad underhållning!
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Ett arrangemang av Kvinnligt Nätverk

Ros-Marie reder på
nolltid ut ett stort
ormbo av kablar och
sätter kvickt och lätt
samman dem och
kopplar dem hit och
dit i de olika apparaterna, datorn, högtalaren, bandspelaren
m fl. Sminkväskan
rymmer förstås
skruvmejsel och
”sockerbitar”. Men
så jobbar också RosRos-Marie vägleder
Marie på en bil- och
maskinverkstad till vardags, där hon förutom logistiken sköter litet av varje, när
hon inte servar bilmekanikerna.
Ros-Marie Johansson och hennes sambo bor nu i
Bassholma och ägnar en stor del av fritiden åt all
slags dans. När Ros-Marie tidigare var gift med
en palestinier lärde hans syster, som var professionell dansare, Ros-Marie orientalisk dans.

Magdans

- en variant
av orientalisk
dans

Det är 15 förväntansfulla damer som tar plats i
Söndrebalgs gymnastiksal för en prova-på-lektion
i orientalisk dans för att undersöka intresset för
en kurs till våren. Det finns många olika orienta15 deltagare är med på
liska danser, magdans är bara en variant. Den
noterna till den orientaliska är vanlig i länderna kring östra medelhavet och Inmusiken
dien, men har på senare tid utvecklats även i USA.
Magdans är en uttrycksform som det
finns många varianter av, det är stor
skillnad mellan de olika regionernas
dans och man kan se varifrån den
kommer. Det är också en motion som
sätter fart på blodcirkulationen, man
får utlopp för känslor och man blir
glad och mår bra.
De röda höftsjalarna med rader klingande mynt hör till rekvisitan. Lektionen börjar med lite enklare steg och
Det går det galant för Anette,
efter en trevande uppvärmning är det
Rose-Marie, Helen och Emelie
snart full fart på dansgolvet.
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Senaste forskningen inom näring
Därför
står det

HERBALIFE

på David Beckham´s
matchtröja

- Sponsrar även Lidingöloppet -

Vill du leva ett bättre liv?

- öka ditt välmående och förbättra din hälsoprofil
- orka mer och öka din uthållighet
- kontrollera din vikt - neråt eller uppåt
- förbättra dina tränings/motions/idrottsresultat
- få ett sundare åldrande och förebygga åldersjukdomar

200
på må kr rabatt
nads
till nya paketet
en gån kunder g per
person

Pröva proteinets kraft - du också!

- program för olika behov utifrån ålder, kön, kroppsvolym och matvanor
- kostnadsfri rådgivning, proteinanalys och livsstilsprofil
- 30 dagars pengarna-tillbaka-garanti
- individuell uppföljning och coaching

Finns hos din lokala oberoende Herbalifedistributör

Margareta Arvidsson 0431-281 83 www.herbaliv.com

Mudra-terapi
Kinesiologi
Healing
Massage

Marianne Malmqvist
Kroppsterapeuternas
Yrkesförbund

Tidsbeställning 0431-45 52 28
Boarpsvägen 112, Hjärnarp

Hälsa
Medvetande

Massage

Dana Feiks

Dipl. kroppsterapeut & hälsokonsult
Björnstedtsväg 2
266 97 Hjärnarp-Lerbäckshult
0431-455407, mobil 0730-615733

hel- eller halvkropp

Muskelvibrator
Ansiktsrengöring
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Snapphanestugan uppe i smoerna
Snapphanestugan ligger i ett naturskönt
område vid Höremosse. Det har varit utmark
till gårdarna fram till 1800-talet och kallades
”smoerna”. Vad namnet betyder är oklart.
Inte ens Bengt Pamp i standardverket
Skånska ortnamn vågar sig på en förklaring.
Kanske syftar det på mossen, att det är
sumpigt där, kanske på att det småskaligt.
Av ett par av husen som låg där, finns det
bara grunden eller en stenhög kvar. Men
Snapphanestugan står fortfarande, även om
den är ombyggd och tillbyggd flera gånger.
Vi vet också lite om dess tidigare ägare. I
Friluftsklubben Snapphanarnas jubileumsskrift 1985 kan man t ex hämta en del. Thure
Karlsson i Förslöv, som brukade leda
torpvandringar häruppe, vet också lite.
Här bodde i mitten av
1800-talet Petter Andersson och Johanna Olsdotter. Gården kallades
Smoehuset. Under det
stora nödåret 1868 fick
dåvarande ägarna Nils
Petter Persson och hans
hustru Chiersti sätta
huset i pant för ett lån på
500 kr, kanske för att
hålla svälten från dörren.
En intressant episod
utspelade sig något
tidigare. Här finns en
sten med en inskription,
som talar om att här rev
vargen får 1836. Gösta
Henrysson och hans fru
Alfhild har ombesörjt ett
minnesmärke. Det finns
vid ruinerna av en fårkätte, inte långt från

