Kallelse till ÅRSMÖTE
Torsd 14 april kl 19
i personalrummet på Söndrebalgs skola.
Franciska Uggla berättar om Hjärnarps
gamla caféer och dansbanor.
Kaffe serveras.
Möteshandlingar inuti tidningen.

Julmarknaden på torget. Foto: Marie Svensson.

Ansvarig utgivare Lars Hedström - lars@hedstrom.as - Redaktör Margareta Ar vidsson - redaktionen@ektv.nu - www.hjarnarp.com

Läs om
Café Bäcken
Hjärnarpsdagarna
Tennisspelaren Yannick
Pizzabagaren Huseyin
Vigselförrättaren Annely
Bondessons bensinstation
Smultronställen i Hjärnarp
Lucia i skolskogen
Valborgsfirande
Klockmakaren i Boarp
... och mycket mer!
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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
Redaktion:
Margareta Arvidsson, även annonser, tel 281 83, redaktionen@ektv.nu
Karl-Axel Sand, tel 284 93, karl-axel.sand@ektv.nu
Franciska Uggla, tel 45 65 45, franciskauggla@hotmail.com

Från redaktionen
Kära läsare och annonsör!

läsaren. Och alla ändringarna som måste
göras. Det blir ändå en del nattarbete inför
stoppdatum. Så ha tålamod med oss.

I handen har du nu vårt senaste alster,
hoppas det skall förnöja dig och att du skall
finna något som intresserar dig särskilt. Då
en del ifrågasätter varför vi börjar ta
kontakt flera månader i förväg, vill vi nu
förklara varför vi är ute i så god tid och
”besvärar” dig.

Allt, t ex föreningens sommaraktiviteter,
hinner inte bli färdigplanerat innan tidningen skall gå i tryck. Då är vår anslagstavla på torget och våra anslag i affären bra
komplement. Kika efter information där!

Arbetet med att färdigställa ett 48-sidigt
tryckfärdigt manus är omfattande och vi är
bara några få personer som jobbar ideellt
med detta. Det gäller att börja i god tid,
flera månader i förväg faktiskt, och att först
få annonsmaterialet färdigt för att se hur
mycket utrymme det blir kvar till artiklarna. Annonserna är viktiga då de är en
förutsättning för tidningsutgivningen, de
betalar tryckningen och postdistributionen.
När det gäller artiklarna får man jobba året
om, det gäller att fånga tillfället i flykten
och att alltid ha kameran med.

Vissa aktiviteter, t ex postrånevandringen,
kräver att vi anslår info även på andra orter
i kommunen och i angränsande kommuner.
Hör av dig om du är intresserad av att
hjälpa till med redaktionsarbetet. Här
behövs ett generationsskifte!
Det behövs också nya friska krafter inom
andra områden i vår förening, vi har flera
arrangemang som kräver många händer.
Det är ett roligt och berikande arbete med
stora kontaktytor och många nya bekantskaper.

Och så skall tryckeriet ha flera veckor på
sig och posten några dagar. Och korrektur-

gm Margareta Arvidsson

Prisexempel på annonser i 4-färg:
Priset på annons i annan storlek står
i direkt proportion till exemplen.

¼ A5-sida
600 kr/nummer
½ A5-sida 1.200 kr/nummer
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Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Verksamhetsplan för år 2011

..
.
.
.

För år 2011 har styrelsen gjort upp följande
verksamhetsplan med avsikten att
ge ut tidningen Hjärnarpsbladet
med två nummer i färgtryck,
arrangera loppis på torget en lördag
i månaden fr o m april,
arrangera Postrånevandringen
söndagen den 8 maj,
samt måndagen den 9 maj för alla
elever på Söndrebalgs skola,

anordna Hjärnarpsdagarna 22-24 juli med
följande innehåll: utställningen “Hjärnarps
gamla skolor” på biblioteket, loppis, växtmarknad och underhållning på torget,
guidade turer på Åsbacka Ene och
Djurholmen, friluftsgudstjänst och kyrkogårdsvandringar,
genom Nätverket i Hjärnarp anordna
Höstmässan,
bjuda pensionärerna på Åshaga
på tårta och underhållning,
anskaffa julgran till torget till julmarknaden som anordnas i början på december,
bevaka det som händer i kommunen och som berör oss i
Hjärnarp.
Vi är mottagliga för allt som kan göra det bättre
för oss i Hjärnarp, och hoppas att du hör av
dig till oss i styrelsen när du har sådana funderingar eller förslag.

..
..

Hjärnarp den 13 janu ari 2011

Styrelsen för Föreningen
Framtidsbygd Hjärnarp

Bokslut på sid 46
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Styrelsen
Marie Svensson,ordförande
Lyckorna, Gånarpsvägen 548
266 97 Hjärnarp
0431–283 81, arb 0431–44 53 34
masvens@spray.se
Magnus Johansson, sekreterare
Vanstadsvägen 172
266 98 Hjärnarp
0431–45 47 92, 0705–98 45 47
arb 0431–48 07 14
magnus.vanstad@telia.com
Lars Hedström, kassör
Soldat Roths väg 3
266 98 Hjärnarp
0431–45 40 50, 0708–86 86 86
lars@hedstrom.as
Bengt Wahlström
Backagårdsvägen 4
266 75 Hjärnarp
0431-45 47 56, 0739-34 39 43
augusta_bell@hotmail.com
Lasse Mark
Bergatorpsvägen 10
266 97 Hjärnarp
0431–45 42 11
Helen Olsson
Vilhelmsbergsvägen 6
266 75 Hjärnarp
0431–45 43 62
borrstorp@telia.com
Jimmi Andersson
Soldat Roths väg 6
266 98 Hjärnarp
0709-28 11 43
dellario@home.se

Föreningen Framtidsbygd i Hjärnarp

Verksamhetsberättelse för år 2010
Antalet betalande medlemmar var vid
årets slut 162 familjer och 37 enskilda,
visserligen en glädjande ökning, men
det skulle gynna föreningen om fler
ville sälla sig till skaran av betalande
medlemmar. Medlemsavgiften är 50 kr
för familjer och 25 kr för enskilda,
PG 163 85 83-3.

Styrelse, revisorer och valberedning,
se sidan 3.
Antal protokollförda styrelsemöten: 5.
Hjärnarpsbladet har getts ut med två
nummer med 48 sidor i färg. Antalet
abonnenter har ökat. Sätter man in medlemsavgiften med uppgivande av namn
och adress på föreningens plusgirokonto, kommer tidningen som ett brev
på posten.
Torsdagen den 11 februari hade vi
kallat till stormöte i skolans matsal för
att informera om leaderprojektet
”Hjärnarpsportalen”. Lene Hansson,
entreprenören Jack Gabban och ett 70tal ortsbor deltog i mötet. HD/NST var
där och gjorde reportage. Mötets innehåll har återgetts i Hjärnarpsbladet.
Vid årsmötet den 15 april som ägde
rum i skolans personalrum omvaldes
styrelsen. Margareta Arvidsson informerade om leaderprojektet. Lars
Hedström och Jimmi Andersson
berättade om Bjärekrafts planer på
fibernät för Internet, telefon m.m.
Mötet avslutades med kaffe och kaka.
Postrånevandringen den 9 maj var
som vanligt välbesökt, ca 500 be-

talande samt barn och hundar tog sig
över åsen i ett lagom vandrarväder, dvs
inte för varmt eller kallt. Det lätta
duggregnet på morgonkulan kanske
fick en del vandrare att stanna hemma
denna gången. De som kom fick
motion, lite att knapra på samt träffa
en del historiska personer. Det var
många nöjda vandrare enligt ”Drottning Margareta” som stod vid målgången och bjöd på glass. Funktionärerna bjöds senare på en enkel måltid på Margretelunds café. Vi fick
många tips och idéer om hur vi kan
utveckla postrånevandringen.
Hjärnarpsdagarna den 23-25 juli
bjöd på flera olika aktiviteter. På lördagen var det uppträde av Urgunderna,
växtmarknad och loppis. Friluftsgudstjänsten vid Danskesjön med kyrkoherde Lars Åkesson och Christer
Andreasson på trumpet hade önskats
av ortsborna. Efter gudstjänsten var
det guidad kyrkogårdsvandring både i
Tåstarp och Hjärnarp. Mest uppskattad
och välbesökt var nog utställningen
”Hjärnarps gamla affärer och företag”
som arbetats fram under våren av en
grupp hjärnarpsbor. Den besöktes av
flera hundra personer, bl a ”gamla”
hjärnarpsbor från när och fjärran. Samtidigt hade skolbarnen utställning med
teckningar som ingick i vår teckningstävling ”Önskelekplatsen”.
Nätverket i Hjärnarp arrangerade
Höstmässan med ett 30-tal utställare i
gymnastiksalen på Söndrebalgs skola
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ligare ett 20-tal utställare med konsthantverk - textilier, keramik, akvareller
m.m. Här kunde man också dricka
kaffe. På biblioteket fanns alla de fina
pepparkakshusen som gjorts av elever
på Söndrebalgs skola, också detta en
tävling. I passagen mellan biblioteket
och Åshaga ställdes större delen av
sommarens utställning ”Hjärnarps
gamla affärer och företag” ut på nytt.
Det var många som passade på att se
den igen enligt Ingeborg Andersson
som hade vänligheten att ha jouren på
biblioteket.

den 23 oktober. Temat var hantverk
och hälsa.
Tisdagen den 16 november bjöds
pensionärerna på Åshaga på en trevlig
eftermiddag med tårta, allsång och
underhållning av Bengt Hedin.
Även i år såg föreningen till att torget
lystes upp av en fin julgran, skänkt av
Rickard Pålsson. Tommy Nordbergh
stod för maskiner och mantimmar,
kommunen bjöd på elen och lånade ut
ljusslingan som monterades av föreningsmedlemmar den 27 november.
Varmt tack till våra sponsorer!

