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Julmarknaden
Hjärnarpsrevyn

Lördagen den 6 december
hålls den traditionella julmarknaden

på torget i Hjärnarp
Gynna försäljarna genom
att göra inköp inför julen!
Det är både skolklasser och
enskilda som står på torget denna dag.
Vill du stå på torget och sälja,
ring Lars Hedström 45 40 50
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fortsätter med sina bejublade framgångar. Sedan starten har antalet besökare mer än fördubblats. I år var
det nästan lika många betalande besökare som i fjol, ca 750 st. Till detta
kommer generalrepetitionen med särskilt inbjudna grupper. Att det inte blev
fler besökare kan bero på att så
många väntade in i det sista att gå och
därför blev utan biljett. Så tag lärdom
till nästa år: Vänta inte till de sista
föreställningarna om du inte vill gå
miste om en härlig upplevelse!

Tack, Mats!
del postärenden. Senare har det utvecklats rejält.
Hjärnarpsdagen var Mats idé. Där ordnades det marknadsförsäljning och
underhållning. De små historiska sketcher från Hjärnarp som då spelades upp
utvecklades ju senare till Hjärnarpsrevyn.
Mats lämnar ett stort tomrum efter sig
och vi i styrelsen som haft förmånen att
arbeta tillsammans med honom kommer
att sakna hans driftighet och förmåga att
entusiasmera oss andra i styrelsen när
problem dök upp. Han fick oss att göra
en snabbinsats när kommunen hotade
med att dra in källsorteringsanläggningen
bakom Grilleken. Efter bara några dagar
kom den tillbaks. Vi andra i styrelsen
tackar för alla åren och önskar Dig
lycka till med Hjärnarpsrevyn!
Styrelsen

Marie kramar om Mats vid
avtackningen på årsmötet
Foto: Magnus Johansson

Efter 10 års framgångsrikt arbete som
ordförande för Föreningen Framtidsbygd
Hjärnarp avgick Mats Rönnertz vid årsmötet. Detta var inte helt oväntat, då
Mats gett tydliga signaler om att han ville
avgå. Han är ju även hårt engagerad och
involverad i Hjärnarpsrevyn.
Ända sedan föreningen bildades har
Mats varit en förgrundsfigur som envist
och framgångsrikt drivit föreningens
frågor till fromma för hembygden. Här
kan bara nämnas några exempel:
När Posten skulle stänga sitt kontor i
Hjärnarp samlade Mats genast ihop delar
av styrelsen så att vi kunde stötta Stellan
Johansson på Arons i Hjärnarp så att de i
sin då nyinredda butik skulle kunna ta
över postservicen. Efter en del förhandlingar kunde Stellan i alla fall ta över en

Mats vid vargstenen
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Foto: Karl-Axel Sand

Christina Kjellin

Laila Jönsson - Lars Ånhammar

Marieholms gård, Hjärnarp, tel 454584

Axelstorpsvägen 37, Båstad, tel 71430

Kristaller och stenar

Lammpäls & hantverk i skinn

Lilija Walther

Litta Hantverk & Galleri

Kransar, keramiksmycken, tyllänglar
Monica Svensson, tel 441153

FENG SHUI

Backagårdsvägen 2, Hjärnarp, tel 455011

Dana Feiks

Marianne Malmqvist

Dipl kroppsterapeut & hälsolonsult

Massage - Kroppsterapi

Boarpsvägen 112, Hjärnarp, tel 455228

Björnstedts väg 2, Hjärnarp, tel 455407

Annika Christensen

Ewa Carlsson

Naturnära hudvårdsprodukter

Årets trädgårdsbok

www.naturligating.se

Harnackav 16, Hjärnarp, tel 454300

Höstmässa
Hälsa - Hantverk
med lokala utställare
anordnas av

Nätverket i Hjärnarp
lördagen den 25 oktober kl 11-16
i Söndrebalgsskolans gymnastiksal
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Lotteri på entrébiljetten som kostar 20 kr
Gun Bengtsson, Gerd Jansson och Kerstin Hagelqvist medverkar med kaffeservering med
våfflor och munkar med grädde och sylt. Mässan är ett sätt att visa upp hantverkskunnandet och hälsoföretag i Hjärnarp med dess närmsta omnejd. När det gäller hantverket
bedriver de allra flesta sin verksamhet som en hobby.
Passa på att handla julklappar och julprydnader, prova massage och smaka näringsdryck!
Annonsörerna på denna sida är ett urval av dem som är med på mässan.