gården, numera mitt i en granplantering. Men
vid den tiden omgavs den säkert av betesmark Tillsammans med Mats Rönnerz, som
vet var stenen finns, var jag uppe och tittade
och fotograferade den.
Vid förra sekelskiftet bodde Johan Petter
Bergkvist och Botilla Svensdotter där. Då var
det ett s k kroneskatterusthållarhemman. Det
betydde att hemmansägaren var skyldig att
betala skatt och bidra till underhållet av en
dragon med häst. Hela fastigheten omfattade
7,6 hektar, därav en ha åker och äng, 5,5 ha
skog och resten mossmark.
1909 byggdes gården om igen med det antal
byggnader som står där nu, även om de har
renoverats, några ända från grunden. Det är
lätt att föreställa sig hur det såg ut då, om
man går vägen upp
mot Snapphanestugan. Först kom boningshuset till höger
och på andra sidan
gårdsplanen låg ladan. Bakom huset
fanns ett hönshus
och i fonden stallet.
Till höger, framför
huset löper en fägata
ut. Den är omsluten
av två gärdsgårdar för
att korna inte skulle ta
sig ut på åkrarna, då
de vandrade österut
till betesmarkerna vid
mossen

Mats Rönnertz vid vargstenen
Foto: Karl-Axel Sand
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Fortfarande är landskapet runt gården delvis
öppet, ett par ängar
finns kvar, men på resten har planterats gran.

planterats gran. Höre mosse har bevarat sitt
växt- och djurliv. Morkullor flyger snärpande
i sommarskymningen och bara för ett tiotal år
sedan hördes orrspel tidiga vårmorgnar. Det
känns uppfriskande att vandra på stigarna
här i lite ödslig men vacker natur.
1935 bildades FK Snapphanarna i Ängelholm
som en avknoppning från Ängelholms IF.
Klubben ägnade sig åt friidrott, framför allt
gång, men hade också en del duktiga orienterare. Därför letade man efter en stuga uppe på
Hallandsåsen, varifrån man kunde bedriva den
sporten. 1945 köpte man
”Smoehuset” efter diverse överväganden men
framför allt efter att ha
skrapat ihop köpesumman, 7000 kr.

ning med väggpaneler och spis. På väggarna
hänger fotografier från minnesvärda händelser i klubbens historia och diplom som
medlemmarna erövrat. En och annan uppstoppad fågel pryder också storstugan. Ett
kök finns förstås. Uppe på loftet har inretts
en sovsal. John pekar på två tavlor med årtal
kopplade till stugans och föreningens
historia.

I det gamla stallet har inretts en bastu. På
andra sidan gårdsplanen ligger den senare
renoverade ladan. Här finns sammanträdeslokaler. Klubben är intresserad av hyra
ut sina lokaler
till andra sammanslutningar
och även till
Sedan följde fem år av
privatpersoner,
idogt arbete för att sätta
säger John.
husen i stånd. Man börDetta för att
jade också plantera skog
inte driften av
på några av åkrarna för att
stugan alltför
senare kunna sälja timmer
Stugvärden John Edholm vid Snapphanemycket ska
och få intäkter till underbelasta ekonoFoto: Karl-Axel Sand
stugan
hållet. 1950 invigdes
min. Stugan
den restaurerade gården och fick namnet
har 20 bäddar och den kostar 500 kr att hyra per
Snapphanestugan.
dygn. Intresserade kan vända sig till John
Edholm tel 215 09 eller john.edholm@telia.com
Klubben hade stor nytta av sin stuga, i varje
fall i början. Man kunde anordna orienteFörutom idrottsgrenarna som nämnts ovan är
ringar uppe på åsen. Ett antal kartor över
klubben även engagerad i cykelsport. Moområdet har ritats av orienterarna. Företionssport har nog spelat störst roll i klubningen rymmer också en skidsektion. Under
bens verksamhet, men tävlat har man också
snörika vintrar anlades skidspår, så att medgjort en hel del. Den främsta utmärkelsen är
lemmarna kunde träna på hemmaplan inför
SM i gång 50 km, som Tage Jönsson tog
Vasalopp eller distriktsmästerskap. Det gick
1951. Han deltog även i Londonolympiaden
bra även för icke-medlemmar att använda
1948.
spåren. Säkert har många Hjärnarpsbor åkt
Klubben svarar även för tre uppskattade
här. Jag har själv gjort det ibland.
arrangemang: Lergöksloppet, cykelloppet
Jag ville ta mig en titt inne i husen, så därför
Bjäre runt och orienteringen Tomtelunken. Så
kontaktade jag John Edholm, som är
Friluftsklubben Snapphanarna är fortfarande
klubbens stugvärd och har uppsyn över
att räkna med.
stugorna. Tillsammans med John går jag in i
Karl-Axel Sand
huvudbyggnaden. Den är rustik i sin inred-
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Hantverksmässan
ett arrangemang av Hjärnarps Kvinnliga Nätverk

