Kallelse till
ÅRSMÖTE
torsd 11 april kl 19.00
i skolans personalrum
Rita Aatola Olsson
berättar om vandringar
Årsmöteshandlingar
inuti tidningen

I Afrikas grepp:
De första vita
som blivit gifta
på massajvis.
Foto:
Kimemia ole Taek

Ansvarig utgivare Marie Svensson - masvens@spray.se -Redaktör Margareta Arvidsson - redaktionen@ektv.nu - www.hjarnarp.wordpress.com

Linda och Sven i Afrikahuset
Boarps skola
Ridskolan
Valter Nilsson
Manfred Balfe
Marta från Simontorp
Stenlyckans ridskola m.m.
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Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp
ger ut och distribuerar Hjärnarpsbladet till alla hushåll i Hjärnarp och Tåstarp.
Medlemskap i föreningen: 80 kr för familj, 40 kr för enpersonhushåll
sätts in på föreningens bankgirokonto 5361-1471.
Redaktion: Margareta Arvidsson, tel 28183, redaktionen@ektv.nu
Karl-Axel Sand, tel 28493, karl-axel.sand@ektv.nu
Franciska Uggla, tel 456545, franciskauggla@hotmail.com
Monica och Lars Hedström, tel 454050, 0708-868686, lars@hedstrom.as
Ansvarig utgivare: Marie Svensson. Tryck: Tryckaren Engelholm.
Torggruppen: Helen Olsson, tel 454362, borrstorp@telia.com
Hemsidesgruppen: Webbmaster Henrik Rixtorp, tel 19992, henrik@rixtorp.se
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Kära läsare och annonsör!
tidning - ri
Utebliven
Min hembygd! Vad är det som gör att man
slutsatsen var dock att det är nödvändigt att
får en speciell känsla för sin hembygd? Visst vi på de mindre orterna engagerar oss för att
vill man att det skall vara det bästa stället på inte komma till korta i konkurrensen med
jorden. Man behöver inte nödvändigtvis vara näraliggande större orter om våra skattefödd och rotad där sedan generationer tillmedel. Så kavla upp ärmarna och engagera
baka, det räcker att man bosatt sig där. Men dig i t ex föreningslivet på orten. För att inte
man måste ändå anstränga sig för att bli
tala om politiken!
delaktig i livet på sin hemort.
De sorgliga frågorna om den nya förskolan

Från redaktionen i februari

Jag hörde på radion att man dragit intressanta
slutsatser av en sociologisk undersökning om
ideellt arbete. Flest ideellt arbetande fann
man i byarna i landsorten. Av dessa var inte
förvånande flest kvinnor. Det som förvånade
var att merparten ideella var unga mellan 20
och 40 år. Det hade jag inte trott, jag trodde
nog att det skulle vara pensionärerna. Någon
förklaring hörde jag inte. Själv tror jag att det
kan vara idrottsrörelsen eller ett politiskt engagemang som finns bakom detta.

och den gamla skolan och biblioteket i Tåstarp har verkligen engagerat oss, men vi har
inte varit tillräckligt många eller högljudda.
Nu blir det i alla fall byggstart på förskolan
enligt senaste förslaget, fast kraftigt försenad.
Trafikverket tänker inte medverka till en
bättre trafiklösning, så det blir in- och utfart
vid Grilleken trots grannarnas protester.
Och skolan i Tåstarp, en skamfläck vad beträffar eftersatt underhåll, lär väl ändå säljas.

Till sist: Mycket nöje med Hjärnarpsbladet!
Allra flest arbetade timmar står dock män i
Förhoppningsvis finner du något intressant
övre medelåldern för. Det kan man också se och tänkvärt.
i vår förening där några män gör jätteinsatser
Margareta Arvidsson
vid t ex postrånevandringen. Den viktigaste
Prisexempel på annonser i fyrfärg:
Priset på annons i annan storlek står
i direkt proportion till exemplen.