Bidrag. Under de 11 år som Föreningen Framtidsbygd varit verksam har
126 000 kr delats ut i bidrag till skolan
och föreningar till olika behjärtansvärda ändamål.

Julmarknaden den 4 december blev
för en gångs skull väldigt julig tack
vare snö och kyla. Tomten hade i år
konkurrens av en tomtenissa som sålde
klappar till förmån för sin skolklass.
Chokladhjulet snurrade och bredvid
stod Röda korset och lockade ut folk
på en tipspromenad runt i byn. Många
skolklasser sålde allt från hemstöpta
ljus till marmelader. Det gick även att
köpa fårskinn, julgranar och stenugnsbakat bröd. Scouterna grillade korv
och Framtidsbygd bjöd på glögg,
pepparkakor och julmusik. Om man
ville bli miljonär kunde man köpa
lotter av HGIF. Allt detta försiggick på
torget. På Margretelund fanns ytter-

Styrelsen vill framföra ett varmt tack
till alla som ställt upp och varit funktionärer vid olika evenemang och till
alla som f ö deltagit i föreningens
verksamhet.
Hjärnarp den 3 januari 2011
Marie Svensson
Lars Hedström
Lasse Mark
Jimmi Andersson

Bli medlem i

Magnus Johansson
Bengt Wahlström
Helen Olsson

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

Röda Korset

HJÄRNARP-TÅSTARPS RÖDAKORSKRETS

Arbetsmöte i Sockenstugan
första månd febr-juni och
sept-dec kl 13.30-16.30

Hjälpinsamlingar Uppsökande verksamhet
Hälsopromenader Kurser i Barnolycksfall
Träffpunkt Kupan i Ängelholm
5

Annely´s
blommor
Annely´s Blommor & Bilder
- Carpe
Sensus& bilder
Carpe Sensus – bilder med känsla

Florist & Fotograf i samma företag - så enkelt!

Fotograferar
Brudbukett och arrangemang – lika unika som du.
Du har önskningarna –jag genomför dem!
ch
Det är bara fantasin som sätter gränser.
Din Florist och fotograf i Hjärnarp – 14 mars öppnas studion på Åsbogatan 33C, Ängelholm

o

0761-17 08 70, 0431-45 40 73
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www.blommorobilder.se
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Hälso-check-up E.I.S.
(Systemet har fått medicinskt certifikat!)

Kolla 69 olika parametrar bl a
blodtryck, kolesterol, blodsocker
matsmältning, hormoner, njur och urinvägsfunktioner!

Dana Feiks
Björnstedtsväg 2
266 97 Hjärnarp
0431- 45 54 07

www.meliorvita.net

..

Ugglehult
Film
Film & DVD Produktion
Klas Harder
0705-49 55 38
0431-45 55 38

k.harder@telia.com
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REKLAMFILM
FÖRETAGSPRESENTATIONER
FÖRETAGSJUBILEUM
PRODUKTDOKUMENTATION
BRÖLLOP
FÖDELSEDAGAR

Några smultronställen i Hjärnarpstrakten
Det finns flera möjligheter till naturupplevelser i Hjärnarpstrakten. Vill du finna
utflyktmål som inte ligger för långt bort utan kan nås för t.ex. en eftermiddag kan två
områden föreslås.

Betesmarken är särskilt
intressant för att den bara
är naturgödsad varför många
växter finns kvar jämfört med
många andra marker som
konstgödslats.

Hagen i sommarskrud. Foto: Joachim Falck.

Dessutom finns längst in en
liten bäck som omges av en
nyckelbiotop enligt skogsstyrelsens klassificering. Det
innebär att sällsynta hotade
arter finns där som exempelvis
gullpudra och dunmossa. Den
är då också tillhåll för flera
fågelarter.

På området har tidigare funnits ett torp
som man kan se rester av. Det är omgärdat av bl.a. gamla aplar, körsbärsträd
och kastanj. Själva torpet revs på 40talet men man ser rester av det. Här kan
man njuta av sin fika om det passar.

För kortare tur kan Åsbacka Ene vara
lämpligt. Det ligger någon kilometer
från centrum. Ta vägen förbi kyrkan
för att sedan ta upp på Åsbackavägen
c:a 500 m. Det finns en skylt på vänster sida som visar in på området.
Hit kan man ta sig för en
avkopplande utflykt för en
fika eller för att titta på
växter och fåglar. Det
finns flera arter av både
blommor, buskar, träd och
fåglar.
När du beträder området
nås först en beteshage,
sedan längre in kommer
man till större enebacken
som givit namnet åt
området och därtill finns
ett stycke äldre bokskog
till vänster.

Ruin av en bok i Djurholmen. Foto: Joachim Falck.
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Vid kanten av mossen i Djurholmen. Foto: Joachim Falck.

På Åsbacka Ene kan man få en stunds
avkoppling utan allt för mycket ansträngning. Ibland finnas det dock ungdjur på bete som man måste ta hänsyn
till. Men om man inte uppträder störande mot djuren är de lugna.
Vill du få lite mer vildmarksupplevelse
kan du åka till Djurholmen. Det är ett
stort skogs- och myrområde som ligger
någon dryg mil nordöst om Hjärnarp
efter Lerbäckshult. Det är skyltat och
tillhör ett Natura 2000-område som är
av riksintresse för naturvård och
friluftsliv. Ursprungligen var området
en donation av en grosshandlare Krook i Helsingborg på
1800-talet. Han gjorde detta
för att han såg att skogen höll
på att försvinna till följd av
överavverkning.

större grupper som t ex
skolor. Själva området
innehåller både skogar och
myrområden. En stor högmosse ligger i den norra
delen c:a 2 km från parkeringen. Dit når man efter en
vandring genom skogen.
Över myren kommer man
på spångar där det också
finns ett utsiktstorn. Här kan
man i bästa fall se orre och
tjäder, annars finns det
andra fåglar som t.ex. nattskärra när den tiden är inne.

Myrområdet är genomflutet av flera
bäckar som avvattnar denna södersluttning av Hallandsåsen. Pors,
missne, kråkklöver och myrlilja är
växter som man kan påträffa. För att
motverka försurningen finns vid flera
ställen kalkningsstationer som regelbundet stjälper ut portioner av kalk.
Vill du få lite mer information om området
kan man t.ex.titta i guiden ”Naturen i
Ängelholmsbygden” av Leif Carserud
eller Kommunens Naturvårdsprogram som
kom i våras.
Leif Hellmin

Om man åker till detta vackra
strövområde finner man redan
vid parkeringen informationstavlor som visar vad som finns
att bese. Vandingsleder och
stigar finns av varierande längd.
Grillplatser finns här också
samt även en toalett. Området
är så stort att det passar för
Vid kanten av mossen i Djurholmen. Foto: Joachim Falck.
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Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Program för nätverket i Hjärnarp 2011
Fred 11 mars kl 19.00
Församlingshemmet

Trivselkväll
Vi fortsätter med våra trivselkvällar
där hjärnarpskändisar underhåller.
Nu är det Bengt Hedin som kommer
tillsammans med Sven-Åke Adolfsson.
Det blir en kväll med mycket sång,
musik, allsång och Bengt berättar om
”hur det hela började”, vägen från att
några Hjärnarpspojkar började spela
till kändisar i hela Sverige. Mat och
dryck, samt kaffe och kaka kommer att
serveras, allt till en kostnad av 150:- per
person. Bindande anmälan senast den
4 mars till Christel på tel 28360 eller
0730-488196

Bilder från
Höstmässan
2010

Torsd 9 juni kl 19.00
Söndrebalgs skola, matsalen

Änglakväll med Randi Kibsgård
Randi har blivit en populär och omtyckt person, som besöker oss för
tionde(!) året i rad. Randi kommer att
kanalisera ett flertal änglar och ger oss
som vanligt en oförglömlig kväll med
änglar som lämnar viktiga budskap och
ger oss råd och vägledning.
Lörd 22 oktober kl 11-16
Söndrebalgs skola, gymnastiksalen

Höstmässa

Vi jobbar redan nu med att rekrytera
utställare som tillverkar, kokar, syltar
och saftar m.m. Är du en sådan person
och vill vara med för att sälja dina
produkter, så hör av dig till Christina
på 0706-387142. Gäller givetvis även
du som har en hobby där du tillverkar
saker och skulle vilja sälja.
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Bengt Hedin spelar en truddelutt medan
han säljer CD, Christina Kjellin säljer
stenar och kristaller och Camilla Ahlgren
pumpor och saft.
Foto: Marcus Arvidsson.