virkat, bivaxljus, drivvedskonst, handmålat
porslin, trasmattor, tredimensionella kort
och en hel del annat, allt av egen tillverkning. Och så tomtar förstås i alla de
storlekar och utföranden. 10 nytillkomna
utställare berikar mässan med med nya,
spännande hantverk. Här kan man
verkligen hitta julklappar. Även om
kommersen är livlig, så är det viktigaste
att få visa upp sig, att synas. Väldigt
lägligt ställs det ut kransar för gravsmyckning vid entrén, bara ett par steg
från kyrkogården.

Varför är det så fullproppat med bilar på
församlingsgårdens parkering? Jo, det är
årets hantverksmässa som går av stapeln, populärare än någonsin med ett 25tal utställare och ett för vart år ökande
antal besökare som trängs i gemyt och
värme. Inte minst har de hembakta
munkarna och våfflorna en strykande
åtgång. Utöver detta bjuds på det mesta.
Vad sägs om lapptäcken, senap,
smycken, helande stenar, stenugnsbakat
bröd, tunnbröd, hurtbullar, smide, oljemålningar, väskor i lappteknik, stickat och

Hantverks mässan
Anita Eriksson med e
äkta Förslövshotellsenap. Här i sällskap
med Arne Forsberg.

Christina
Kjellin
en av de
drivande
krafterna i
Kvinnligt
Nätverk

Carina Olsson i sin glittrande
smyckehörna använder bara
naturmaterial, stenar, glas,
snäckor, keramik.

Två jätteglada
hjärnarpsdamer
Tima Ivarsson och
Randi Johansson.
Har de månne
gjort ett klipp?

Berit Hellmin med
tunnbröd och hurtbullar som gick åt
som smör i solen.
Det har i alla fall
Jonatan Svensson
gjort - ett ruskigt
Halloweenkort i
Susanne Gullverts
stånd!
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Postrånevandringen
- en upplevelsesafari
Gengångare
Vandringen som årligen arrangeras av
Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp
går på historiska marker. Färden går
från norrsidan av Hallandsåsen där tre
riksvägar går parallellt, nya E4, gamla
E4 och den ännu äldre riksvägen, där
drottning Kristina färdades när hon
lämnade Sverige för Rom. Det sägs att
hon går igen på åsen, så det finns anledning att hålla utkik efter både henne
och andra gengångare, drottning Margareta, postrånare, snapphonor och
Hacka-Greta, alla förknippade med
åsen.
Den norske post
På den gamla riksvägen reds posten
mellan Danmark och Norge. 1757 blev
postiljonen överfallen och rånad på
1680 skilling banco, oerhört mycket
pengar för tiden, i trakten av Simontorp. Brottet blev aldrig uppklarat.
En minnessten påminner oss idag om
händelsen.

Friskvård
Vandringen över åsen är 12 km lång
och är framför allt en folkhälsoinsats
där du får ett ordentligt motionspass
under lättsamma former. Det skall
vara skönt, avkopplande och roligt.
Man går i sin egen takt och alla kan
vara med, från farmor till bebisen i
barnvagn och hunden. Det finns också
en avkortad variant och färdvägen
avptrulleras med jämna mellanrum,
ifall någon inte skulle orka ända fram.