1/4
1/2
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A5-sida
A5-sida

600 kr/nummer
1200 kr/nummer

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Verksamhetsplan för år 2013

Styrelsen

- ge ut tidningen Hjärnarpsbladet med två nummer i
Marie Svensson, ordförande
färgtryck
Lyckorna, Gånarpsvägen 548
- förbättra vår hemsida
266 97 Hjärnarp
- fortsätta jobba med hembygdsboken
0431–28381, 0721-80 81 44
- Rita Aatola Olsson berättar om vandringar på årsmötet
arb 0431–44 53 34
11/4 kl 19.00 i skolans personalrum
masvens@spray.se
- arrangera Postrånevandringen söndagen den 5 maj
- anordna Tockarpsvandring med Rita Aatola Olsson
Helen Olsson, sekr
som guide 25/7 kl 18.00
Vilhelmsbergsvägen 6
- anordna Hjärnarpsdagarna 16-18/8
266 75 Hjärnarp
- genom Nätverket i Hjärnarp anordna Höstmässan
0431–45 43 62, 0706-43 43 62
i oktober,
borrstorp@telia.com
- bjuda pensionärerna på Åshaga på tårta och underhållning
- anordna julmarknad på torget 7/12,
Magnus Johansson, kassör
- bevaka det som händer i kommunen och det som
Vanstadsvägen 172
berör oss i Hjärnarp
266 98 Hjärnarp
Vi hoppas att du hör av dig till oss i styrelsen när du har
0431–45 47 92, 0706-88 02 96
funderingar eller förslag på sådant som kan göra det bättre
magnus.vanstad@telia.com
för oss här i Hjärnarp.
Lasse Mark
Hjärnarp den 3 januari 2013
Bergatorpsvägen 10
Styrelsen för Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp
266 97 Hjärnarp
0431–45 42 11, 0707-33 50 42

Höstens nummer av

Hjärnarpsbladet

kommer i början på oktober
Vill du få infört en annons
eller har idéer till artiklar, hör
av dig till redaktionen, se sid 2

Stoppdatum

Annonser 15 augusti 2013
Artiklar 20 augusti 2013

Henrik Rixtorp
Stampehusvägen 9
266 75 Hjärnarp
0431-199 92, 0707-19 55 65
henrik@rixtorp.se
Torbjörn Göthe
Stampehusvägen 4
266 75 Hjärnarp
0431-14294, 0733-376841
torbjorn.gothe@peab.se

Bokslut sid 47
Stå på torget
Du vet väl att du kan torga vilken dag som helst.
100 kr för firma, 50 kr för enskild, gratis för barn/skolklasser.
Anmäl till Helen Olsson, tel 0431-45 43 62.
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Inbetalningskort sid 39

Föreningen Framtidsbygd i Hjärnarp

Verksamhetsberättelse för år 2012
Styrelse: Se sid 3. Antal protokollförda styrelsemöten: 7
Hjärnarpsbladet: 2 nr - vår och höst.
Vid årsmötet 12/4 i skolans personalrum avgick styrelsemedlemmen Bengt Wahlström.
Som ersättare invaldes Jenniffer Kjeldsen som dock avgick under våren. Rektor Pamela
Lexhag visade ett bildspel och berättade om den planerade nya förskolan i Hjärnarp.
Postrånevandringen 6/5 lockade ca 700 personer. Lite småkyligt men perfekt vandrarväder
enligt många. När vandrarna kom i mål bjöd Drottning Margareta på glass och Bellman (ny
för i år) på vacker sång och musik.
4/6 Alla som hjälpt till i föreningen under året bjöds på goda smörgåsar och hembakat i
Byskolan i Gånarp.
Möte med politiker 8/7. Styrelsen träffade Åsa Herbst, Liss Böcker, och Christer Örning
som reagerat på vår skrivelse, där vi påtalade diverse missförhållanden i Hjärnarp.
Studiebesöket 18/7 för allmänheten hos ekobonden John-Erik Linde i Bränneslätt lockade
ett 70-tal besökare.
Hjärnarpsdagarna 10-12/8 startade på fredagen med en utställning av skolfoton från Hjärnarps gamla skolor. Den pågick hela augusti månad och var både välbesökt och uppskattad. På
lördagen var det aktiviteter på torget i ett strålande väder. Elever från Söndrebalgs
skola visade upp sina nummer från skolans melodifestival vid två tillfällen. Skolans ljud/ljusgrupp såg till att de både syntes och hördes. Morkullans förskola hade en utställning med
smyckade stolar. Det var loppis och marknad på torget. Utanför ICA serverades kaffe (sponsrat av Zoegas) och Hjärnarpsbakelsen (sponsad av ICA-Arons). Vid Grilleken kunde barnen
roa sig i en hoppborg och prova en runda på hästryggen. Söndagens gudstjänst i Tåstarps
kyrka var välbesökt. Prästen Lars Åkesson predikade, Anne Ferm på orgel och Crister
Andreasson på trumpet bidrog med fin musik.
Exkursionen på Solberget 29/8 med botanikern Lars Ekberg blev också ett uppskattat arrangemang med ca 65 deltagare.
Nätverket i Hjärnarp arrangerade höstmässan i församlingsgården 13/10.
27/11 Även i år såg föreningen till att torget lystes upp av en julgran! Johan ”i svängen”
Bengtsson i Hulebäckseröd skänkte årets gran. Lasse Hedström, Bengt Wahlström och Joe
Larsson såg till att slingan kom på plats! Tommy Nordberghs stod för transport och skylift.
29/11 bjöds de boende på Åshaga på en trevlig eftermiddag med tårta, allsång och underhållning av Bengt Hedin på dragspel och Sven-Åke Adolfsson på nyckelharpa.
Årets julmarknad 8/12 blev precis som vi önskat med snö! Trots kylan blev den välbesökt!
Tomten gick omkring och önskade alla en god jul. Vid chokladhjulet stod Joe och tog
emot insatserna och delade ut vinster till många lyckliga vinnare. Kyrkan stod för julsånger
och dansen kring granen. Många klasser sålde allt från hemstöpta ljus till hembakade
kakor. Framtidsbygd bjöd på glögg och julmusik samt sålde presentkort till postrånevandringen och innebandyföreningen sålde lotter. Scouterna grillade korv. På biblioteket fanns alla
de fina pepparkakshusen som gjorts av elever på Söndrebalgs skola. Biblioteket räknade in
ca 340 besökare denna lördag.
Bidrag har lämnats till Hjärnarpsrevyn, Söndrebalgsskolans deltagande i schackturnering. Medel har reserverats för bidrag till upprustning av lekplatsen på Svenstorp och
ev bokutgivning (2013). Styrelsen vill framföra ett STORT TACK till alla som hjälpt till och
som deltagit i föreningens
Hjärnarp 27 december 2012
verksamheter.