Anita Eriksson, tel 450009

Maria Andersson - Lisbeth Nelson
Stenugnsbakat bröd

Äkta hemlagad
Förslövshotellsenap

454147 - HJÄRNARP - 454780

Marie Sturk - Vantinge struts

Yvonne Ahlgren - Bär & Päror

Vanstadv 62, Hjärnarp, tel 0704-298548

Vantingevägen 295, Ängelholm, tel 452973

Kött- & charkprodukter av struts

Saft - sylt - pumpor

Helen Eriksson

Iréne Qvintus

Stickat & Virkat

3D-kort

Verjes väg 3, Hjärnarp, tel 0701-553029

Lärkeröds Byav 45, M Ljungby, tel 441222

Christel Gustavsson

Åsa Rosengren-Ahlström

Farhultsv 205, Höganäs, tel 042-68561

Vanstadv 62, Hjärnarp, tel 0703-349828

Bivaxljus och tomtar

Greenhouse - Damkläder

Anita Wulff

U-limited

Drivvedskonst

Pärlor med kvalitet

Söndrebalgsv 147, Hjärnarp, tel 454324

Anette Neumayer, tel 454072
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Tåstarp
Gånarp och Tåstarp är de samhällen
Tåstarp har kvar sina bykärnor och de
som ligger närmast Hjärnarp. Numera
gamla byavägarna.
är de inte avgränsade från varandra
Det finns ett starkt intresse här för
utan bebyggelsen hänger ihop. Skolan
historia. Toarps byalag lever
bygdens
är gemensam och finns i Hjärnarp,
kvar, och det har bildats en hembygdssedan skolan i Tåstarp lagts ned. Men
förening,
Tåstarps sockens hembygdsdet finns fortfarande ett dagis och bibDen har bl a gett ut böcker
förening.
liotek i de gamla skollokalerna. Den
om Toarp, Tåstarp och Brandsvig, som
lilla småskolan har efter diverse turer
är nöjsam läsning.
blivit församlingsgård
En
del uppgifter till
och kallas Sockendessa
artiklar har
stugan. Kyrkorna i
hämtats därifrån. Jag
Hjärnarp och Tåstarp
har också haft givingår i samma förande samtal med
samling och turas om
Nils Larsson, gamatt ha gudstjänsterna.
mal
Toarpsbo, med i
Hjärnarpsbladet delas
och hembyalaget
ut i Gånarp och Tåstbygdsföreningen och
arp. Vi hade därför
verkligen insatt i bytänkt spegla trakten i
Tåstarps byaväg
arnas historia. Leif
det här bladet och
som gick
Carserud,
följande.
bort för kort tid sedan, tar i sin bok
Tåstarp är egentligen två byar, Toarp
Naturen i Ängelholmsbygden upp
och Tåstarp. Dessutom finns en samnatur- och kulturmiljöer i området, ofta
ling utflyttargårdar ute på slätten i
med spännande, geologiska perspektiv
Brandsvig. Före skiftena på 1800-talet
på landskapets utseende, för den som
bestod de av ett fåtal gårdar, Tåstarp
vill lära sig mer.
hade åtta och Toarp sex gårdar. Åkrar
Sevärda natur- och kulturmiljöer
och gårdar låg på åssluttningen medan
Utanför Tåstarp vid vägen mot Ängelstörre delen av betes- och slåttermarholm ligger Prästängen, Ängelholms
ken fanns ute på Ängelholmsslätten,
första
naturreservat. Det var ursprungsom nu är uppodlad. Anledningen var
ligen en gammal slåtteräng reserverad
att man på den tiden inte kunde plöja
för kyrkoherden i Hjärnarp som skulle
upp den bördiga lerjorden. Järnplogen
ha hö till sina kreatur. Den långa transhade inte gjort sitt inträde. Med skifporten hem till prästgården gjorde kantena förändrades situationen. Torpare
ske, att prästen så småningom avstod.
etablerade sig längre upp i markerna
på åsen. En del gårdar flyttade ut, men Ängen blev betesmark istället. Nu betas
den inte heller och håller på att växa igen.
flera andra tillkom. Så både Toarp och
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Det finns en del minnesvärda företag
och händelser att berätta om.

Den får snarare kallas en lund. Orkidéer
och andra rara växter har nästan försvunnit, men på våren hittar du ett hav
av vitsippor här.
På Stora Brandsvigs gård står en sevärd fornlämning, ruinerna av en
gammal borg från 1300-talet, ungefär
lika gammal som Kärnan i Helsingborg. Den ligger på sank mark, eftersom befästningar förr ofta lades på
svårintagliga platser. Tidigare fanns det
en sjö här, men den dikades ut. Här har
Ängelholms kommun sin vattentäkt,
eftersom grundvattnet är rikligt och
håller god kvalitet.

Isbolaget
Så blev sjöarnas is i början av 1930talet grunden i en affärsidé. Mejerier
och slakterier behövde is och kyla vid
sin livsmedelshantering. Men även
mindre enheter som kött- och fiskaffärer hade sådana behov. Ismaskiner fanns men de var dyra att anskaffa. Därför lönade det sig att sälja
is. Fyra Tåstarpsbor satte i gång att
såga upp isen på sjöarna och leverera
till sina kunder. Senare 1935 bildades
Tåstarps isbolag av Ivar Jansson och
Åke Johansson.

De tre sjöarna i
Tåstarp, Storesjö,
Isupptagningen var
Lillesjö och
arbetskrävande
Danskesjön, ger byn
med många sysselmycket av dess
satta. Det lades
karaktär. På somupp
ett islager, så
maren ligger de där
att is kunde säljas
inbäddade i grönska
även på sommaren.
med rader av hus
För
det behövdes
längs byavägarna
sågspån som isolesom löper förbi.
Storesjö
ring. Sågverken i
Sjöarna har inga
bygden gladde sig, för nu blev man av
tillopp, utan de är källsjöar, där grundsitt överskott.
med
vattnet sipprar upp genom bottnen. De
bildades i ett isälvsdelta genom stora
Under 40-talet rationaliserades
s k dödishålor, då inlandsisen drog sig
arbetet,
bl a tillverkades en eldriven
tillbaka för 13000 år sedan. Isen lämsåg för att slippa den tröttsamma
nade kvar sand och grus i en rullstensisupptagningen. Isbolaget utökades
ås, som sträcker sig mot nordost till
också med två man. De driftiga
Rössjön. Det har man dragit nytta av i
entreprenörerna konstruerade sen
Hillarp och anlagt en grustäkt.
tillsammans med byns smeder en
elevator, som tog isen från sjön upp
Sjöarna har nyttjats på många sätt
de väntande lastbilarna.
till
genom tiderna. Här har man tagit
vatten, tvättat, badat och fiskat bl a.
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Sprängämnesfabriken Trionyl
1941 inträffade en olycka uppe i
Toarpsskogen som Ängelholmstidningen beskrev som ”Den svåraste
olyckshändelse som väl inträffat i
ängelholmstrakten”. En explosion i en
ammunitionsfabrik krävde sex
människoliv.