0431-137 55
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Inte bara pizza
I november, lagom till jul, öppnade Huseyin Sahin den i Hjärnarp så efterlängtade
pizzerian.
Huseyin, som bor i Halmstad, är född i Turkiet och kom till Sverige för 22 år
sedan. Han har varit pizzabagare i flera omgångar, men har också ett mångårigt
förflutet som resemontör med hela Europa som arbetsplats.
Nu tyckte Huseyin
att det saknades en
pizzeria i Hjärnarp
och beslöt sig för
att öppna en pizzaoch kebabbutik i de
av Ray Andersson
iordningställda
lokalerna i f d Erics
Bröd vid torget.
Huseyins familj
hjälper till med
arbetet i pizzerian.

Allt är nytt och fräscht. Foto: Annely´s Blommor & Bilder.

Här är det fräscht
och fint med nya
maskiner och

inredning. Och endast de
finaste och färskaste
råvarorna används. Det
blir många goda rätter.
Populärast bland
pizzorna är kycklingoch kebabpizzorna,
liksom Skåne Special.
Kommersen har väl gått
lite si så där hittills. Nu
gäller det för ortsborna
att upptäcka detta nya
ställe och gynna det så
att det blir kvar på orten.

Det är åtgång på kebaben hos Huseyin. Foto: Annely´s
Blommor & Bilder.
Margareta Arvidsson
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Promenera mera!

Hjärnarps Bibliotek

Mån
Tis
Tors
Fre

Håll dig i form och promenera mera!
Efter en timmes härlig promenad med
lite lagom gymnastikinslag är du åter
full av energi. Du kan stava om du vill.

10-12 och 14-18
14-18
10-12 och 14-19
14-18

www.engelholm.se
Tel 0431-45 42 65

Välkommen onsdagar 9.00 till
parkeringen efter Idrottsplatsen.
Kontakt Kerstin Ekstrand, tel 45 49 84.

VÄLKOMMEN!

Välkommen till Sommarsimskolan
i Västersjön 2011

STOPP, vänta….

bygg inte till det där extra
rummet åt släkten.
Vi har det redan åt er på

Kursveckor
27, 28, 29
Förmiddagar
Lek & Plask kl 9.00 - 9.45
Simskola kl 10.00 -11.00
Kväll
Simskola kl 18.00 -19.00

Hallandsåsens
Vandrarhem/B&B!

Kurserna är förlagda till Badplatsen i Ugglehult

info@hallandsasensvandrarhem.se
www.hallandsasensvandrarhem.se
Tel 0768 - 619952

Anmälan till simlärare Angelica Andersson
tel 0707-93 57 22
vastersjonssimskola@hotmail.com - www.naturliglivsstil.se
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Cafe Bäcken med korvkiosk
Margretetorpsvägen 771 (intill Rönströms bilverkstad)
från utställningen ”Hjärnarps gamla affärer och företag”
Research: Christina Kjellin, Lasse Mark m fl.

Café Bäcken låg utmed gamla riksvägen i Borrstorp, alldeles intill bilverkstaden.
1946 Martha och Lars Bondesson
köpte tomten av domänverket. Lars
började bygga bostadshuset, var sin
egen byggmästare.
1949-50 blev bilverkstaden klar.
Martha som var full av energi ville
också syssla med något och ansökte
hos kommunen om att få öppna en
korvkiosk i anslutning till bilverkstaden. Inspirerade av detta började
de planera för att öppna ett café. Lars
byggde kaffestuga och anlade en stor
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uteservering. Där kunde trafikanterna
på gamla E 6:an rasta i samband med
bensinpåfyllning eller verkstadsjobb.
Lars konstnärliga och kreativa sida
fick blomstra och det blev en
fantastisk uteservering med två
springvatten. Han tog vara på slänten
ner till bäcken, byggde en trappa och
ännu en damm med springvatten.
Martha bakade allt kaffebröd själv.
Det var mycket aktiviteter på caféet.
Varje midsommarafton serverades
nypotatis och sill och det blev
fyrverkeri kring midnatt.

En liten rolig grej, som var sensation
på den tiden, var när Lars skaffade två
apor, Monkey och Lotta, som
emellanåt fick lufta sig i en stor
bur utanför bilverkstaden. Lars anlade
också en minigolfbana som användes
flitigt under många år. Caféet var ett
mycket populärt ställe.
1976 upphörde Café Bäcken då
hälsovårdsnämnden inte ville ge
tillstånd för 1977. Det låg för nära
gården med djurstallarna. En viss tid
på året blev gödsellukten och flugorna
som kom därifrån allt för besvärande.
De sista ägarna var Erika och Stig
Wulff.

Kanske var det så här som Lotta och
Monkey ut?

Kiosk, café med stor uteservering och korvkiosk - allt i ett. Många hjärnarpsbor har
glada minnen härifrån.
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Lars Bondessons bensinstation
Margretetorpsvägen 771 (Rönströms bilverkstad)
från utställningen ”Hjärnarps gamla affärer och företag”.

1953 öppnade Lars Bondesson
bensinstation vid sin bilverkstad.
Han grävde själv ner tanken som
rymde 5000 liter bensin. Dessförinnan hade han haft en pump
vid boningshuset med en liten tank.
1967 köpte Svenska Murco
petroleum AB (1961 – 1975 med
125 stationer i Sverige) bensinstationen. Murco hyrde ut
stationen under något år till en
strövelstorpsbo.
Lars Bondesson servar sina kunder.
(Lägg märke till cigaretten i mungipan.)

1968-1971 hyrdes stationen av
Lars Gunnarsson.

1972-1973 var det Bengt Larsson som hyrde stationen.
1973 sålde Murco sina stationer till BP, då JerkerJohansson och Olle Nilsson
övertog macken. (De sista Murco-skyltarna i landet monterades ner 1975.)
1981 friköpte Jerker och
Olle macken från BP med
kontrakt om fortsatta bensinleveranser.
1984 såldes BP till Uno X
som därefter stod för
bensinleveranserna.
1999 köpte Bo Rönström
bilverkstaden och
bensinstationen.
2000 lades bensinstationen
ner.
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Jerkers och Olles mack.

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Tack till våra sponsorer!
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När det den 27 november i
fjol var dags att sätta upp
vår egen julgran på torget,
var det Joe Larsson som
stod med bägge fötterna på
jorden och såg till att
trådarna inte trasslade ihop
sig.

T R Å D A R N A

P
P S A T T A

Rickard Paulsson skänkte den ståtliga granen.
Tommy Nordbergh stod för transporten, maskinerna till uppsättningen och
mantimmar. Kommunen lånade ut ljusslingan och bistod med el. Bengt Wahlström och Lars Hedström for omkring i luften och monterade slingan.Och så
gjordes hela proceduren baklänges när det var dags att avsluta julen.

Vardagens hjältar
Och när jag efter årets värsta snöfall
pulsade ut till carporten, var planen
framför den plogad. Det var min snälle
granne som alldeles oombedd visat mig
denna omtanke. Tack för att ni finns!

Det sägs att empati är en bristvara i
vår tid. Jag kan nog inte riktigt hålla
med om det.
Som arrangör av föreningens julmarknad var jag förstås sist på plan på
kvällen. Bara min bil stod kvar i snöovädret på parkeringen. Och den startade inte. Det var bara att börja traska
hemåt i mörkret och den bitande kylan.
Halvvägs mötte jag en bil som efter ett
tag vände och kom tillbaka. Bilrutan
vevades ner och en vänlig röst frågade:
Kan vi skjutsa dig någonstans? Tänk
att ett ungt par med en baby i framsätet
har omtanke om en gammal tant och
vill göra sig detta besvär!
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Så kommer jag osökt att tänka på alla
de arbetsmyror som ställer upp frivilligt
bakom kulisserna vid föreningens
arrangemang och ordnar och donar,
kånkar och bär. En av dem är den ovan
nämnde Joe Larsson, en annan Lasse
Mark, bara för att nämna några i den
stora skaran.
Så visst finns det ljusglimtar att ta vara
på i vardagen. Och nu är de första vårtecknen här: Längre dagar och katzenjammer på nätterna. Margareta Arvidsson

Från Europas järnvägar till Hjärnarps Tennis Open
Efter ett yrkesliv som järnvägsspeditör
med frekventa resor över hela Europa,
valde jag, påverkad av min fru Michelle,
ett friluftsliv som pensionär i Västersjöns bokskog. För att må bra trots
övergången från ett intensivt arbetsliv
till en lugn oas kände jag emellertid att
jag skulle behöva behålla två viktiga
aktiviteter:
• en sport med en boll av någon storlek,
• någon form av internationell verkamhet.
Sportanläggningen på vårt bostadsområde med sin lilla fotbollsplan och
tennisbana med hårt asfaltunderlag gav
vissa möjligheter att tillfredställa mina
sportintressen men innebar knappast
något lämpligt idrottsalternativ för 65 år
gamla ben.
I detta läge har jag haft
fördelen att träffa en
”Hjärnarpspåg” som hjälpte
mig att hitta en optimal
motionsform för att uppleva
en harmonisk pension.
”Pågen” heter Kaj Andersson
och jag valde detta smeknamn till en rejäl och dynamisk herre samtidigt refererande till den starka lojalitet som han visar gentemot det kända brödbolaget
han representerat med stort engagemang i många år. Kaj förklarade för mig
att tennis på grus var det bästa sättet att
kombinera nödvändig fysik träning och
kampglädje. Jag kände igen mig själv i
denna beskrivning och sen dess möts vi

varje vecka och behöver i regel ett
tredje set och ofta tie break för att
avgöra vem som vinner. Vi delar
båda två ett spel som präglas av bristande grundslag och ofarliga servar
men vi kompenserar med bollkänsla
och vilja som fotboll gett oss.
Kaj är en seg och duktig tennisspelare
men hans prestation är ännu mer meriterande när man tänker på hans
fantastiska ideella arbetsinsatser för att
sköta tennisbanorna och för att träna
unga nybörjare. Alla HTK:s medlemmar som känner Kaj instämmer säkert
i denna bedömning.
Utöver motionen, gav Kaj och HTK
mig även möjligheten att tillfreds-

ställa min ambition att behålla en
internationell verksamhet.
Jag har en son och en sonson som
bor i franska Katalonien nära den
spanska gränsen. Vi känner dess-