“Nu grönskar det i dalens famn
nu doftar äng och lid...”
Vem kan motstå Hallandsåsen
med dess trolska skogar och leende,
öppna landskap när sommaren är
i antågande?

Lindabklassiker
Postrånevandringen ingår i Lindabs
friskvårdsinsatser vilket innebär att
Lindab bjuder sina anställda på startavgiften.
Start och mål
Start och mål är i Margretetorp. Det
går buss därifrån till Östra Karup, där
själva vandringen börjar. Bussarna går
i skytteltrafik. Det är flera hundra personer som brukar vandra, i fjol runt
700, även långväga ifrån.

Bröd och skådespel
Vid ett 15-tal kontroller får du uppKom med!
uppleva historiska händelser. Det är
Så kom och var med du också där alla
bygdespelsgruppen Urgunderna som andra är denna söndag. Ta med familj,
gestaltar de olika skepnaderna. Post- släkt och vänner från när och fjärran.
ridaren blir förstås rånad! Våra riksDet är bedövande vackert på Hallandsspelmän underhåller. Förfriskningar
åsen så här års!
blir det också vid en del kontroller, så
Väl mött!
det är inte nödvändigt med någon stor
Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp
matsäck.
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Boka nu!
Söndagen den11 maj

Postrånevandringen
Start kl 9-10
Hållstugan i Margretetorp
60 kr per person
17

Bli medlem i

Ring Berit Bodahl 0431-28575
www.hjarnarp.webb.se

Röda Korset - det hjälper!

HJÄRNARP-TÅSTARPS RÖDAKORSKRETS

Hjälpinsamlingar
Kurser i Barnolycksfall
och Första hjälpen

Hälsopromenader
Uppsökande verksamhet
Träffpunkt Kupan i Ängelholm

TTKG
ALLT PÅ SAMMA STÄLLE

TRÄ
TAPET
KAKEL
GOLV
OM-OCH NYBYGGNATION

Henri Feiks
BJÖRNSTEDTSVÄG 2
266 97 HJÄRNARP
0431-455407, MOBIL 0703854323
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Vattenhundarna Elvis och Eddie
- och lite om sjöräddningen Elvis och hans bror Eddie, bägge 10 månader, som bor i Simontorp hos
husse Göran Sundin och matte Ursula Lindblom, är portugisiska vattenhundar. De tränas nu för att kunna tjänstgöra vid sjöräddningen i Torekov.
Här är båda ekipagen, men det är fullt sjå att hålla grabbarna i styr när de

ska posera för fotografen. För när de fått på den neongula västen, vet de att
det är jobb som gäller och blir mycket ivriga av förväntan inför uppdraget, som
än så länge inte är på riktigt. När de är färdigtränade skall de jobba från båten
och kunna leda den rätt, även när det stormar och är mörkt, när det gäller att
hitta mänskor i vattnet, överlevande men också drunknade under vattnet.
Det är en gråkall lördag med snålblåst
när jag träffar Göran och Ursula i hamnen i Torekov och vi skyndar oss in till
de andra på sjöräddningen. Här är hela
jourteamet samlat för att hjälpas åt att
informera mig. Göran är en av sjöräddarna. De har jour var femte vecka och
måste då finnas på plats. Här finns ock-

så Henrik Bjuvsten, pilot idag, Tommy
Berggren och skepparen för dagen,
Anders Rick, som också är vice uppsyningsman på Torekovs sjöräddningsstation. De har alla skepparexamen och en
viss sjukvårdsutbildning med delegation
att utföra vissa uppgifter som annars
bara en sjuksköterska får göra.
19

Svenska sjöräddningssällskapets
absolut främsta uppgift är att rädda
liv - inte egendom. Det är en frivilligorganisation, dvs sjöräddarna
arbetar utan lön. Det finns en stödorganisation, Livbojen, vars huvudsakliga uppgift är att skrapa ihop
pengar till verksamheten, och det är
den duktig på. Det ska inte kosta
staten något.

Sjöfartsverket är den myndighet som
de är underställda. Anropen kommer
från sjöräddningscentralen i Göteborg,
där det bestäms vilka enheter som skall
anropas. Alla utan undantag som befinner sig på sjön är skyldiga att ställa upp
och hjälpa till och kan alltså också anropas. Det är ett nära samarbete med
t ex sjöpolisen, tullen, lotsarna, kustbevakningen, flyget och räddningstjänsten.