Men med de billiga frysboxarnas intåg
under 50- och 60-talet minskades
behovet av is. Arbetslönerna steg.
Företagarna hade blivit äldre. Detta
sammantaget gjorde att rörelsen lades
ner1956.
Gässlingarna rensade sjön
Sjöarna höll på att växa igen under
1900-talet och skapade problem. Åkrarna runt om läckte ut näringsämnen.
Olika åtgärder vidtogs. Ibland släpades
växtmassan upp på land med häst och
harv och sjöarna hölls öppna för en tid.
Kanaler har även grävts till och mellan
sjöarna och det ser ut att ha räddat
sjöarna för lång tid framåt. Men det
mest originella ingreppet för att rädda
sjöarna var av annat slag. Danskesjön
inhägnades och 100 gässlingar släpptes
ut i sjön. Tanken var att fåglarna skulle
äta upp växtligheten och se det lyckades! Under sommaren försvann det
mesta av vass, kaveldun och fräken
från sjön. Projektet fortsatte sen det
följande året.
Vintersport
Danskesjön har också varit ett
centrum för vinteridrott. Lantbrukare Sture Svensson med gård
intill sjön och med flera uppväxande söner plogade bort snön med
sin traktor och skapade en utmärkt skridskobana och bandyplan. 1969 bildades en bandyklubb,
BK Forward, som levde kvar i 20
år. Det var idrottsintresserat folk i
Tåstarp, Hjärnarp och Munka
Ljungby, som slog sig samman för
att utöva vintersport.

Händelsen väckte stor uppmärksamhet. Det finns ännu folk som minns den
väl, bl a Nils Larsson. Två gymnasister
gjorde 2002 ett specialarbete om
olyckan, som de publicerade i ett litet
häfte, ”Ruinerna inne i Toarpsskogen”.
Det finns att låna på Hjärnarps
bibliotek.
Sprängämnesfabriken Trionyl anlades
1939. Den var danskägd med en dansk
chef, Olof Gamst, och bestod av nio
byggnader. Femton personer arbetade
där. Produktionen var för civilt bruk,
t ex för gruvindustrin, men det har
funnits funderingar om leveranser av
ammunition till den danska motståndsrörelsen. Man gjorde även gengaständare.
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Slutförvaringen

Explosionen skedde i det s k patroneringshuset. Det hör till saken att de tre
personerna i företagsledningen klarade
sig, trots att de då befann sig i huset
och lämnade det bara en minut innan.
Vilken osannolik tur de hade! Många
har undrat över detta, att de kom iväg
så snabbt.

marna är pratsamheten mellan låtarna.
De fyller upp med allehanda skrönor
och lögner.
De spelar på spelmansstämmorna i
Degeberga och Ängelholm. De har
spelat här i trakten vid olika slags
arrangemang, både offentliga och
privata. En CD har de också gett ut.
Trion har hållit på i tio år. Numera
spelar de ganska sällan, fast den 18
oktober ska de vara med på en stor träff
i Malmö, då det ska spelas skånska visor.

Knallen hördes ända in till Ängelholm.
En brand utbröt bland ljungen och enarna på den hed, som då fanns invid
husen och 40 hektar skog ödelades. En
utredning som tillsattes kunde inte lämna några förklaringar till explosionen.
Inget varken bekräftade eller förnekade
att det rörde sig om ett attentat.

Torbjörn är som bekant bibliotekarie i
Hjärnarp. Där träffar jag honom och
frågar om vad som var anledningen till
namnvalet. Namnet ger associationer
till fabriken och olyckan, till något obestämt kemiskt och kanske också till att
de är en trio.

Fabriken köptes sedan av Nitronobel,
som lade ner den. Idag är platsen bevuxen med skog. Bara grunderna till
husen finns kvar utom beträffande slutförvaringshuset, som fortfarande har
väggar. Ett nytt tak har också lagts på.
Det kommer fortfarande en del besökande till platsen. Den 26 maj 2001, 60 år
efter olyckan, hölls en minnesstund där.

Han kan inte ge en riktigt tillfredsställande förklaring men försöker med att
de spelar dynamisk folkmusik. Men
behövs det egentligen en förklaring?
Text och foto:
Karl-Axel Sand
Tel 0431-284 39

Trionyl

Folkmusikorkestern Trionyl
Det finns en trio i kommunen, som kallar sig Trionyl. Den består av Laif Carr
i Simontorp, riksspelman på träskofiol,
Per Axel Karlsson i Tullstorp, riksspelman på durspel (ett slags dragspel) och
Torbjörn Sundqvist på gitarr och banjo.
Egentligen spelar han de andra instrumenten
också och rycker in när så behövs.
Trionyl har specialiserat sig på skånsk
folkmusik. Vad som utöver musiken
karakteriserar orkestern och medlem-

Per Axel, Laif
och Totbjörn

Teckning: Torbjörn Sundqvist
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Tåstarps mesta mjölkbönder
Text och foto: Margareta Arvidsson

Ingegärds och Lennarts hus på Östergårda...

I varje fall har de den största mjölkdjursbesättningen, Ingegärd och
Lennart Andersson på Östergårda som ligger vackert inbäddat i det leende landskapet mellan
Store sjö och Danskesjön.
Östergårda heter det i pluralis
eftersom det ursprunligen var två
gårdar. Lantbruket köptes 1866
av Lennarts farfars far och de
bägge boningshusen byggdes på
1860-talet. I det ena boningshuset bor
Ingegärd och Lennart och i huset
mittemot bor sonen Urban med
sin familj. Han är
heltidsengagerad i
lantbruket.

ningen är precis avklarad, men det stundar
bröllop på gården.
Yngste sonen skall gifta
sig i dagarna. Lennart
visar beredvilligt runt
och berättar och förklarar. Vi går ut till korna,
över 100 djur, på betesmarken som är en återställd del av grustaget

... har en fin utsikt över Store sjö

som är närmsta granne. Hela marken
är prickig av SLB-djur, svensk
låglandsboskap. Fast hur svenska de
är kan man fråga sig, för sperman vid
inseminationen kommer ofta från
utlandet, USA t ex där rasen heter
Holstein. Urban har utbildat sig i
insemination, så nu sköter han det
själv. Doserna förvaras i en behållare
Mitt i värsta
med flytande kväve. Det demonstrerar
brådskan får jag
Lennart när vi kommer in i den nylov att störa med
mina ”dumma” Sonen Urban Andersson, byggda ladugården. Det gäller att få så
bra egenskaper som möjligt, t ex mjölfrågor. Trösknästa generation
9

Bara en bråkdel av alla djuren kommer med på bild

kens mängd och kvalitet, djurens exteriör. De skall vara högväxta för att
skona juvren.