Marie Svensson
Lasse Mark

Helen Olsson Magnus Johansson
Henrik Rixtorp Torbjörn Göthe
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Till minne av

Märta

Märta Persson - vår levande uppslagsbok har gått ur tiden. Hon jobbade flitigt ”backstage” på redaktionen. Vem ska vi fråga nu?
Saknaden känns oändligt stor. Märta hade levt
i nästan hundra år och mindes fortfarande
kristallklart allt vad hon varit med om.
Märta var född och uppvuxen i Eskilstorp
och lärde sig frisöryrket hos Wennerbergs på
Malen. När hon var 20 år övertog hon en liten
salong i Hjärnarp efter Helga Persson. Sedan
flyttade hon salongen till en lokal på gaveln
av Skogslund. I huset inrymdes också en taxistation som drevs av Ebbe Persson. Märta och
Ebbe blev snart ett par och byggde 1942 sitt
hus på Hjärnarpsvägen, där de som nygifta
flyttade in med frisersalong och taxistation. 2009. Den då 95-åriga Märta Persson på
De fick en flicka, Birgitta, och två pojkar,
tröskeln till sitt hem på Hjärnarpsvägen.
Bengt och Thomas.
Text och foto: Margareta Arvidsson.
Märta har bott kvar i huset ända sedan hon
blev änka och drev frisersalongen långt in på Så mycket som hon kommit ihåg
och som hon berättat för mig! Och
ålderns höst. Så här säger Märtas grannar
Franciska Uggla och Peter Hulthen: ”Märta inte bara för mig! Vilken fantastisk
människa hon var! Det gör gott att
var en levnadskonstnär med glimten i ögat
se att hon finns med i bladet och
och otaliga är de berättelser som hon förmedsamtidigt sorgligt. Jag har skrivit ner
lat om hjärnarpsbygden då och nu. En del har
mycket av det hon berättat, så jag
vi läst om i Hjärnarpsbladet. Nu får vi bära
kan när som helst påminna mig
med oss alla glada stunder med Märta och
stunderna med henne.
alla ljusa minnen. Tack Märta för att vi fick
Jag var 1,5 år när Märta såg mig
lära känna dig!”
första gången och hennes familj har
En annan god vän till Märta och prenumefunnits i mitt liv ända sedan dess.
rant på Hjärnarpsbladet, Margaretha Runne- Sedan 1990 har jag haft förmånen
dahl i Sundbyberg, hör av sig till redaktionen: att få besöka henne en gång varje år
”Sitter här och läser Hjärnarpsbladet och ser och även några gånger dessemellan.
att min kära Märta finns med i en artikel om
Vad bra jag har haft det!”
Röda Korset och det känns så speciellt,
I Hjärnarpsbladets höstnummer 2009
särskilt som det inte längre kommer att bli
kan du läsa artikeln ”Krutgumman
något mer som hon kan lämna material till.
Märta berättar om Skogslund”.
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Hjärnarpsdagarna

Hjärnarpsdagarna

I församlingsgården planerar vi en

KONSTUTSTÄLLNING
med lokala konstnärer

Du är mycket

16-18

augus

ti 201

VÄLKOMMEN

3
Vi planerar PROVA-PÅ

GEO CASHING

att vara med.