Sjöräddningsbåten Gripen
Elvis och Eddie är ivriga att få komma ombord på sjöräddningsbåten, som heter Gripen därför att Sparbanken Gripen fanns
med bland bidragsgivarna när en ny, modern båt införskaffades
2006. Den är utrustad med allt tänkbart som behövs vid en insats
och går att köra fortare än den gamla.

Grädden på moset
denna dag blir den avslutande sälsafarin
som jag bjuds på när båten ändå skall
ut. På med flytvästen och båten kör runt
Hallands Väderö och jag får se både
fåglar och sälar i mängd. Det är en upplevelse att se det i till synes orörd natur,
utan en massa mänskor och båtar.
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Det går förstås inte att få en närbild på
sälarna. När båten kommer för nära
ger de sig ner vattnet och det är bara
huvudena som syns, de guppar som en
mängd svarta bollar på vattenytan.
Här finns gott om kobbar och skär
och flera är fullprickade med fåglar.

Sälar söder om Hallands Väderö
Torpet i Simontorp
Träningen av Elvis och Eddie
Tillbaka i Torekov får Elvis och Eddie
måste vara kontinuerlig och görs med
krypa in i bilen igen för hemfärd till
hjälp av Svenska Sökhundsgruppens
Simontorp. Där bor de med Göran
utbildning. Sjöräddningen vill gärna ha
och Ursula i ett gammalt torp som nu
hundar på sina båtar som hjälp att hitta
renoveras. I familjen finns också en 11 mänskor i vattnet och under vattenytan
år gammal katt som än så länge förnär tekniken inte räcker till och sikten är
håller sig avvaktande till Elvis och
obefintlig. Hundarna skall finnas på båten
Eddie.
och får inte vara rädda för att åka båt i
storm, mörker och hög sjö.
Inga fritidsproblem
Göran som är snickare och har ett
Målet
eget inredningsföretag håller på att
Elvis och Eddie är komna ungefär
bygga en ny verkstad uppe i backen
halvvägs i träningsprogrammet. När
bakom huset. Ursula håller på att
slutprovet kan göras - att hitta en
bygga upp sin redovisningsfirma. Fridrunknad
under vattenytan - är bara
tiden fylls nästan helt av träningen med
en fråga om hur mycket tid till träning
Elvis och Eddie. Och det är tur för
familjesammanhållningen att alla (utom som Ursula och Göran hinner avsätta.
Vi önskar dem lycka till och att Elvis
katten) delar samma intresse.
Eddie skall komma till stor nytta
och
Portugisisk vattenhund
Det tog lång tid och var ett noga genom- när det gäller att rädda liv.
Margareta Arvidsson
tänkt beslut när paret bestämde sig för
vilket slags hund de ville ha och vad den
14
skulle användas till och valet föll på den
Yippie!
29
15
portugisiska vattenhunden. Den har
använts av fiskarna i Portugal och är en
MARS
28
20
glad hund, tycker om mänskor, är
mycket arbetsvillig och passar därför
23 22
utmärkt till sökhund. Det är en helt
underbar hund och söt dessutom. Så när
Göran och Ursula köpte hund, kom de VÅR NYTT!
Hjärnarpsrevyn
hem med - inte en, utan var sin.
21

Våren 2008
på Margretetorp

Hjärnarps Bibliotek

- Gästgifveriet nära dig Gästgifvarelunch måndag-fredag
Påskarrangemang under påskhelgen
med påskmeny

Öppettider

Mors dag firar vi 25 maj

Måndag
Tisdag
Torsdag

Bröllop, födelsedagar, jubileer
Vårt berömda smörgåsbord
serveras dagligen

Fredag

13.30-18.00
13.30-18.00
10.00-12.00
13.30-19.00
13.30-18.00

www.engelholm.se
Tel 0431-45 42 65

VÄLKOMMEN!
Annika & Torbjörn

Mejeriet

Café & Restaurang

Personlig service
Snabba beslut
Välkommen att prova oss.
Vi tål en jämförelse.

Tel 0431-45 42 09
0739-043828
zohal111@ofir.dk
www.mejeriet.biz

*Dagens lunch
*Beställningar
*Sammanträden
*Kaffe - hembakat bröd

*A la carte
*Pizzeria
*Musikkvällar
*Catering

Munka Ljungby I 0431-480 700 I www.gripen.se
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Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp
arrangerade och bidrog med
pepparkaksdegen.

ark
se M
s
a
L

Ja, då gällde det
för skolbarnen i Söndrebalg att passa på att fylla på
i klasskassan. På torget var det livlig kommers i barnens stånd, där det bjöds
ut egentillverkade julvaror, t ex vackra hemstöpta
grenljus och hembakade lussekatter. Alltmedan chokladhjulet rullade och Rigmor och Torsten Jansson underhöll med julmusik.