Alla djuren har en transponder som är
programmerad med individuella data,
t ex identitet och anpassad foderdos.
Varje morgon vid femtiden spottar
skrivaren ut ett ark där man kan läsa
hur mycket var och en har ätit av sitt
kraftfoder. Mjölkningen sker med
maskiner kring en mjölkningsgrop och
mjölken går till en tank som Skånemejerier tömmer varannan dag. Dagsproduktionen varierar men är i genomsnitt ca 3000 l per dag. Urban som
planerar att ta över lantbruket när
föräldrarna pensionerar sig, har också
funderingar på att installera mjölkningsrobot.

De nyfikna korna, som går i lösdrift,
följer förstås med in från betet och tror
att det är utfodringsdags. Lennart
sätter igång fodervagnen så att de får
lite grovfoder. Både utfodringen med
kraftfoder och utgödslingen sköts
automatiskt, den senare är igång hela
tiden.Det finns två gödselbrunnar som
tillsammans rymmer 2000 kubik.

Nå, blir det något käk? Snart väller
de in och vartenda bås blir fyllt utefter
fodergången
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Det finns fyra djurstallar för korna,
varav ett för sinkorna och kvigorna
och två för kalvarna. Det finns också
ett svinstall med plats för 200 grisar,
men där är inte så många just nu. Ett
stort antal stora ekonomibyggnader
dominerar bilden vart man än vänder
sig. Här finns bl a flera hus för foder
och maskiner. I djurstallarna bjuds det

Det blir ca 100 kalvningar om året
och att de är jämnt fördelade är viktigt
för arbetsbelastningen och platsen i
djurstallarna. det finns ett 50-tal små
kalvar inomhus och ytterligare ca 70
större som går på betesmark ute i
skogen.
Gårdens egen mark räcker inte till för
odling av foder åt alla djuren så
Lennart får odla en del på grannarnas
mark. Det blir vall, korn, majs och
sockerbetor. Ensilering sker i plansilor
medan kraftfodret förvaras i tornsilor.
en del foder får köpas in. Det är svårt
att utöka arealen närmast gården, då
den begränsas av sjön på ena sidan
och grustaget på den andra.

På besök hos kalvamman

på olika faciliteter, i det stora stallet
finns en väl använd roterande ryktborste för kornas välbefinnande. Hos
de små kalvarna finns en kalvamma,
dvs en automat som förser kalvarna
med mjölk när de trycker på en platta
och suger på en napp. Även här är
tilldelningen inprogrammerad.

Kvigorna behålls på gården och tjurkalvarna går till förmedling vid två

Urban vänder halm vid Prästängen
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månaders ålder. När det gäller slakt är
det Ugglaps - ”svenskt kött från utvalda gårdar” - som tar hand om den.
Slakteriet har nyligen gjort ett reportage på Östergårda till sin tidning.
Även NST har uppmärksammat gården och dess ägares morgontidiga
vanor. Redan halv fem på morgonen
är Lennart och Urban ute och sköter
om mjölkningen, sju dagar i veckan
året om, men unnar sig att sova middag och ha en avbytare några dagar i
månaden. Korna mjölkas även sent på
eftermiddagen.
Med en så stor gård blir det mycket
administration och det finns ett särskilt
datorrum i det nya stallet. På väggarna

Gårdvaren
Mimmien meter
basset...

finns anslag och scheman över allt
möjligt, t ex över brunstkontroll för att
nämna något. Allt datorarbete som rör
djurens dagliga skötsel tar Urban och
Lennart hand om medan det är Ingegärd som sköter bokföringen och
inrapporteringen gällande djurbeståndet. Ingegärd sköter också hushållet
och trädgården och deltar f ö i gårdens sysslor.
Man kan säga att Östergårda är i
ständig utveckling. När Lennarts far
hade gården fanns det sexton kor och
det var lätt att hålla reda på varje individ och namnge dem. Det går inte
längre med över 100 mjölkkor. Urban
som gått driftledarkurs i Svalöv hoppas att i framtiden kunna driva gården
vidare och har som sagt planer. Urban
tillhör femte generationen på gården
och det är god tillväxt i en sjätte.
Framtiden ser ljus ut.
När jag tackat för mig och sagt adjö,
ropar Ingegärd åt Lennart att gå ner till
sjön och hjälpa Urban som är ute med
båt och håller
på att ta upp
barnens badflotte.

... och Ingegärd och Lennart tar adjö
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Time out för regissören
Hjärnarpsrevyns mångåriga
medarbetare Marianne
Larsen har lämnat Hjärnarp
och flyttat hem till Mullsjö.
”Jag har längtat dit länge,
där är jag född och har hela min släkt”, förklarar Marianne. Så när hon fick ett eftertraktat arbete i Mullsjös grannkommun
Habo, kändes det rätt att göra slag i saken
och flytta hem.
Marianne har varit med i revyn nästan från
början, då hon lockades dit av Kerstin
Ekstrand och Mats Rönnertz. Dessförinnan
hade hon ett förflutet i
Ängelholmsrevyn där
hon bl a varit rekvisitör,
textförfattare och aktör.