Anmälan till
Franciska Uggla
0431-456545

- skattjakt med GPS i mobilen Håll utkik efter anslag när det närmar sig!

Hjärnarpsdagarna
Vill du vara med
och uppträda på scenen?

Kom och var med!

I samband med uppförande
av bidrag från skolans melodifestival kan du vara med och
dansa, spela, trolla, mima, sjunga
eller med något annat som du
vill visa upp. i 2013



8
16-1

ust

aug

OBS! 0-110 år!
Anmäl dig till
Marie Svensson 0431-28381
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HJÄRNARPSDAGARNA
16-18 augusti 2013
Håll utkik efter anslag när det närmar sig!

Fredag kl 14
Vi öppnar på begäran åter våra utställningar på biblioteket GAMLA SKOLOR
I HJÄRNARP-TÅSTARP och GAMLA SKOLFOTON. Denna gången kommer det
att finnas en karta över skolorna och förstoringsglas till fotona. Även öppet
på lördag kl 10-14. Därefter på bibliotekets öppettider augusti månad ut.
Lördag kl 10
Hjärnarps centrum: Marknad och loppis, uppträdande bl a med deltagare i
skolans melodifestival, allsång, prova-på-aktiviteter, kaffeservering med
Hjärnarpsbakelsen m.m. Vid Grilleken: Ponnyridning m.m.
Och mycket annat, planeringen pågår för fullt. Vi samarbetar med ortens
föreningar och företag.
Söndag kl 10
Gudstjänst i Tåstarps kyrka. Lars Åkesson predikar, Christer Andreasson
spelar trumpet och Anne Ferm ackompanjerar på orgel.
Tävling i Gatukonst under Hjärnarpsdagarna
Tävla om fina priser: 1:a presentkort hos Gästis (600 kr)
2:a två bilj t Hjärnarpsrevyn 2014 (360 kr)
3:e presentkort hos Mitt i byn (200 kr)

Du kan adoptera och smycka en lyktstolpe, ett räcke e dyl
i Hjärnarps centrum och ge fritt utlopp för din fantasi.
Det kan vara stickat, virkat, flätat och mycket annat.
Olika material och tekniker kan användas, det finns inga
gränser. Allmänheten får rösta på en vinnare.
Det enda förbehållet är att du inte får göra någon
som helst åverkan på föremålet som du smyckar
och att du ansvarar för både uppsättning och nedtagning.
Alltså inga sprayburkar och tuschpennor!
Lyktstolpevärmare
(stickgrafitti)

Anmäl dig till Margareta Arvidsson för tävlingsregler m.m.
0431-28183 (säkr kvällstid).
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Pysselboden - kläder & garn
vid torget i Hjärnarp - 0431-47 80 94
Dam-, herr- och barn: Bäbis, Alfons & Milla
Öppet: Onsd 16-19, lörd 10-14
Andra tider: Chansa el ring 0701-55 30 29

Välkommen!

Helen Eriksson

0431-137 55
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AFRIKAHUSET
Intervju: Margareta Arvidsson.
Foto: Annely´s Blommor&Bilder

Vi gästar Sven Zetterlund och Linda Rasmussen en kall januaridag i Söndrebalg. De bor
i en mer än hundra år gammal bondgård, som de ägnat mycken omsorg och möda för att
göra om den till sitt fantastiska Afrikahus. Hela huset med dess inredning uttrycker deras
kärlek till Afrika. Lindas butik med afrikanskt hantverk är en sevärdhet bara den. Fem hektar
skogs- och ängsmark hör till gården, och det finns planer för detta med.

Sven och Linda (SoL) berättar livfullt om sig själv, om sina intressen,
hur de träffades och blev ett par.
Sven frågar: ”Undrar ni varför vi
har ett Afrikahus och låter folk
vandra runt i vårt hem? - Jo, vi vill
ge en lite annan bild av den kontinent som dessvärre bara får tråkiga
rubriker i media.”
Svens nuvarande hustru Linda har
bott i Tanzania i sju år och Sven har
verkat som fotograf, författare och
numera filmare i Kenya sedan 1993.
Det har givit dem båda en annan
bild av Afrika. En bild som sällan
eller aldrig förmedlas.