Julmarknadens höjdpunkt

var nog ändå pepparkakshustävlingen. Här
tävlade barnen klassvis om vem som lyckats
få flest röster för sin design. En krona i en
burk vid respektive hus motsvarade en röst.
Denna gången var det klass 2 Röd med Bondgården som vann. Och Sparbanken Gripen
spädde på med 500 kr. Vid den efterföljande
auktionen var det emellertid klass 1-2 Blå
som fick mest betalt för sitt hus. Pengarna
blev ett välbehövligt tillskott till klasskassan.

Familjen Strömberg-Larsson med
lilla Moa beundrar ett husbygge.
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Villa Villekulla med Pippi och Lilla Gubben
Kling och Klang, Dunderkarlsson och Blom,
Tommy, Annika och Prussiluskan.

Vilken julklapp!
- och precis efter vår önskelista

En dag i december fick alla barnen på
Söndrebalgs lågstadium en riktig överraskning. Klockan 13.00 samlades vi ute på
skolgården, där stod tre farbröder med sju
JÄTTESTORA paket. Det var Mats Rönnertz, Lars Hedström och Bengt Wahlström
från Föreningen Framtidsbygd som delade
ut ett paket till varje klass. I paketen fanns
bollar i olika storlekar, hopprep och rockringar som vi ska använda ute på rasterna.
Vi blev så glada att vi sjöng en sång för
farbröderna. TACK TILL FRAMTIDSBYGD
FÖR ATT VI FICK SÅ ROLIGA GREJOR
ATT LEKA MED!!

Hjärnarps Kvinnliga Nätverk
Vårprogrammet är i skrivande stund ännu
inte helt klart. Det kan sedan som vanligt
hämtas på biblioteket.

Hälsningar från alla barnen

Promenadgruppen

Hedins
Orkester
när det gäller
dansmusik

Conny
Martin
Lasse
Arne

- trumpet, bas, gitarr, sång
- trummor, sax, sång
- gitarr, sång
- dragspel, klaviatur, sång

CD-skivor kan beställas på

www.hedins.info

Håll dig i form
och promenera mera!
Det är bara att möta upp på torsdagar
vid idrottsplatsen, start kl 18.30
för en härlig promenad
med lite lagom gymnastikinslag.
Stava om du vill!
Efter en timmes promenad
är du åter full av energi!
För information, ring
Kerstin Ekstrand i promenadgruppen
Tel 45 49 86.
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Äntligen en frisör!
Lagom till julmarknaden passade Veronica Svensson från Östra Karup på att öppna
sin första egna frisersalong mitt i Hjärnarp. Och vad passar väl bättre när det nu saknades en frisör centralt i Hjärnarp.

Veronica är nybliven frisör vid Scandinavian Hair Training Center i Helsingborg. det är en
utbildning som
ungefärligen motsvarar den 3-åriga
gymnasieskolans.
Veronica hade redan
innan massörutbildning, liksom utbildning i hudvård och
sminkning. Då
Veronica arbetat
flera är med massage på olika spa
finns det även nu
med i hennes utbud.

Hjärnarp
Salongen

Marian Bierma gratulerar Veronica vid invigningen
av HJÄRNARP SALONGEN

“Jag är glad åt att jag hittat en lokal mitt i byn
och att jag blir granne med restaurang Mejeriet.
Jag tror att det är ett lyft för orten när det sker
något så positivt som en nyetablering. Mitt
utbud är brett, jag kan erbjuda allt inom branschen och tar även hand om herrarnas hår. Jag
hoppas att det snabbt blir fullbokat. Mina
öppettider blir: Må, ti, fr 9-18, to 12-20, lö 9-14,
och telefonnumret är 454839”, upplyser Veronica.

Veronica i dansbandet Lindaus.
Foto från hemsidan.