17

utom en familj som bor i Malaga och
som varje sommar kommer till sin stuga
som ligger nära vårt hus. Kaj har en son
som bor i Madrid. Som ni säkert vet har
alla dessa sydeuropeiska regioner en
stark tradition med tennis på grusbanor.
När dessa barn och vänner kommer till
oss på semester passar vi på och
organiserar mycket spännande
”internationella” matcher med dem och
några svenska HTK-medlemmar. Vi har
haft mycket roliga treländersturneringar
i Davis Cup form mellan Frankrike,
Spanien och Sverige.
Utöver dessa matcher över nationella
gränser har vi även spelat tuffa tävlingar mellan olika generationer. Kaj
och jag har accepterat utmaningar från
lovande 12-årigar som var mycket
bättre tennisspelare än vi. Någon gång
har vi vunnit tack vare vår rutin. Våra
unga motståndare har naturligtvis
gratulerat oss men tillagt att vi inte
skulle räkna med att vinna mycket mer i

framtiden eftersom de skulle bli bättre
och vi sämre för varje månad som gick.
Grymma men sanna ord som bekräftades på HTK:s senaste klubbmästerskap där nya och yngre spelare slog ut
alla äldre konkurrenter.
I min fantasi ser jag ibland Hjärnarps
Tennis Open på en lista av etablerade
internationella tennisturneringar på
grus, som Roland Garros och Båstad
Swedish Open. Det är inte förbjudet att
drömma…
Yannick, november 2010
Mer om Hjärnarps tennisklubb
Vi söker dig som är intresserad att ta
hand om och träna våra ungdomar i
tennis under våren och sommaren. Vid
intresse hör av dig till Kaj Andersson
0431-454126. Upplägget på träningen
kommer vi överens om!
För mer information om tennisen ring
Kaj Andersson 0431-454126 eller besök
vår hemsida www.hjarnarps.tk

Valborg firas i Margretetorp
Margretetorps Gästgifveri anordnar valborgsmässoaftonens firande
med musik och vårsånger av
spelmansfamiljen Carr. Brasan
tänds på planen framför Gästis kl
20.30. Solen går ned kl 20.48.

Alla är hjärtligt välkomna!
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Luciakväll i skolskogen
En gnistrande kall decemberkväll hade vi ett fantastiskt fint luciatåg i vår
skolskog. Det var barnen i röd etta och förskoleklass på Söndrebalgs skola
som stod för underhållningen och alla deras föräldrar, syskon, mor och
farföräldrar som fick uppleva denna världspremiär!

Text och foto:
Marie Svensson

Barnen hade övat flitigt på sångerna och de sjöng som små änglar. Vi hade
varit i skogen och övat i dagsljus så det var extra spännande att få komma dit
på kvällen. Alla hade ficklampor och bara det var extra kul tyckte barnen.
Stigen in i skogen var upplyst med lyktor och marschaller och väl framme
vid bäcken brann en värmande eld. Medan barnen förberedde sig serverades
det varm glögg och pepparkakor och efter luciatåget grillade vi korv.
Det var en magisk kväll!
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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 50:HUNDDAGIS • HUNDPSYKOLOG

ÖPPET VARDAGAR 8.00-18.00
HELSINGBORGSV. 47, ÄNGELHOLM • 0431-154 53
GPA Flowsystem AB | Hjärnarp

Vi säkrar ﬂödet och erbjude
erbjuder
de bästa lösninga
lösningarna!

» Läs mer på gpa.se
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Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp
Text och foto (andra sidan): Margareta Arvidsson.

Julmarknaden
Julmarknade
n

Foto: Marie Svensson..

Torget
Denna snöiga vinterdag med gnistrande vit snö hade vi många besökare
trots kylan. På torget pågick kommersen medan julmusiken hördes i bakgrunden. Choladhjulet snurrade, det
bjöds på glögg och hos scouterna
kunde man köpa grillad korv med
bröd. Det gick också att köpa julgran.

Biblioteket
Skolbarnens pepparkakshustävling
drog massor med folk till biblioteket.
Det var klass 1-blå som fick flest
röster, och fick 500 kr av Sparbanken
Öresund.
I gången mellan Åshaga och biblioteket visade vi än en gång
sommarens utställning
”Hjärnarps gamla affärer och
företag” med tanken att de
boende på Åshaga skulle ha
nära till den.

Vinnaren, klass 1-blå, fick 500 kr till klasskassan.
Foto: Marie Svensson
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Margretelund
Här hade vi förlagt inomhusförsäljningen i stallet, både
lördag och söndag. Här
kunde man dricka kaffe med
dopp och Nätverket bjöd på

glögg och lotteri. Röda Korset hade
en av sina kontroller på tipspromenaden här. Franciska Uggla hade
separat utställning med akvareller.

Bland utbudet fanns vävnader, hemtextil, stickat, Aloe Vera-produkter,
3D-kort, smycken, julblommor och
keramik. Handstickade yllesockar
hade åtgång en svinkall dag som
denna.
Therese Friström med marnadens minsta
sålde AloeVera-produkter mellan varven.

Eva Skoog i föreningen Bjäreslöjdarna
pussar tomten som tack för att han hämtade pizza åt oss. Lasse Mark i rollen
som vår tomtefar utgjorde en stor mysfaktor där han vandrade omkring bland besökarna på julmarknaden. Bjäreslöjdarna ställde ut
vävnader av olika slag, hemtextil och stickat.

Bengt Hedin på Åshaga
Det har blivit en kär tradition med
Bengt Hedin som spelar gamla kända melodier till kaffet och tårtan som
föreningen Framtidsbygd varje höst
bjuder Åshagas pensionärer på. Det
skall vara sådana visor som man känner igen och kan sjunga till. Då kan
man minnas tider som flytt och det
blir det ett roligt avbrott i vardagen.

Foto: Marie Svensson
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Skidan den slinter?
Karl-Axel Sand

”Se, nu är det vinter och skidan den
slinter ...” sjunger man i visan. Men
inte uppe på Hallandsåsen! Här finns
utmärkta skidspår, där man glider fram
komfortabelt.
Vi har haft snöfattiga vintrar under 90talet och början av 2000-talet. Men så
fick vi rikligt med snö under mars för
ett par år sen. Förra vintern blev lång
kall, och redan i november kom
vintern och snön den
här gången.

eller betesmarker. Skidåkning under
sådana förhållanden innehåller allt. Den
ger allsidig motion, den ger rekreation
och den ger skönhetsupplevelser i en
omväxlande natur, som Hallandsåsen
erbjuder.
Vem kan vi tacka för att vi får njuta av
en sådan lyx? Jo, Hjärnarpsorienterarna,
som sedan 60-talet anlagt fina skidspår
på åsen. En slinga börjar i Simontorp
och går till Stenhotten.
Sen löper den vidare
till Killeröd och Hålehall. Därifrån åker du
tillbaka samma väg
men du kan också
fortsätta slingan på en
något sämre led tillbaka till Stenhotten.

Hallandsåsen är snösäker efter skånska
förhållanden och i
varje fall kortare
perioder varje år går
det att åka skidor
här. Men den här
vintern började
Även inne på idrottsåkningen redan i
6-årige Liam Falk från Fleninge tycker platsen har funnits en
mitten av november.
Hjärnarp har fina skidspår.
slinga i år. Det finns
Trots växlande
ett spår, som börjar i
väderlek med tö och is går det
och
sträcker sig ungefär
Margretetorp
fortfarande att komma fram längs en
2
km.
Här
ägde
Skånemästerskapen
i
del leder.
skidsprint rum den 15 januari i år. Det
Naturen på Hallandsåsen är inbjudande.
var både damer och herrar som tävlade i
Det är härligt att vara här. Stora delar
13 olika klasser. 42 personer deltog.
är lövskog. Det finns inte så många
Den som vann äldsta damklassen var
tråkiga granplanteringar. Spåret löper
Anna Hellner, äldre syster till Marcus
på smala skogsvägar, lagom kuperade.
Hellner, som tog två guld i OS i
Du går eller springer uppför svaga motVancouver 2010.
lut, som är alldeles lagom utmaningar.
Det kommer inte att anordnas fler skidDu åker utför i långsluttande utförsav Hjärnarpsorienterarna i år.
tävlingar
backar och känner den kylande fartman hålla spår öppna
Däremot
tänker
vinden i ansiktet. En underbar känsla!
så att blivande vasaloppsåkare kan
På vintern är åsen som vackrast under
träna inför kraftprovet.
soliga dagar med gnistrande snö. Den
När du läser detta är kanske vintern
blå himlen tittar fram mellan de höga
över
och snön borta, men jag hoppas vi
smärta bokarna. Skogen går då och då
möts i skidspåret nästa vinter.
över i ett öppet landskap med ängar
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Efterlysning

I arbetet med utställningen ”Hjärnarps
gamla affärer och företag” gjordes stora
ansträngningar med att samla in dokumentation i bild, text och berättelser. Det blev
otaliga telefonsamtal, bilfärder, intervjuer
och fotograferingar. Det kom brev och foton
från alla hörn och kanter i landet.