Hjärnarpsrevyn skiljer sig från Ängelholmsrevyn på så sätt att det är en mindre
ensemble där man inte har så skarpa
gränser mellan olika uppgifter, utan alla kan
gripa in och hjälpa varandra när det kniper.
”Det känns tryggt och det blir mindre
prestationsångest, det blir roligare, en
annan mentalitet”, tycker Marianne.
Premiären tycker Marianne är det roligaste,
när man får möta publiken, det är då man får
kvitto på om man lyckats. För vid det laget
är man så trött att man tappat uppfattningen om kvalitén i det man håller på med.
Är det så himla
roligt? Men
Hjärnarpsrevyn
håller stilen och
ligger på en rumsren
humornivå, inget
snusk och inte en
massa svordomar.

I Hjärnarpsrevyn har
hon haft flera olika
uppgifter men fick till
slut regissera, fyra
revyer blev det där
Nu blir det inte fler
hon ansvarat för regin.
Hjärnarpsrevyer för
Regiarbetet är ett
Marianne, det geoslags arbetsledar”Marianne in action med regiarbetet” enligt
grafiska avståndet är
uppgift där man anrevyaktören Johan Ejehag, som tagit fotot.
för stort. ”Men visst
Intervju: Margareta Arvidsson
svarar för den konstkommer det att dra i
närliga helheten. ”En
revytarmen när tiden för repetionerna
spännande utmaning för mig som alltid har
närmar sig”, tror Marianne. ”Det jag
tusen idéer”, säger Marianne. ”Jag fick
kommer att sakna mest är arbetsglädjen,
också lära mig något nytt, koreografin, att
sammanhållningen, ´blod, svett och tårar´
få ihop det med en stor ensemble så att det
fram till resultatet. Det är en väldigt speciell
funkar och ser bra ut. Det var jätteroligt.”
livsstil - en livsådra.”
”Det som är svårt är att hitta rätt karaktärer
Till sist vill Marianne hälsa till alla sina
till olika roller så att det stämmer. Det är
vänner och revykamrater: ”Jag önskar er
också svårt att sätta gränser och hålla
lycka till i många kommande Hjärnarpsbalansen i vad man försöker förmå mänskor
revyer, jag saknar er enormt och tackar er
att göra. Man måste vara rädd om mänskor
för den underbara tiden. Något som jag har
och se till att ingen mår dåligt och känner
med mig resten av mitt liv. Och man vet
sig tvingade till något som går utöver deras
aldrig, kanske dyker det upp något nytt
förmåga. Ändå måste man vara lite pådritillfälle som man kan gripa i flykten.”
vande och se till att mänskor får utvecklas”,
förklarar Marianne.
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Hedins H Salongen
Orkester
när det gäller
dansmusik

Conny
Martin
Lasse
Arne

Välkommen
hälsar Veronica
som snart flyttar
till brandstationen

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

Dam- & herrfrisör

- dragspel, klaviatur, sång

Massage - Sminkning

CD-skivor kan beställas på

www.hedins.info

Öppet

Tidbokning

Må, ti, fr 9 - 18
On
9 - 14
To
10 - 20

0431-454839
Boarpsvägen 1

Hösten 2008
på Margretetorp

Mejeriet

Gourmet week-end

Café & Restaurang

med lyxig 5-rättersmeny, mousserande vin, choklad och
en mjuk morgonrock att svepa om sig, väntar på rummet
Week-end med tre rätters supé

Gåsaveckor 24 okt - 23 nov
Viltinspirerad à la carte serveras hela hösten
Farsdagsmeny 9 nov
Julbord 28 nov - 23 dec
Jularrangemang 23 - 26 dec
Nyårsfestligheter 31 dec

Tel 0431-45 42 09

Prova vårt nya café med massor av smårätter

www.mejeriet.biz

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

*A la carte
*Pizzeria
*Musikkvällar
*Catering
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Upp till bevis för kantarellhundarna!
Jag träffar Jennie och hennes
field spaniel Daisy i skogen i
Hjärnarp på kantarellhundkursens avslutning. De är på
väg att ställa i ordning sökrutor för kursens slutprov.
Och vi kan prata under tiden.
Jennie Cusick som är uppvuxen i Hjärnarp, flyttade
hem till Tullstorp från England, där hon arbetade inom
vinbranschen. Jennie hade
gärna fortsatt inom detta
yrke även i Sverige, men
Systembolaget lockade inte.

Foto och intervju: Margareta Arvidsson

Jennie och Margita som
hade problemhundar, ville
ägna sig åt att förstå hundens psyke och hjälpa andra
hundägare som har problemmed sina hundar. De vill
också anordna kurser och
aktiviteter för ägare till
blandrashundar och för dem
som inte är så tävlingsinriktade. Det skall vara lättsamma och roliga aktiviteter
som både hunden och dess
ägare har glädje och nytta av.

Jennie Cusick och Daisy vid Kantarellkursen är ett exdagens kantarellskörd som empel, men de har även allt
Istället lät hon sig inspireras skall användas i sökrutorna. från grundkurser till agility
och planer på att utöka med
av sin syster Margita Roslund, också en
jaktträning,
brandvarnarkurs
och servicehjärnarpstjej, att liksom hon ägna sig åt
hundkurs.
Det
skall
vara
roligt
och alla skall
hundar och genomgick därför en ettårig
känna
sig
välkomna,
även
ägare
till blandhundinstruktörsutbildning i Göteborg.
rashundar.
Drömmen
är
att
knyta
en veteriMargita är också hundinstruktör och tillika
när
till
verksamheten,
men
då
krävs
en
hundpsykolog. Tillsammans har de nu
utökning
av
lokalerna.
Hundägarskolan i Ängelholm som förutom
hunddagis och affär med foder och tillbeKantarellkursen ges vid sex tillfällen om
hör har hundtrimning och kurser för
vardera två timmar. Det hunden skall lära
hundägare på agendan.
sig är att hitta kantareller, sätta sig ner vid
dem och vänta på belöning.
I kursen ingår även klickerutbildning som går ut på att
hunden skall lära sig känna
igen ljudet från klickern
som en belöningssignal.
Hundekipagen som nu anländer, rustade med fika
och hundgodis, är positivt
överraskade av att det faktiskt går att lära hunden
söka kantareller. Och så bär
det av ut i terrängen där
Med näsa för kantareller: Fr v Hanna Malmberg med Nellie, sökrutorna väntar för
Mai Kurdwe med Betzy och Sandra Lindqvist med Hedda.
slutprovet. Lycka till!
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Full rulle i
Hjärnarps
Scoutkår
Christoffer, Olsson,
Anton, André, Anders,
Nik och Vicktor jobbar
från grunden.
Foto: Staffan Andersson