”Här finns en gästfrihet, glädje och
omsorg om varandra som vi inte
mött någon annanstans i världen, ett
hantverk som är många gånger
enastående och ett djurliv utan
motsvarighet på jorden. Det vill vi
förmedla genom att öppna vårt hem,
bjuda på bilder och filmer om folket
och djurlivet, och presentera ett
fantastiskt hantverk från ett 15-tal
afrikanska länder. Afrika är inte
bara fattigdom, sjukdomar och krig.
Det är också en kontinent där vi har
mycket att lära och se upp till. Det
vill vi gärna bidra till att sprida,”
säger Sven.
9

sedan. Bakgrunden är följande: Svens hustru Ingegerd
(f Ehlorsson, född och uppvuxen i Hjärnarp), som han
var gift med i 33 år, omkom i
ett elefantöverfall på Mount
Kenya år 2002. Ungefär samtidigt omkom Lindas make
Poul Rasmussen, som hon
var gift med i 29 år, i en bilolycka i Dar es Salam.
Sven och Linda, som aldrig
hade träffats förut, möttes av
en slump på en tillställning i
Örebro ett par månader
Svens första hustru Ingegerd leker med
senare. ”Jag bestämde mig
massajbarnen. Foto: Sven Zetterlund.
nästan med detsamma för att
I sitt Afrikahus i Varberg tog Sven
den mannen skall jag leva med
och Linda emot 10 000 besökare
resten av livet,” säger Linda. Lite
per år, de flesta turister på sommasenare när de var i Kenya tillsamren. I Hjärnarp vill de göra
på ett annat sätt. Hellre ha
grupper som kommer hit och
som de har tid och möjlighet
att prata, umgås och diskutera med. Gärna kring en
trerätters middag med afrikansk mat eller ett homeparty där de guidar, berättar
och diskuterar. Men självklart kommer det också att
vara öppet då och då för vem
som helst.
Så vill Sven och Linda
berätta om sin minnesfond
för deras två makar som
omkom så tragiskt för 10 år

Linda och Sven vid den högtidliga vigseln i
Massajland. Foto:Kimemia ole Taek.
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mans, blev de sammanvigda i ett
högtidligt massajbröllop. Linda har
inte bytt efternamn av praktiska skäl.
Sven och Linda har vardera tre barn.

som vi beslutade om tillsammans
med vår kommitté för en vecka
sedan kommer att stå klar i januari.
Eftersom vi också tar turister med
ner till Kenya ger vi också möjlighet
att komma ner och själv bevittna våra
projekt. Under senaste resan resulterade detta i att alla våra resenärer
blev sponsorer åt var sitt barn i
skolan.”

I fonden Mama Zebra Memorial
Fund till minne av deras bortgångna
makar har de fram till idag samlat
in närmare tre miljoner kronor och
tillsammans med andra bidrag till
fonden kunnat bygga upp den första
internatskolan för barn i
Massajland. Här går idag
ca 1300 elever i årskurs
1-8 plus förskola.
Så fortsätter Sven: ”Under
vår senaste resa som vi
kom hem från i lördags
bestämde vi att bygga
ytterligare en sovsal till
flickorna som är mycket
trångbodda. Vi har också
lovat att under året
installera solceller så att
skolan får ström och att
bygga ännu ett klassrum.

Sven och Linda trivs i sitt Afrikahus.

Det lite unika med vår fond som är
en insamlingsstiftelse som kontrolleras av Länsstyrelsen, är att vi
inte har några administrativa kostnader. Ingen får lön eller annan ersättning, varken i Sverige eller
Kenya. Varenda insamlad krona går
till våra projekt och i Kenya har vi
en kommitté med ett tiotal massajer
som vi arbetar tillsammans med.
Allt sker öppet och transparent så
risken för att pengar hamnar i fel
fickor är näst intill obefintlig. Och
man säger att ting tar tid i Afrika.
Inte med våra projekt. Sovsalen

”Till sist vill jag berätta om hur väl
mottagna vi blivit här i Hjärnarp
och hur underbara grannar vi har. Vi
har fått nya vänner och trivs alldeles
utmärkt,” säger Linda.
Här kan du läsa mer och se underbara bilder:
www.afrikahuset.se
www.mamazebra.com
facebook.com/afrikahuset
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Söndrebaljsvägen 149
0431-45 42 10
070 - 669 01 60

Bli medlem i

Ring Berit Bodahl 0431-28575
www.redcross.se/angelholm

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

Tåstarps
Bibliotek

Öppet:
Tisdag 15-19
Torsdag 15-19
Tel 0431280 77

med Galleri 11

Foto: Margareta Arvidsson.