Saknas
Trots våra ansträngningar finns det bilder,
och även uppgifter, som vi fortfarande
saknar. Ett stort avsnitt är det som handlar
om de gamla caféerna och dansbanorna.
Särskilt eftersökta är foton från

Saknar du foton?
Av alla de foton vi lånat, har vi lämnat tillbaka en hel del, men inte alla. För någonstans under resans gång kom vi underfund
med att vi kanske skulle kunna göra en bok
av det hela. Och då behöver vi bilderna
igen för att åstadkomma tryckkvalité.

SOMMARLUST
Dokumentation härifrån förvarades i ett hus
som dessvärre blev lågornas rov.
Så har du foton från Sommarlust, hör av
dig. Även från de andra dansbanorna och
interiörer från det gamla församlingshemmet, fester, högtider m.m. önskas.
Margareta Arvidsson, 0431-281 83

Vi kommer att återlämna allt efter avslutat
arbete, som kan ta några år. Fotografierna är
i tryggt förvar till dess.

Prenumeration
Hjärnarpsbladet delas ut till hushållen på
orten i början på mars och oktober i
postnummerområdena 266 75, 266 92, 266 97
och 266 98. Bor du inte i något av dessa
områden och vill ha tidningen, är det
enklaste sättet att sätta in 25 kr på Föreningen Framtidsbygd Hjärnarps plusgirokonto1638583-3 med angivande av namn
och adress. Då kommer tidningen i din
postlåda som ett vanligt brev. Förnyas
årligen. 25 kr motsvarar föreningens medlemsavgift för enpersonhushåll.

grannar, håller på med. Vi har ingen
tidning motsvarande er..."
Esbjörn Hederström, Förslöv
"Det var värst vilken bra tidning ni har i
Hjärnarp. Jag är imponerad. Kul att läsa
att ni har så många aktiviteter att välja
på i det "lilla" Hjärnarp.Tack för titten!"
Britt Callert, Båstad
"... att tacka för Hjärnarpsbladet. Jag är
djupt imponerad. Vilket arbete det ligger
bakom allt detta! Jag har läst flera
artiklar med största intresse. Inte visste
jag att Bregott uppfanns i Hjärnarp. Det
är fantastiskt att det händer så mycket i
Hjärnarpsbygden, men det finns tydligen
många entusiaster där."
Ingerun Lindahl, Linköping

Så tipsa vänner, bekanta och släktingar
som frågar efter tidningen. Det är också en
utmärkt present och passar bra som
julhälsning.
Tidningen har redan flera ”lyriska” prenumeranter, se här:
"Tidningen är verkligen trevlig och
välskriven, fin lay out, och ni har all
anledning att vara stolta över den.
...intresserad av att läsa om vad ni, våra

24

”Kommer inte tidningen snart? Jag
kastar mig över den och läser den från
pärm till pärm, även annonserna. Det är
Sverige i ett nötskal för mig.”
Barbro Funder Shaw, Redondo Beach, US

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Hjärnarpsdagarna 22-24 juli
I skrivande stund (januari) är inte allt i detalj färdigplanerat för Hjärnarpsdagarna. Men de stora dragen är klara. För mer information när tiden
närmar sig titta i dagspressen, på vår egen anslagstavla på torget och anslag
i affären och biblioteket.
Lördagen den 23 juli kl 10-15

Loppis och Växtmarknad
på torget

Fredagen den 22 juli

Utställningen
”Hjärnarps gamla skolor”
på biblioteket

Vuxna betalar 50 kr per bord.
Gratis för barn som säljer egna
kläder och leksaker.
För både loppisen och växtmarknaden gäller att egna
bord får tas med.
Ingen föranmälan.
Avgiften tas upp på plats.

Här är vi beroende av vad klass 9
på Söndrebalgs skola åstadkommer i fritt valt arbete.

Lördagen den 23 juli kl 9

Lördagen den 23 juli kl 11 och 13

Naturvandring
i Djurholmen

Urgunderna underhåller
på torget

med Leif Hellmin.
Samling vid Grilleken kl 9
för samåkning till Djurholmen.
Bra att ha matsäck med.
Beräknad återkomst
till Grilleken ca kl 13.

Söndagen den 24 juli kl 11

Friluftsgudstjänst vid
Danskesjön
med Lars Åkesson.
Christer Andreasson på trumpet

Anmälan till Leif Hellmin
0431-45 46 26

Samarrangemang med
Hjärnarp-Tåstarps församling
25

Bosses utetjänst
ttning arbete
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Trädg nering
Drä
Boarpsvägen 200, 266 97 Hjärnarp
Tel 0431-454700 Mobil 070-5154700
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Klockmakaren i Boarp
Från utställningen ”Hjärnarps gamla affärer och företag”.

guldsmedsvaror, radioapparater och
enklare glasögon.

Boarpsvägen 195 omkr 1958.

1877 föddes Alfred Andersson i
Magnarp där föräldrarna hade ett
lantbruk.
1896 flyttade familjen till Skepparkroken. Eftersom Alfred var låghalt
blev han frikallad från militärtjänsten. Handikappet bidrog också till
att han inte hade någon lust att bli
lantbrukare.

Ester och Alfred på trappan till huset 1944.

1944 överlät Alfred rörelsen till sonen
Allan Andersson och flyttade till
Boarpsvägen i Hjärnarp. Här fortsatte
han att reparera klockor. Med åren
hade synen blivit sämre, så det blev
mest väggur, väckarklockor och fickur
som kunde komma ifråga.

1905 öppnade Alfred ett litet
urmakeri i Skepparkroken. Då hade
han gått som lärling hos urmakare
Johan Nilsson i Munka Ljungby.
1908 gifte han sig med Astrid från
Munka Ljungby.1)
1919 övertog Alfred Johan
Nilssons urmakeri i Munka
Ljungby. Verksamheten handlade
inte bara om att laga klockor, utan
Alfred saluförde även nya klockor
av olika märken och format. Han
sålde även grammofoner och skivor,

Ester och Alfred 1946.
1)

Då hustrun Astrid avlidit, gifte Alfred sig
med Ester. Alfred fick sammanlagt 14 barn. Två
av de äldsta sönerna, Georg f -09 och Allan
f -10, lärde sig urmakeriyrket och blev urmakare
för resten av livet. Den yngre sonen Alf som
bor i Lidingö, blev också urmakare efter att ha
varit lärling i Västerås i fyra år. Han flyttade
till Stockholm 1955 och arbetade som urmakare
till 1970, då han skolade om sig till optiker.
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Signaturen Majolin skrev 1950 om Alfred Andersson i serien Vår Byi Engelholms Tidning
(sedan 1937 en edition av Nordvästra Skånes Tidningar). Tyvärr blev namnet fel den
gången, förmodligen hade Majolin blandat samman intervjupersonerna. I texten nedan
är det rättat.

”Människan och klockan
konfirmationsklockor, nu väntas
det inte ens så länge. Skolbarnen
har sina armbandsur, stöt- och
vattensäkra.

Aron Johansson vet mycket om människorna
och deras klockor.

Den minsta klockan Alfred
Andersson haft till reparation, satt
i en kråsnål. Sen har alla modeller
varit större, men det kan vara
svårt ändå att hitta felet på dem
ibland. Det har hänt mycket på
klockornas område, sedan drängarna gick på marknad med femton,
tjugo i lomman. Då skulle man in
i en port och byta, och tjänade
drängen ett par kronor på vart
byte, var besöket på den marknaden finansierat.

I varenda stuga finns en klocka med slagverk.
Ibland hänger det upp sig, då blir det till att
cykla upp för den långa backen till Alfred
Andersson, urmakaren med de tre urmakarsönerna. I hans lilla gröna hus handlas det
också med klockor. Det finns en liten utställning med runda rovor på bordet, bara gamla
skrabbor, säger han. Men rovornas tid är inte
helt förbi, många vill hellre ha en sådan
modell än ett armbandsur.

Så kom tiden då folk vände tillbaka från Amerika med ett
doubléur på armen. De klockorna
gick som solen, minns Alfred
Andersson, som grånat och glidit
in i folkpensionärsåldern, medan
han plockat med sina hundra små
hjul. Nu har sönerna övertagit
affären i Munka Ljungby och han
själv skapat sig en ny marknad i
Hjärnarp. Det är bra att bo här.

Förhållandet människan – klockan har undergått förskjutningar under årens lopp. En gång
i tiden fanns det fästmöklockor, flickorna fick
sitt första ur av sin tillkommande. Så blev det

Fint betyg åt byn, som Alfred
Andersson först på sin ålders höst
börjat räkna som sin. Hur väl skall
inte då de andra trivas. Majolin”

28

Från Drammen till Ugglehult
Intervju med Randi Johansson
Det har skrivits spaltkilometrar om de
finska krigsbarnen i Sverige, de ensamkommande som skickades från Finland under andra världskriget med en
adresslapp om halsen. En del av dessa
barn adopterades i Sverige och återvände aldrig till sitt hemland.

upp sig”. Då var det inte bara barn
från de nordiska grannländerna utan
även ett stort antal tyska barn som
kom i Röda korsets regi eller på privat
initiativ. Sommarbarn eller feriebarn är
då den rätta benämningen. Verksamheten med feriebarn från Berlin pågick
till långt in på 80-talet.