På fritiden är Veronica vokalist i dansbandet
Lindaus, tidigare i Chrix. Musik är hennes stora
fritidsintresse. Vi på redaktionen hoppas att
Veronica blir väl mottagen i Hjärnarp och att
salongen skall gå som en dans!
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Blommor för
alla årstider och
alla tillfällen

0431-45 47 55
www.mittibyn.com

Brudbuketter
och blomsterarrangemang

AC-SERVICE

26

Rosose-Marie
e-Marie hhar
ar många järn i elden

Rose-Marie Karlsson, bitr rektor på
Söndrebalgsskolan, eller som ett barn
sa, låssasrektor, är även känd för hjärnarpsborna som en av stjärnorna i
Hjärnarpsrevyn. Där började hon för
10 år sedan i rollen som lindansaren Elvira Madigan
med en utsökt vacker klänning från Helsingborgs Stadsteater. Hon avslutade sin
aktörskarriär i fjol och en av
de roller som etsat sig fast i
minnet är den som rollatorförare i Kärringrock. Den
rollen är nog också den
roligaste

kollegor. Så har också Söndrebalg
många duktiga elever och mångdubbelt fler deltagare än de andra skolorna i deras årliga melodifestval.

Nu har Rose-Marie inte
bara varit aktör i revyn utan
även tidvis sytt dräkter och
varit klädanvarig samtidigt
som hon haft roller på
scenen.
- Det hade aldrig gått om
man inte haft så stor sammanhållning och hjälpt
varandra i ensemblen. Där
kan man skämta och
stötta varandra. Det har
Rose-Marie Karlsson gett så mycket värme och
- Tiden i revyn har gett mig Foto: Mikael Lundblad
gemenskap.
så mycket skratt, glädje,
eftertanke och gemenskap. Men nu
Rose-Marie är inte bara bitr rektor,
känner jag att det är dags att gå vioch mormor, men också egen
förälder
dare. Än så länge är jag med i revyföretagare med taktil massage, Feng
föreningens styrelse. Man kan inte
Shui och föreläsningar på scemat.
sluta tvärt, man måste ge tid till avRose-Marie är nyfiken, kreativ och
trappning och att skaffa en ersättare,
tycker om att jobba med händerna. I
säger Rose-Marie.
bakgrunden finns många olika yrkesutbildningar, t ex barnskötare, sjuk- Det finns en stereotyp föreställning
om rektorsrollen och det vill jag ändra vårdsbiträde, mentalskötare, förskollärare, massör, Feng Shui-instruktör.
på. Där har jag haft mycket nytta av
min revyerfarenhet. Det är viktigt att
- Att vara sig själv och att lyssna på
visa att man är en vanlig mänska som
kan vara barnslig, kreativ, full av skratt dem som finns runt omkring är viktigt i
min vardag, Man lär sig mycket av det
och som vågar ställa sig upp på
och lär sig nya saker hela tiden, är
scenen och sjunga och spela teater.
Rose-Maries budskap.
Att vara en förebild för elever och
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Kabel-TV & Internet
i Hjärnarp

även digital-TV i nätet...
Thalamus Operations AB * Åkerslundsgatan 10 * 262 73 Ängelholm * 0431-44 54 00 * www.ektv.se

Vi kan rörsystem för vatten
och korrosiva vätskor
29
www.gpa.se
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Lekplatsinvigning

Julia Göthe demonstrerar
sina klätterfärdigheter.
Vem har roligast
i fågelbogungan?
Johan Svensson

eller hans föräldrar
Tjompen och Mia?

”Kommunen har verkligen varit tillmötesgående och
lyssnat på oss när alla vi här kringboende och förskolan Karikan har haft synpunkter och önskemål.
En så fin, helt ombyggd lekplats tycker vi är värt att
fira” säger Anette Göthe på Stampehusvägen och
lämpar ett helt lass kanelbullar på fikabordet. ”Så vi
har hjälpts åt alla häromkring att ordna det lite festligt med bandavklippning, fika, fiskdamm och ballonger till alla barnen.” Lekplatsen fylls under tiden
vi står och pratar på med barn och deras anhöriga
och frågan är vem som har roligast.
Även lekplatsen på Harnacka övre har byggts
om med flera nya lekredskap, medan den på Harnacka nedre har avvecklats i brist på leksugna
barn.
Från en strategisk position bevakar Ida fiskdammen - så
klart - och många köar för att pröva fiskelyckan.

Emmy
Almqvist
är inte så
intresserad.
Hon vilar
tryggt i mamma
Elidas famn.
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Solenergi
Värmepumpar
VVS arbeten
Olja - Pellets
Ved - Renoveringar
Nyinstallation
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