Toarps
kyrkstig 1
(folkskolan)

Program för Nätverket i Hjärnarp våren 2013
Medial afton 11 april

Änglakväll

16 maj

Matsalen i Söndrebalgs skola, kl 19.00
En mysig kväll med bl a övningar
där du kan testa din mediala
förmåga. Vi ställer frågor till
Tarotkorten, fyller på energi i
våra chakran och avslutar
kvällen med meditation med
healing.

Med Randi Kibsgård som har
blivit en populär och omtyckt
person som besöker oss för 12:e
året i rad. Randi kommer som
vanligt att ge oss en oförglömlig
kväll med änglar som lämnar
viktiga budskap och ger oss råd
Ledare: Christina Kjellin och Carina och vägledning.
Lindgren
Anmälan till
christina.kjellin@telia.com
0706-387142

Anmälan behövs inte.
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Eva Ehlorsson - en konstnär i Hjärnarp
Foto: Eva Ehlorsson.
Text: Margareta Arvidsson.

Det finns flera framstående konstnärer i Hjärnarp. En av dem är Eva
Ehlorsson. Eva har alltid föredragit
att uttrycka sig i bild, hellre än med
ord. Hon började med blyertsteckning. När hon sedan fick tillgång till
ateljén hos syster Gerd, började hon
måla akvarell och olja. Sedan gick
Eva konstlinjen på Munka Ljungby
folkhögskola och blev därefter
väldigt aktiv med flera jurybedömda
utställningar, bl a på Vikingsberg,
Krapperup och Malmö Konsthall.
Numera målar Eva mest hemma,
när hon inte är på sitt jobb i en
maskinfirma som säljer över hela
världen, bl a Afrika.

Konstnären Eva Ehlorsson.
Foto: Johanna Björlin

När Evas syster Ingegerd Zetterlund
omkom i Afrika, fick hon djupare
kontakt med Sven och Linda, se
artikel om Afrikahuset. 2008 fick
hon följa med på safari i Afrika och
fick då smak för att måla kattdjur.
Du kan se flera av hennes målningar i Afrikahuset.
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GPA Flowsystem AB | Hjärnarp

Ledande leverantör av rör, rörsystem
och komponenter samt ventiler och
kopplingar för flödesteknik!

» Läs mer på
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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
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Syster Gerd - traktens egen ”doktor”
Margareta Arvidsson intervjuade syster Gerds mottagningssköterska
Inger Eriksson. Fotot från Ingers album.

En hund hörde alltid till familjen och följde med Gerd
ner till mottagningen, där den fick ligga på patientbritsen. Ville den gå ut, öppnade Gerd bara fönstret så
att den kunde hoppa ut i trädgården.
Gerd rökte kopiöst, både cigaretter som hon själv
rullade och cigarrer. Det stod ett stort askfat fullt med
fimpar på skrivbordet i mottagningen.
Elisabeth, vars föräldrar var lärare i Grevie, blev
cancersjuk och vårdades hemma. Hon dog 1974. Då
fick undersköterskan Inger Eriksson rycka in på
mottagningen.
Gerd arbetade som en ”hel doktor” med ca 25 patienter
på förmiddagen. När mottagningstiden var slut ringde
hon till distriktsläkaren i Munka Ljungby och talade
om vilka patienter som behövde vad av olika mediciner. Läkaren ringde sedan till apoteket och medicinerna
levererades till affären i Hjärnarp på eftermiddagen.
Gerd Andersson kom att betyda mycket för
Distriktsläkaren Sven Nordberg var glad för
alla oss i bygden. Hon var mycket kunnig
starkvaror och det hände därför att Gerd fick
och hade stor pondus. Läkarna rättade sig
ta över när patienter skulle läkarbehandlas på
efter henne.
mottagningen och sedan skjutsa hem honom.
Gerd föddes i Stockholm 1920 och växte
1980 blev Gerd chef för alla distriktssköterskor
upp i Fjällbacka i Bohuslän. Efter utbildi nodvästra Skåne och flyttade till ett kontor
ningen arbetade hon på Lillhagens sjukhus
på Ängelholms sjukhus. Gerd pensionerades
i Göteborg. Gerd och hennes livsledsagare
1985 och dog i lungcancer 1990.
Elisabeth (Hildur) Bohlin åkte till Paris,
1982 flyttade distriktssköterskemottagningen
där Gerd arbetade och Elisabeth målade
till Söndrebalg och 1996 lades den ner. Patioch studerade konst. 1950 när de återvänt
till Sverige, slog de sig ner i Tåstarp, där de enterna hänvisades till mottagningen i Munka
bodde i en lägenhet ovanpå banklokalen.
Ljungby.
Gerd var då distriktssköterska. 1955 flyttade
1987 kom skriften ”Hur var det då?” ut. Där
de till Hjärnarp, där de hade byggt en
modern villa med mottagning i souterräng- hade Gerd sammanställt fakta ur provinsialläkares dagböcker 1879-1900 i nordvästra
våningen. Elisabeth skötte hushållet och
Skåne. Där kan man t ex se att ca 10 % av
hjälpte till på mottagningen. Gerd var inte
alla födda dog före ett års ålder. Vanliga
huslig. Hon såg sitt yrke som ett kall och
dödsorsaker var bl a lungsot, smittkoppor,
tog aldrig någon semester. Hon hade motdifteri, kikhosta, dysenteri, tyfus, hjärnhinnetagning varje förmiddag, men var alltid
tillgänglig för bygdens befolkning dag som inflammation, barnsängsfeber och scharlakansfeber. Boken finns att låna på biblioteket.
natt.
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Marta växte upp i Simontorp
Intervju: Margareta Arvidsson. Foto: Annely´s Blommor&Bilder