Mindre omtalat är att det kom många
barn från de andra av tyskarna ockuperade nordiska grannländerna, Danmark och Norge. Deras situation var
generellt bättre då de mestadels kom i
sällskap med bägge eller en av föräldrarna. T ex kom alla de judiska barnen
och polisbarnen från Danmark när de
hals över huvud tvingades fly i små
båtar över Öresund för att undkomma
Gestapo. Även från Norge flydde
familjer med barn undan tyskarna över
gränsen till Sverige.

6-åriga Randi Nicolaysen från Drammen hörde till dem som september
efter krigsslutet valdes ut av Röda
Korset och sattes på ett specialtåg
som fylldes med barn. Tåget for
genom Norge och samlade ihop 700
barn som sedan släpptes av i mindre
grupper på järnvägsstationerna längs
västkustbanan, från Oslo och ända ner
till Ystad. Randi hämtades vid stationen av sin värdfamilj, Sonja och
Werner Nilsson.

Benämningen krigsbarn har felaktigt
kommit att omfatta också alla de barn
som kom hit efter kriget för att ”äta

Sonja och Werner var syskon och
drev lantbruk i Ugglehult. Fadern var
avliden men modern, tant Olga, levde

Gården i Ugglehult på 40-talet.
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då fortfarande på gården. Den yngre
systern Eva gifte sig och flyttade från
gården.

kunde hon inte hålla sig utan utbrast:
”Svaer gris”. Det tog ett tag att reda ut
att hon därmed menade ”stor gris”.

Alla barnen i en familj kunde inte få
åka till Sverige. Att det blev just Randi
i syskonskaran på fyra, berodde på att
det var hon som var mest kavat. Hon
var pratsam och sattes redan som
4-åring upp på ett bord av fadern för
att sjunga och underhålla ett stort
sällskap. Randi tyckte bara att det var
spännande och roligt att få resa till
Sverige, ett enda stort äventyr. Och
hon blev mycket väl mottagen.

Randi var mycket glad för djur och
här fanns en uppsjö, från minsta kycklingar till stora hästar. Och det var
roligt att åka häst och vagn. Randi
blev inte sen att hjälpa till med djuren.
Bl a blev hon gåsapiga. Men hon lärde
sig aldrig att mjölka, fast Sonja försökte med henne.När hon blev större
hjälpte hon tillsammans med de andra
ungdomarna gärna till med att hässja
hö, plocka jordgubbar, luka på fälten
och i trädgården.
Familjen Nilsson
var mycket förtjust
i Randi och
månade om henne
på alla sätt. Hon
fick fina klänningar
och rosetter, sina
första pjäxor och
senare en ny cykel
som köptes hos
smeden Filip Persson i Nybygget.

Randi som gåsapiga.

Randi förhöll sig till en början tyst och
iakttagande och gjorde sig förstådd
med gester. Det dröjde inte länge
förrän hon började härma pratet i
Ugglehult, och det på den mycket
lokala och lite ålderdomliga halvdanska dialekten. När hon för första
gången fick följa med ut i stallet och
fick syn på en jättestor modersugga,
30

Det blev lite problem i början med
maten. I Norge var det så illa ställt
under kriget att familjen där mest levt
på olika soppor med kål och rotfrukter. Randi var inte van vid vitt bröd
och inte smör och hade aldrig fått
något helt kött. Så när det serverades
söndagsstek i Ugglehult satt Randi och

saknade varandra så
mycket att
efter en kort
tid hemma,
sattes Randi
ensam på tåget
med en stor
adresslapp om
halsen för att
fara tillbaka.
Randi hade
redan som 6åring börjat
skolan hemma
i Norge men
Randi älskade alla djuren på gården.
missat så
vände köttbitarna i munnen tills hon
mycket på grund av sverigevistelsen
fick lov att spotta ut dem.
att lärarinnan tyckte att hon kunde
börja om första klass när hon blev sju år.
Randi hade många jämnåriga i trakten att leka med.
Det var bl a Raija Ruusi,
finländskt sommarbarn hos
familjen Nyman som hade
sommarstuga vid Västersjön, Vivi Persson och Britt
Nilsson i Ugglehult och
Kerstin Pettersson i Tullstorp.
När den första vistelsen på
några månader var över
och det var dags att resa
tillbaka hem till Drammen
var det med blandade
känslor, både hos Randi
och värdfamiljen. De

Britt, Randi och Raija var lekkamrater.
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tog det några dagar att skifta språk
från svenska till norska. Så alternerade Randi mellan sina två hem under
hela sin uppväxttid, från 1945 och
fram till 60-talet. Och förhållandet
mellan de båda familjerna var mycket
gott hela tiden. Familjen Nicolaysen
var välkomna gäster i Ugglehult.
Bara en sommar var Randi borta från
Ugglehult. 1958-59 hade hon slutat
skolan och var au pair i London. Därefter gick hon i aftonskola och arbetade som barnflicka på dagarna.
1962 flyttade hon för gott till Sverige
och började arbeta på gästis i Margretetorp.
Det fanns mer än Ugglehult som
lockade i Sverige. Randi och Jerker
Johansson (sid 15) träffades 1956
och blev fästfolk. Telefonen mellan
Norge och Sverige gick varm och
brev utväxlades en gång i veckan när
Randi var hemma i Norge. 1963 stod
bröllopet. Nu har Randi och Jerker
varit ett par i 55 år.

Randi och Jerker Johansson 1963.
Foto: Guttsman.

Så fick det bli, den första vistelsen i
Ugglehult kom att bli åtta månader
lång. Och därefter for Randi till Ugglehult varenda sommar så fort skolan
slutade hemma i Norge. Hon inväntade inte ens examensdagen, utom den
allra sista som hon var med om. Och
varje gång hon återvände till skolan

Margareta Arvidson
Fotona som tillhör Randi Johansson,
är tagna av Sonja Nilsson.

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Lördagsloppis på torget kl 10-15
16 April
23 Juli

14 Maj
6 Augusti

11 Juni
9 Juli
3 September

Avgiften tas upp på plats, 50 kr per bord, som får medtagas.
Gratis för barn som säljer sina egna grejor.
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Annely - borgerlig vigselförrättare
köping. Fotograferandet har alltid
varit ett brinnande intresse. Hon har
alltid kameran med och har några
högskolepoäng i fototeknik och
bild-behandling. Annely skaffade
sin första systemkamera som
mycket ung.

Annely Silfwerax.

Annely, nyss 50 fyllda, flyttade till
sin lilla stuga i ett naturskönt område i Söndrebalg 2004. Stugan som
hon köpt året innan byggdes nu om
och till av hennes nye make. De tre
döttrarna är utflugna men pudlarna
bor kvar.

Utsikt från Annelys fönster.

Men Annely har också arbetat med
turism i ca 20 år och haft egen resebyrå. Och så har hon hunduppfödning och är känd för sina silverpudlar.

Annely har en mängd olika intressen och verksamheter. Hon har
nyligen startat sin firma och kommer att öppna en studio i Ängelholm i mars. Hon är både florist och
fotograf.
Som florist arbetade Annely i Bellis
blomsteraffär i Ängelholm, yrket
lärde hon på blomsterskolan i Norr33

Pudel från Silfwerax kennel.

Borgerlig vigsel
Som ledamot för centerpartiet i
milönämnden och valnämnden har
Annely nyligen blivit utsedd till
borgerlig vigselförrättare. Det finns
sju sådana i kommunen. Går man i
giftastankar ringer man dit och får
upplysning om vilka det finns att
välja på. Vigselförrättarna ställer
upp inom ramen för
sitt politiska uppdrag och får ett
blygsamt arvode.
För brudparet är
vigseln avgiftsfri.

mang - gäster, sång och musik, tal,
förtäring m.m.
Om brudparet inte har egna idéer
kan Annely hjälpa till med en del.
Om brudparet vill, kan hon förutom
att genomföra själva vigselakten
t ex både hålla tal, läsa en dikt, ta
bröllopsfotona och göra brudbukett,
tärnbuketter och alla övriga blomsterdekorationer, allt i
nästan vilken miljö
som helst. Det kan
vara i hemmet, i skogen, på stranden, på
havet osv. Hur som
helst kommer Annely
att prata mycket om
kärlek. Ringarna är
också en viktig symbol
för de flesta.

Det blir allt vanligare med borgerliga
vigslar, i fjol var det
upp emot 100 i
kommunen. Ofta,
Bröllopsdekoration.
men inte alltid, har
Annely är ny som vigselförrättare
det samband med att man begärt
och tycker det skall bli jätteutträde ur Svenska Kyrkan. Olika
Hon tänker fråga alla
spännande.
religioner och samma kön kan
par om lov att fotografera dem för
också vara en anledning. Kanske
att ha i en pärm i sin studio. Som
vill man själv sätta en sådan prägel
tack
får de ett bröllopsfoto.
på vigseln att den inte ryms inom
kyrkans ramar. Det är t ex inte alla
Även vid kyrkliga vigslar, begravpräster som ställer upp på att viga i
ningar och andra minnesvärda
andra miljöer än kyrkan.
tillfällen såsom studentexamen och
jubileums- och firmafester, kan
Annely vill gärna träffa ”sina”
Annely stå till tjänst med fotografebrudpar inför vigseln, bl a för
ring och blomsterarrangemang.
planering. Man pratar om vilka
dokument som krävs från myndigheterna, hur vigseln skall utformas Text: Margareta Arvidsson.
miljö, tidpunkt och kringarrangeFoto: Annely´s Blommor & Bilder.
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Ett europeisk livsöde
När vi besökte Marianne Drewing, Annely för att fotografera och jag för att göra en kortare
intervju, blev vi trollbundna av Mariannes oerhört intressanta berättelse. Tanken var att göra en
artikel om henne med anledning av att hon sponsrat bygget av S:t Stefanos* kapell på kyrkogården
i Hjärnarp. Men det tyckte Marianne inte var så mycket att orda om, utan gav oss till livs ett stycke
europeisk histora som jag vill dela med mig av.