Alltid Redo!
En ny scoutstuga är under uppförande på
Åsbackavägen på mark som Christer Ivarsson skänkt. Bygget ligger mitt i naturen intill
cykelvägen och där skall vara bilfritt. Bygget
sker helt i egen regi och väntas stå klart vid
jultid. Vilken julklapp till 40-årsjubilerande
Hjärnarps scoutkår! Detta under förutsättning att alla efter bästa förmåga hjälps åt med
arbetet. ”Det skall bli en byggträff med
föräldrarna för att få så många som möjligt att
hjälpa till”, säger Niklas Andersson, som är
kårordförande. Han ställer upp på byggarbetsplatsen och visar och berättar.

Kostymen blev för stor

tyngdpunken ligger på tonåringarna, men
även många äldre finns med. Det finns allt
från miniorer till seniorer.

Det finns plats för alla
Verksamheten är traditionell scouting, dvs
mycket uteliv med läger och hajker. ”Det
skall vara roligt och inte så krävande, ett
slags Mulleskola på högre nivå”, säger
Niklas. Så vill du vara med som scout,
ledare, vaktmästare eller hjälpreda, så hör
av dig! All information finns på hemsidan

www.hjsk.se
Telefonnummer till Niklas
Dag: 0733-24 87 51

Kväll: 0431-45 47 29

När kommunen avvecklade fritidsgården och
sa upp avtalet med scoutkåren blev kostymen för stor. Det blev för dyrt med det stora
huset, fd församlingsgården, och man beslöt
att sälja det och bygga en ny stuga som är
mer anpassad för verksamheten. Bygget
finansieras med pengar från husförsäljningen, gåvor, fonder och stiftelser.

Går mot strömmen
Scoutkåren som är en avdelning inom Svenska Scoutförbundet har en motsatt utveckling
mot övriga kårer i landet i och med att medlemsantalet ökar, f n ett 80-tal medlemmar,
både pojkar och flickor. De yngsta är 8 år och
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Anton paddar och bakom sig har
han Anders i grävaren och Nik.
Foto: Staffan Andersson

... och på Gästis
i Margretetorp
Margretetorps Gästgifveri har under sommaren genomgått en stor utbyggnad som
främst berört köksdelen och en ny konferensavdelning. När jag besöker Gästis på
eftermiddagen för att intervjua personalen
bjuds jag på gott kaffe och läckra bakverk,
vad annars? Man skulle kunna tro att de
som arbetar här är överviktiga, men det
finns ingen sådan person så långt ögat når!
Servitriserna Anita Poulsen, Petra Vollmer,
Katarina Dahlstrand och Theresia Larsson
är överens om att det är en väldigt harmonisk arbetsplats som det är roligt att arbeta
på. ”Vi har ett jättefint kamratskap oavsett
vilken avdelning det gäller, vi pratar med
varandra på rasterna och hjälper varandra i
jobbet”, säger Anita som arbetat här ett 25tal år. Ibland är det jäktigt och stressigt, t ex
när maten skall ut till alla gästerna inom en
timme. Då kan det hända att en lite beskare
ton smyger sig in i umgänget, den s k
restaurangjargongen, men det är inte så illa
menat och ingen tar vid sig.

”Här ska den gamla spisen stå”, säger Petra

Alla ser fram emot den nya organisationen
och tycker det skall bli spännande att jobba
i den. Det första stora evenemanget i de
nya lokalerna blir en bröllopsfest för ett
brudpar från Hjärnarp i den stora konferenslokalen, som via den helglasade gaveln
bjuder på känslan av att man sitter ute i
skogen. Och allt blir smidigare med närmre
till köket och hisstransport.

Katarina serverar gästen Helena Cato
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Det är en stor arbetsplats med ett 40-tal
anställda. Flera pendlar från kringliggande
orter, men det finns också många hjärnarpsbor i personalen. Det finns flera olika yrkeskategorier och avdelningar, det är mycket
som skall klaffa runtomkring maten, serveringen och konferensverksamheten, den
stora hotelldelen med 120 bäddar inte att
förglömma, för att gästerna ska trivas.

Nio kockar och kallskänkor gläder sig
åt ett helt nytt kök. Det blir bättre på
alla sätt, bättre arbetsmiljö med mer
plats och bättre ventilation. Allt är nytt,
t ex varuintag, personalutrymmen,
maskiner, spisar, kylar och frysar. Nu
slipper man springa upp och ner i
källaren.
Köket kommer att vara öppet så
att gästerna kan se vad som
försiggår där. ”Men vi tycker
också att det ska bli roligt att få
se gästerna”, säger Stefan
Nilsson, kock från Svenstorp i
Hjärnarp. Nästan alla har någon
gång förut provat på att jobba
så. Kocken Klas Sjölin tycker
det är trevligt att jobba i ett
företag som satsar på framtiden
och tror på sitt koncept. Han
berättar att byggnadsarbetarna
som är på plats aldrig har varit
med om något liknande. Alla
som ser det tycker att det är helt
fantastiskt att man gör om allt
helt från grunden. Nu kan man
lättare ta emot större sällskap
och man har redan beställningar
till den stora konferens/bankettsalen.