Vi besöker Marta Wallén på Åsbytorp i Strövelstorp en tid efter hennes 100-årsdag.
Marta är minnesgod och berättar, om än lite motvilligt, om sin uppväxt i Simontorp:
”Man vill ju inte göra sig märkvärdig!”

Marta föddes 1912 i byn
Simontorp i Hjärnarp som
sjätte dottern till lantbrukarparet Emelia och Joel Toft.
De sex flickorna fick därefter en lillebror Evald: ”Far
gav sig inte förrän han fick
en påg.”
Närmaste grannar var
Linnérs och Wulffs. Där
fanns det också många barn,
så det fanns gott om lekkamrater. Farfar och farmor hade
ett litet lantbruk ovanför
gästgivaregården i
Margretetorp.
Emelia och Joel var ett
strävsamt par. Det rådde
ingen brist på varken mat
eller kläder: ”Vi hade det
”Och titta här! Jag fick minsann ett fint lyckönskgott och klarade oss bra,
ningstelegram från kungen och Silvia,” säger Marta.
men det var inget överflöd.
Det var alltid rent, grant och i
Gunnar Svensson och många Wulffordning på stället. Far var en duktig barn. Om det var aldrig så kallt fick
lantbrukare och mor var sparsam
man traska till och från skolan.”
och kunnig i allt som hörde till
Sedan blev det Margretetorps skola.
lanthushållet. Hon sydde alla våra
I mellanskolan var fröken Hoge
kläder och stickade våra strumpor.”
lärarinna och i storskolan var det
Norborg som var lärare. Det var
Barnen från Simontorp gick i småsträng disciplin och det hände att de
skolan i Hulebäckseröd. ”Jag minns busiga pojkarna fick smaka rott
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ingen: ”Men det gjordes skillnad på
folk. Norborg var annars mycket
snäll och slog aldrig flickorna. Man
hade matsäck med sig, och där var
det också skillnad. Det hände att
föräldrar gav matvaror till lärarna.
Förutom barnen från Simontorp,
Margretetorp och Vanstad gick
också alla barnen från Huntly och
Ulriksfält där: ”Jag minns Bååthbarnen från Ulriksfält. Margareta
Ekberg från gästgivargården var jag
mycket ihop med.”

Barndomsvännen Gunnar Wallén
från Vanstad friade och bröllopet
stod i Mariakyrkan i Helsingborg,
eftersom Gunnar hade bageri där.
!935 öppnade paret sitt nybyggda
bageri i Strövelstorp. Marta var med
och bakade hela tiden och de hade
två bilar som körde ut bröd. Paret
fick fyra barn.