Marianne tillhör en mycket gammal
svensk släkt, Berg, som idag är spridd
för alla världens vindar. Det finns bl a
en svensk gren, en finländsk och en
tysk och många har emigrerat till andra
världsdelar. Under korstågstiden hamnade Mariannes släktgren via Finland i
Reval i Estland. Mariannes farfars farfars far var svensk konsul i Estland.
Familjen behöll alltid kontakten med
Sverige.
Marianne föddes 1930 i Riga
i Lettland när föräldrarna tillfälligt vistades där. Familjen
var annars bosatt i Estland där
fadern var bankdirektör. Där
gick Marianne i kindergarten
och påbörjade sin skolgång.

Fadern hade ådragit sig lungtuberkulos
och slapp därför armén.

När ryska armén vid krigsslutet närmade sig fick familjen återigen bryta
upp och var på flykt i ett halvår innan
de hamnade i Wurttenberg i sydvästra
Tyskland. Efter krigsslutet försökte
familjen emigrera till Schweiz, Kanada, Peru och slutligen Sverige, men
överallt blev det nej, tills
Sverige 1949 slutligen förMarianne Drewing
Marianne Drewing
barmade sig över dem. Då
hade de kunnat visa svenskt
påbrå och kontakter i Sverige
och fadern hade bevisligen
12 000 kr på ett konto i Skandinaviska banken. De kom
med Nansenpass** och hade
inget svenskt medborgarskap.
Östen Undén var utrikesminister, minns Marianne.

När tyskarna 1939 gick in i
Polen, kallades alla tysktalande, bl a Mariannes far, in
till nazityskland. Estländarna
placerades i det ockuperade Polen.
Fadern vägrade emellertid att lämna
Estland. Först när ryssarna stod vid
knuten lämnade familjen allt bakom
sig och tog sista skeppet till Tyskland.
Alternativet för fadern var att bli
arkebuserad eller internerad i Sibirien.

Det blev fem dagars sjöresa genom
packisen. Väl framme förvisades familjen till en by nära Katowice i södra
Polen. De ansågs inte som politiskt
pålitliga eftersom de inte kommit när
Hitler kallade. De fick inte bo bland de
andra balterna utan flyttades omkring.
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Det fanns en bit av släkten i
Stockholm och därför bosatte sig
familjen där. Nu kom pengarna på det
svenska bankkontot till nytta, bl a vid
bostadsköp. Det fanns gott om baltiska
flyktingar i Stockholm vid krigsslutet,
men många hade blivit oroliga efter
baltutlämningen 1946*** och emigrerat till bl a Kanada.
Marianne var 19 år när hon kom till
Sverige och hade flera år kvar till studentexamen pga den ideligen avbrutna
skolgången. På slutet hade hon arbetat
i en keramikverkstad med att måla. I
Sverige tyckte fadern att keramik var
något att satsa på - för det kunde ju

Marianne. Efter många misslyckanden
fungerade tillverkningen så att familjen
kunde leva på den. Utbudet bestod till
största delen av keramiksmycken, som
då var på modet
och som Marianne
tillverkade. Detta
höll hon på med
till 1957. Då var
alla hennes vänner gifta och hade
barn och Marianne frågade sig:
Vart tog mitt liv
vägen? Så hon
gjorde revolt och
blev skickad till en god vän till familjen i Hamburg. Marianne hade ett års
uppehålls- och arbetstillstånd i Tyskland och arbetade i en butik
med konsthantverk.

flyttade Marianne och hennes man
1994 till Hässelby. Eftersom de tillbringade alltmer tid i sitt semesterparadis i Hjärnarp, tyckte de år 2000 att de
lika gärna kunde
flytta dit för gott.
Resorna gick nu i
stället till den i
Spanien bosatta
dottern.

2005 avled Gert
efter många års
hjärtsjukdom. I
S:t Stefanos kapell sorgen sökte sig
Marianne till kyrkan
i Hjärnarp, men kunde inte finna den ro
hon sökte i det stora kyrkorummet. När
dåvarande kyrkoherden Göran
Gyllenör nämnde att han ville bygga
ett kapell, men att det
inte fanns pengar till det,
I Hamburg återsåg hon en
kom Marianne på att hon
skolkamrat, Gert Drewing, från
kunde bekosta en del,
tidiga barndomsår i Estland.
t ex byggmaterialet. Och
De två fann varandra och blev
då blev det möjligt att
ett par. Bröllopet stod 1959 i
förverkliga Görans dröm
Bromma kyrka. En dotter Anita
om S:t Stefanos kapell.
föddes senare samma år. Så
”Nu har två tokiga funnit
småningom bosatte de sig i
varann”, sa dottern Anita.
Stuttgart där Gert fått jobb.
Simon Dahlsfelt anlitades
Marianne kom att arbeta där i
av församlingen till att
Mariannes glasmosaik
många år inom diakonin och
utföra själva arbetet. Och
hjälpverksamheten för psydet gjorde han med
kiskt sjuka. Familjen hade tät kontakt
kärleksfull noggrannhet, han är obemed Sverige och tillbringade sina
skrivligt kunnig, många av hans tankar
semestrar där. Marianne hade kvar sitt
syns både utanpå och inuti kapellet,
säger Marianne, som ofta besöker det
svenska pass.
och där finner ro. Huset i Nybygget
1975 fick de syn på en annons som
ligger idylliskt i bokskogen och där
Gränges hade i Frankfurter Allgemeine stannar Marianne för gott. En glasmoom tomter vid Västersjön. 1975 köpte
saik, som Marianne skapat, sitter nu i
de en tomt utan att ha sett den. Så
ett fönster i kapellet.
byggdes ett litet fritidshus på tomten.
Text: Margareta Arvidsson
Det har sedan blivit utbyggt i flera
Foto: Annely´s Blommor & Bilder
omgångar. Efter pensioneringen
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*Stefanos var den förste kristne martyren. Enligt Apostlagärningarna
dömdes han av det judiska rådet för
hädelse när han sjöng Kristi lov, och
stenades till döds omkring år 35. Stefanos var även kyrkans förste diakon.
**Nansenpass, ursprungligen en
identitetshandling som ställdes ut till
flyktingar som blivit statslösa efter
första världskriget. Nansenpass skapades 1922 med Fridtjof Nansen
som främste tillskyndare och erkändes av som mest 52 regeringar.
Passet kunde förnyas årligen mot en
avgift och den kunde så småningom
delvis finansiera den flyktinghjälp
som Nansenbyrån bedrev.
***Baltutlämningen, uppemot 200
baltiska soldater utlämnades efter
kriget av Sverige till Ryssland under
uppseendeväckande och uppslitande
former. Många tog eller försökte ta
sitt liv. Baltutlämningen anses allmänt vara en skamfläck i Sveriges
efterkrigshistoria. Vid ankomsten till
Ryssland sköts en del av fångarna
direkt och resten skickades till
Sibirien.
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STÄNGSEL
FÖR DJUR

Montering - Underhåll
Röjning - Reparation
Stolpar - Tillbehör
Gräsklippning

Vintertid:
Service och reparation
av lantbruksmaskiner,
trädgård och skog
Snöröjning
Saltning och grusning
Joel Brunnberg
Tel:0706782975
www.jbstangsel.com

Ingela Brunnberg/Shira

Väpnare inom akademisk ridkonst
Undervisar från basic till väpnarnivå
Carina Branderups kurser
i Simontorp 2011
12 juni, 23-24 juli och 3 sept

Nytt på biblioteket!
Vi har flyttat om bland facklitteraturen
- allt för att göra det lättare för dig att hitta.
Det finns 14 olika kategorier som t ex
Barn & Föräldrar, Hus & Hem, Kropp & Själ
Djur & Natur och Konst & Litteratur

Ingela Brunnberg
070-1708465
ridkonstkurser@live.se

Kom och hitta böcker
som du inte visste fanns!
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Ombud för
Skånetrafiken och SJ
Budservice

3

Grilleken
Tel 0431-45 45 10

Välkommen!

Tel 0431-105 96
www.bageriet.se

Anette & Yvonne
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Mormor Agdas V ita Dröm

Hälsoprodukter av
ekologiskt odlad
aloe vera

aloe
vera

Vitmålade Shabby chic-möbler
Pryl-och kuriosamarknaden
Marieholms gård,
Gånarpsvägen, Hjärnarp
Öppet sista helgen varje månad
Christina Kjellin 0706-387142
Även stenar och kristaller
för allmänt välbefinnande

Therese Friström

Oberoende återförsäljare
0431-362382, 0701-165624

FABRIKSBUTIKPresenter
Böcker Kort

www.pedagogforlaget.se

Boarpsvägen 1 HJÄRNARP

Hjärtligt
välkommen

Jag kombinerar kostrådgivning med
Bowen och öronakupunktur.
Behandlingarna kan hjälpa vid t ex
huvudvärk/migrän
mag/tarmbesvär
beroendeproblematik
allergier, nedsatt immunförsvar
smärta, stress och låg energinivå.