À la carte-menyn kommer att ändras
då och då, precis som nu, i sann
margretetorpsanda.
Till sist visar Petra var spisen skall stå.
Den gamla gasspisen kommer att
renoveras, putsas upp och placeras mitt
bland gästerna och användas till att
duka upp på.

Stefan bland de puttrande och ångande grytorna.

Alla tycker att detta skall bli roligt.
Särskilt vid stora högtider kommer allt
att flyta lättare utan stora köbildningar.
Menyerna görs om. Det berömda
smörgåsbordet delas upp i fyra olika
bufféer. Det blir också en bistromeny,
lilla menyn, med mindre rätter, t ex
äggakaka, pastarätter, räksmörgåsar,
sallader och bakverk, lite caféaktigt.

Det har varit en trevlig eftermiddag
och en fin upplevelse att få prata med
så entusiastiska mänskor som är nöjda
med sin arbetsplats och glada över sitt
jobb. Proffsigt!

Foto och intervju: Margareta Arvidsson
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Postrånevandringen
- vilken upplevelse!
Det var gott om familjer med barn i
alla åldrar, barnvagnar och hundar

Denna underbara majsöndag med sol och sommarvärme ringlade sig bussköerna långa i
Margretetorp som är startpunkten för postrånevandringen. Över 800 glada och förväntansfulla mänskor i alla åldrar från när och fjärran tog tillfället i akt till en härlig vandring med
många berikande upplevelser.

För Elvy och Curth Svensson från Hörby med dottern Carina från Ängelholm var det premiär på postrånevandringen. Det var Carina som lockat med mor och far på denna drygt
milslånga upplevelsesafari. Carina är med i Engelholms vandrarförening och där står postrånevandringen på programmet. Curth och Elvy är också vana vandrare, de går minst en
halvmil varje dag, men det här är en utmaning utöver det vanliga.
”En underbar vandring genom blommande sköna dalar, fantastiska utsiktspunkter, kulturella och historiska upplevelser och riklig förplägnad”, tyckte familjen Svensson. ”Du får
nog räkna med oss som sällskap på postrånevandringen de närmaste 10 åren. Det orkar vi
nog”, upplyste Curth sin dotter Carina. Både Elvy och Curth är i 80-årsåldern.
För Elvy kändes det skönt att
kunna gå i sin egen takt och att det
inte var någon trängsel. Det var ett
jämnt pärlband av vandrare över
hela åsen. ”Förvånansvärt att det
var så många familjer med barn i
alla åldrar och hundar, t o m skolbarnen hade roligt”, tyckte Elvy.
Ja, det var en fantastiskt skön och
händelserik dag som gav mersmak,
så familjen Svensson möter vi nog
igen på nästa års postrånevandring.
”Någon matsäck behöver
man inte bära med sig”,
Curth, Elvy och Carina äntrar bussen för färden till
hälsar Carina.
Östra Karup där vandringen över åsen tar sin början
19

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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Hjärnarps tennisklubb tredubblade medlemsantalet 2008
Målsättningen att öka aktivitet och
medlemsantal som styrelsen satte upp
för år 2008 har uppnåtts med råge.
Under sommaren har ett 80-tal spelare
spelat på två välskötta grusbanor. Banorna var klara för spel den 15 april. En
så tidig start var möjlig tack vare den
tidiga och fina våren.

in” av Åsa Bygren och Torsten Jansson instruerat och tränat ett 10-tal
damer. Banbokning via datorn upplevs
som mycket positiv och bokningen på
banorna har ökat mycket från tidigare år.
Lördagen den 16 augusti spelades
klubbmästerskapet. Tyvärr var deltagarantalet litet men man
korade damsingelmästarinnan Linda Persson,
herrsingel Tomas Johansson och mixeddubbel
Linda Persson/Tomas
Johansson.

En ”Prova på dag”
med både stor- och
minitennis ordnades
den 3 maj. Från åldern
ca 5 år och äldre kunde man prova på att
spela minitennis under
Vid externa tävlingar har
ledning av Pierre AlmTorsten Jansson vunnit
quist eller stortennis
i Ystadveteranklassen
under ledning av HenLisa
Helmersson
spelen Outdoor och Tarik Bygren och Kaj
bergsdalen Outdoor vid
Andersson. Man kunde
Det ska böjas i tid .....
Jönköping. Vid veteranFoto: Bengt Helmersson
därefter, om man
SM
i Båstad nådde han
tyckte det var roligt
kvartsfinal i både singel och dubbel.
och passande, anmäla sig till olika
grupper. Torsten Jansson informerade
om klubbens aktiviter under sommaren, Måndagen den 4 augusti drabbades
södra Sverige av en kraftig storm.
medlemsavgifter, hur man bokar tider
Några av popplarna vid fotbollsplanen
på internet, banhyror m.m.
blåste omkull och orsakade en del skador på nätet som omger tennisbanorna.
Under 10 lördagar har tolv flickor och
De popplar som står kvar kommer med
pojkar i åldern ca 5-10 år spelat miniförsorg att sågas ner
Fritidsnämndens
tennis under ledning av Pierre Almunder hösten. Nätet kommer att repaquist. En lika stor grupp något äldre
flickor och pojkar, har Joel Helmersson reras under 2009 i samband med att
nätet runt hela idrottsanläggning restatränat under samma lördagar. På månureras. Tennisklubben ämnar plantera
dagkvällar kl 18-20 har ett 10-tal
en Tujahäck på västra och södra sidan
herrseniorer bedrivit tennisträning utan
av tennisbanorna. Materialkostnad
instruktör eller tränare. På tisdagberäknas till 15000:- och en del ideellt
kvällar har Kaj Andersson med ”stand

21

tunt finkornigt grusskikt att läggas på som
under vintern skall bindas samman med
den befintliga.
Nu stundar innesäsong för tennisspelare.
Eftersom klubben inte har någon egen
inomhushall får de aktiva söka sej till angränsande inomhushallar. HTK har en
muntlig överenskommelse med Munka
Ljungby Tennisklubb att medlemmar i HTK
har gratis medlemskap i MLTK året ut 2008.
Detta gör att man spelar i inomhushallen i
”Munka” till ett reducerat pris. För mer info
ring Henrik Bygren 454609.
Styrelsen tackar medlemmar och övriga
berörda för den gångna utesäsongen. Om
någon har lite tid över och känner för att
hjälpa till så hör av er till klubben.Styrelsen
blickar nu framåt mot utesäsongen 2009
och återkommer med information om denna
i vårnumret av Hjärnarpsbladet.

Linda Persson har en boll i luften
Foto: Henrik Bygren

arbete kommer att krävas. Bidrag för detta
kommer att sökas. Den ”gamla”
tennisbanan kommer att vara öppen under
hösten så länge vädret tillåter. På den
”nya” banan kommer om några veckor ett

Hjärnarps Tennisklubb
Torsten Jansson, ordf

Vem är Bill?
Nu har denne Bill satt sina spår på
”Bäckarundan” till stor glädje för oss
som brukar frekventera den, förskolebarn, motionärer, hundägare och
strövare. En alldeles ny bro gör att vi
slipper bli våta och leriga om fötterna

när vi går över bäcken. Till och med
mammor med barnvagn kan komma
fram här.
Bäckarundan utgår från Nya Rössjövägen (”Jonanders väg”) eller från
Söndrebalgsvägen ovanför Bokhöjden,
beroende på åt vilket håll man går.
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En fin mässingsskylt lyser från broräcket och upplyser oss om brons
namn. Detta har satt myror i huvudet
på en del. Men, tack Bill! Vem du nu än
är - Bill Gates, Bill Clinton? Kanske får vi
svaret i nästa nummer av tidningen.

Ulla Johansson till minne
Vi i Föreningen Framtidsbygd och Hjärnarpsrevyn sörjer vår vän och medarbetare Ulla Johansson som avled strax före sin 80-årsdag i maj. Ulla var en av initiativtagarna när Framtidsbygd tog över Postrånevandringen. Den vandring som
hon i många år skött för Turistföreningens räkning. Att få följa med Ulla över
Åsen och prata med folk i stugorna längs vandringsleden eller att få följa med till
andra historiska platser var mycket lärorikt.

Privat foto

Ulla var också med om att starta våra bygdespel och gestaltade där själv historiska personer i många pjäser. Hennes kunskap och berättelser om bygden och
dess folk gav ibland idéer till något som kunde framföras på scen. Vår senaste
revy kunde Ulla tyvärr inte se, på grund av sin sjukdom men hon ville hela tiden
ha information och hon läste vårt program, ställde frågor och kommenterade. Vi
saknar Ulla som medarbetare, vän och framförallt som en varmhjärtad
medmänniska.
Mats Rönnertz
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0431-137 55
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Höstens och
julens blommor för alla tillfällen

0431-45 47 55
www.mittibyn.com

Bosses utetjänst
tning rbete
t
ä
s
n
Ste
årdsa
g
d
ä
r
T
ring
Dräne
Boarpsvägen 200, 266 97 Hjärnarp
Tel 0431-454700 Mobil 070-5154700
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Brudbuketter
och blomsterarrangemang

Störst kursutbud i stan!
Är ni intresserade av att börja på kurs?
Gå in på vår hemsida för att se alla våra
kurser eller boka direkt via butiken/telefon.

www.hundägarskolan.se
BUTIK • Foder och tillbehör till hund & katt
TRIM • KLIPP • BAD Kloklippning 40:HUNDDAGIS • HUNDPSYKOLOG

ÖPPET VARDAG 8.00-18.00 LÖRDAG 10.00-13.00
METALLGATAN 12B, ÄNGELHOLM • 0431-154 53
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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
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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

- Jag tackar
mina kunder
för de 5 första
framgångsrika åren! -

Mudra-terapi
Kinesiologi
Healing
Massage

Marianne Malmqvist
Kroppsterapeuternas
Yrkesförbund

Tidsbeställning 0431-45 52 28
Boarpsvägen 112, Hjärnarp

Hälsa
Medvetande

Massage
- hel- eller halvkropps
Muskelvibrator
Ansiktsrengöring

Dana Feiks

Dipl. kroppsterapeut & hälsokonsult
Björnstedtsväg 2
266 97 Hjärnarp-Lerbäckshult
0431-455407, mobil 0730-615733
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JEPPE GRÄV
Promenadgruppen
Håll dig i form och promenera mera! Det
är bara att möta upp på torsdagar vid
idrottsplatsen med 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!

Utför det mesta inom
grävning, trädfällning och
trädgårdsanläggning
Slå en pling!

Jesper Svensson
0730-55 41 56

För information
ring Kerstin Ekstrand
i promenadgruppen
tel 45 49 86

AC-SERVICE
28

Rör och rörsystem för
vatten och korrosiva
vätskor

Hjärnarps Bibliotek
22

Öppettider
Måndag
Tisdag
Torsdag
Fredag

Personlig service
Snabba beslut

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

Välkommen att prova oss.
Vi tål en jämförelse.

www.engelholm.se
Tel 0431-45 42 65

VÄLKOMMEN!
Annika & Torbjörn

Munka Ljungby I 0431-480 700 I www.gripen.se
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Solenergi
Värmepumpar
VVS arbeten
Olja - Pellets
Ved - Renoveringar
Nyinstallation
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Tel 0431- 45 40 22 och 155 96
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