Välkommen till
HELANDE HARMONI
Marina Ahlm, 0704-943432
Boarpsvägen 22, Hjärnarp
www.friskatag.net
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TRAILERKOMPANIET AB

Hästtransporter – Personbilsläp
Nu även stallinredning, uteboxar
och kompletta stall.

Tel 0431-43 23 14
www.trailerkompaniet.se
Finns Idag:

Allt för idrotten!

Ledande leverantör av utrustning
RENT Städbolag
till idrottsanläggningar.

.

Sven-Eriks gård Margretel
Det finns idag förutom ovannämnda företag extremt moderna kontorslokaler till
uthyrning på Margretelund, dessutom kommer det under 2009 att växa fram ett tiotal
butikslokaler. Under februari 2009 öppnar MAT & KAFFE stället där ni kan luncha,
dricka kaffe o äta kvällsmat. Både på plats och för avhämtning.
Hyra lokal, eller andra frågor, RING tel. 0431-245000431w44w92
w00
rgretelund.nu
.ma· www.rantzows.com
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Stickcafé
Välkommen

Utförsäljning!

till en stunds avkoppling
tisdagar kl 14-16 Fika 20:Vi har det jättetrevligt
och här är plats till fler.
Marianne Malmqvist

40-60%
Utförsäljning av utställningskar & demoex!

På Bjäragårdens
Massage & Friskvård
Boarpsvägen 112
Tel 45 52 28

Öppet mån-fre 9-16.
Brovägen 8 266 75 Hjärnarp. 0431-441900.

Frakt tillkommer med 1200 kr inkl moms.
Badkaren säljes med full garanti.
PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

Rent hus!
Vi städar
hemma
hos dig.

Gånarps Rum

50% RUTavdrag.
Ring oss för
mer info!
0431-245 00
Hjärnarp

& Stuguthyrning
Stuguthyrning
Bekväm övernattning i naturskön miljö
i dubbelrum och stugor
www.ganarpsstugor.com

100 kr/tim Prova-på-pris en gång per kund
200 kr/tim första månaden
260 kr/tim därefter
Priserna är inkl moms.
Utnyttjar du RUT-avdrag, betalar du hälften.

Sussies Friskv
Friskvård
Massagebehandling

Dermanords hudv
hudvårdsp
årdsprrodukter
Ring Susanne Erup
0431-43 21 14, 0702 40 19 70

www.bgeab.se
info@bgeab.se
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Arons i Hjärnarp
Tel 0431-45 40 06
Våra öppettider:
Måndag-fredag 8,00-20,00

Däck & fälg samt fövaring
Alla slags karosseriarbeten
såsom rost, krockskador m.m.
Service, avgas, broms m.m.
Rutbyte, stenskottslagning
Avtal m flera försäkringsbolag

Lördag-söndag 8,00-18,00

Varmt välkommen!

Öppet må-fr 7.15-16.15
Brovägen 12 (fd Toyman, baksidan)
Tel 0431-45 41 40
0702-97 68 94 0730-59 77 98

Stellan

SERVICE & REP
REPAR
ARAATION
FLESTA BILMÄRKEN
Margretetorpsv 771 AV DE FLEST
Tel/fax 45 42 29
DÄCK & AC
AC-SERVICE
Mob 0705-50 28 24
VÄLKOMMEN

SANDBERGS SNICKER
SNICKERII
TRAPPOR

FÖNSTER

DÖRR A R

Samt övriga förekommande byggnadssnickerier

Tel. 0431-285 27
Telefax 0431-285 28

Toarps Lövstig 7, 266 92 Munka-Ljungby
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Allt inom byggnadsplåtslageri
för villa och industri.
Tak Fasad Rostfriarbeten
Smidesarbeten Balkonger
Räcken Trappor Legoarbeten
Pressning Stansning

. ..
. ..

Glimmingevägen 1,
269 74 Västra Karup
Tel 0431 - 36 04 05
Mobil 0705 - 160 495
www.audioteknik.se info@audioteknik.se

john@hjarnarpsplat.se
jockessmide@hjarnarpsplat.se
Brovägen 4, 266 75 Hjärnarp
Tel 0431-45 42 04
Fax 0431-45 42 61

p
r
a
n
r
ä
j
H Salongen
Välkommen
hälsar
Veronica

Dam- & herrfrisör

Solarium Massage StepUp
Öppet

Tidbokning

Må, ti, fr 9 - 18
On
9 - 12
To
10 - 20

0431-454839
Gamla
Brandstationen
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Håltagning
i de flesta stenmaterial
Lättare rivningsjobb
Golvslipning
Mångårig branschvana
Mobil 0707-601 846
Fax 0431-259 73
E-post info@lgm-bygg.se
www.lgm-bygg.se
Besöksadress: Brovägen 6

TTKG

Bilvårdscenter

ALLT PÅ SAMMA STÄLLE
INOM

Lackskador
Lackförsegling
Rekonditionering

OM- OCH NYBYGGNATION
KAKELSÄTTNING

www.auto-care.se

Henri Feiks

Kontakta mig!

Lars-Olle Nilsson
0707-51 72 58
Brovägen 12, 266 97 Hjärnarp

BJÖRNSTEDTSVÄG 2
266 97 HJÄRNARP
0431-455407 MOBIL: 0703854323

(baksidan fd Toyman)
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Tåstarps
Tåstarps
Tomaten
Tomaten

!
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Nä

Solmogna - Nyskördade
Många olika sorter
Öppet: 8-20 alla dagar

sista veckan april - sista veckan okt

Välkommen!

Benny och Louise
www.tastarpstomaten.se
0762-11 80 70
Här finns vi:

.

Bygg Städ
Trädgårdsunderhåll

Ma r g r e t e l u n d
EN MÖTESPLATS FÖR KREATIVA FÖRETAG OCH MÄNNISKOR

Lokaler uthyres: kontor & bostäder &
hantverksbutiker & utställningslokaler
Händer på Margretelund: Marknader, utställningar
Info: 0431-245 00 www.margretelund.nu
45

ess g
Fearl Livin
- för bättre och effektivare arbetsplatser

HJÄRNARPSRedaktionen

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Bokslut 2010
RESULTATRÄKNING
Intäkter
Medlemsavgifter
Försäljning, annonser
Försäljning, aktiviteter
Summa intäkter
Utgifter
Hjärnarpsbladet
Kostnader, aktiviteter
Kostnader, övrigt
Lämnade bidrag och gåvor
Bankkostnader
Summa utgifter
Rörelsens resultat
Finansiella intäkter och kostnader
Intäktsräntor
Utgiftsräntor
Finansiellt netto
Resultat efter finansiellt netto
Skatt
Resultat efter skatt

2010

2009

9 200,00
67 500,00
29 995,00
106 695,00

7 275,00
57 600,00
41 615,50
106 490,50

66 448,00
43 645,00
8 890,00
479,00
119 462,00
-12 767,00

59 362,00
34 444,00
4 872,00
11 540,00
480,00
110 698,00
- 4 207,50

12,00
12,00
- 12 755,00

- 4 207,50

- 12 755,00

- 4 207,50

Gånarps Backaväg 88, 266 92 Munka Ljungby www.sveab.se

Vi utför totalentreprenader av alla slags
VVS-installationer, såväl vid nyproduktion
som vid om- och tillbyggnader.
Vi jobbar med allt inom branschen:
• Värmepannor
• Värmepumpar
• Solpaneler
• Allmän service
... och mycket mer!

Ring 0431-21800
Mobil 0707-700070
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Kroppsterapeuternas
Yrkesförbund

Marianne
Malmqvist

Tidsbeställning 0431-45 52 28
Boarpsvägen 112, Hjärnarp

Massage
Vibrationsträning
Ortopediska inlägg

Nyhet!
Fotbad & Fotmassage
“Fin trädgård lyfter villans pris”
(Dagens Industri 2010-04-06)

JEPPE GRÄV

Lyfter din trädgård inför t ex
trädgårdsfest eller försäljning.

V i stylar, designar
och sköter din trädgård.
Christin Marcelius, trädgårdsmästare
0703-770836
christin.marcelius@me.com

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

Jesper Svensson
0730-55 41 56

www.tradgardslyftet.se
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Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

V
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“Se, hur de silvrade bäckarna små ...”

Söndagen den 8 maj

Postrånevandringen
Start kl 9-10 från
Hållstugan i Margretetorp

80 kr per person
VÅRTIONDE 2011
Premiär f r e d a g e n d e n 18 mars kl 19.30 i Söndrebalgs skola
Biljetter
Övriga föreställningar
Lörd 19/3 19.30
Fred 25/3 19.30

ICAArons, Munka Allköp
och Turistbyrån

Lörd 26/3 16.00 och 19.3 0

Tel. Bokning
070-552 17 36 kl 15-18
Pris
150:-, barn t o m 11 år 50:-

Sönd 27/3 16.00
Fred 1/4 19.30
Lörd 2/4 16.00 och 19.30