Det var noga med läxläsningen och
dessutom fick man hjälpa till i hushållet och jordbruket efter bästa
förmåga. Hela sommarlovet fick
man arbeta med detta.
Konfirmationen var i Hjärnarps
kyrka: ”Jag cyklade till läsningen
för prästen Henrik Hägglund. Det
var inte så många som hade cykel.
Efter konfirmationen var jag hos
min storasyster ett tag och hjälpte
henne. Sedan fick jag börja hos
Sigrid Forsberg och lära mig sy. Det
har jag haft mycket nytta av. Jag var
kvar där fyra år, tror jag.”
Sedan blev det arbete som husa på
Övragård (Barkåkra), som ägdes av
godsägare Wester på Ängeltofta:
”Det var ett roligt arbete och jag
hade det bra, det fanns en kokerska
också. Jag var nog kvar där i fyra år
med. Sedan serverade jag på Nilssons pensionat i Båstad en sommar.”
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Efter makens bortgång 1960 fortsatte Marta med bageriet till 1967,
då hon sålde det och bosatte sig i
Åstorp. Sedan två år tillbaka bor
Marta på Åsbytorp: ”Jag trivs
jättebra här och tycker mycket om
personalen. Och så har jag ju två av
mina söner här i Strövelstorp. Bättre
kan man inte ha det. Jag har varit
med om mycket och haft ett bra liv,
även om det funnits sorger och
svårigheter också.”

Kommer inte tidningen?

Är du prenumerant och saknar
Hjärnarpsbladet, kan det ha olika
orsaker:
1. Du har glömt att betala din årssavgift, 80 resp 40 kr.
2. Du har glömt att ange namn och
adress. Det finns ett antal
”Okänd” i bokföringen.
3) Du har glömt att ange postnummer, vilket har avgörande betydelse.
4) Du har satt in pengarna på fel
konto. Vi bytte från PG till BG i
fjol. BG 5361-1471.

Ring Marie Svensson 0431-283 81.

Tockarpsvandring
Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Lär känna din bygd!
Följ med på våra omtyckta vandringar!

Torsdagen den 25 juli kl 18.00
Samling på Gästis parkering.

Ciceron: Rita Aatola Olsson

Foto: Jan Gustavsson

På vandring: Rita Aatola berättar för intresserade åhörare.

Vandringen i Tockarpstrakten är ca 5 km lång.
Rita berättar om hus och människor.
Även pestkyrkogården* kommer att besökas.
*Pesten härjade i Skåne kring år 1710. Sjukdomen drabbade Skåne värre än många andra
landskap på grund av inkvartering av främmande soldater och närheten till kontinenten.
Dödligheten var mycket hög. De fattiga drabbades alltid värst, eftersom de hade sämre
hygieniska förhållanden och ofta var omgivna av råttor och deras loppor. Runt hälften av
Europas befolkning dog. Man förbjöd folk att besöka smittade anförvanter och vänner.
Till slut uppsattes flera galgar i Bjäre härad för att med hot om dödstraff hindra folk från
besöka smittade personer och därmed bidraga till pestspridningen.
I Tockarps by i Hjärnarp finns en pestkyrkogård med en minnessten.

19

..

Arbvård

Hälsoprodukter av
ekologiskt odlad
aloe vera

ARBVÅRD TRÄDTJÄNST
Är träden för stora,
skuggar de, står för
nära huset eller ska
fällas pga röta?

aloe
vera

Vi utför
BESKÄRNING
KRONSTABILISERING
FÄLLNING - i sektioner
eller med kran
BORTFORSLING
av ved och ris
STUBBFRÄSNING

Kontakta oss!
0760-155646
0431-455424
www.arbvardtt.com
arbvardtt@me.com

Therese Friström

Oberoende återförsäljare
0431-362382, 0701-165624

Body & Soul
Rosenmetoden
Massage
Meditation m.m.

Kroppsterapeuternas
Yrkesförbund

Välkommen!

Kroppspsykoterapeut Therese Gyan Granlund
Boarpsv. 51, 266 75 Hjärnarp, 0703-16 91 27
tagrosho@gmail.com www.bodyosoul.se

Harmonisk Kropp och Fot
Medicinsk fovård
Bowenterapi
Öronakupunktur
Näringsterapi

Välkommen!
Marina Ahlm, 0704-943432
Boarpsvägen 22, Hjärnarp
www.helandeharmoni.se
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Manfred Balfe - en gudabenådad violinist

av Gunnar Balfe, Sigtuna. Foton ur familjealbumet. Rubriken satt av red.
Manfred Balfe, eller Manne som han
kallades av släkt och vänner, föddes den
25 maj 1914 på ”Backarna” i Nyhamnsläge. Hans föräldrar var murarmästaren
Otto Pålsson, bördig från bondesläkt i
Väsby strax öster om Höganäs, och sömmerskan Gerda Pålsson, född Gustafsson,
från Nyhamnsläge. Manne var näst yngst i
en barnaskara på tre pojkar och tre flickor.
De bodde i ett tvåvånings stenhus på en
relativt stor tomt ner mot havet. På tomten
fanns också ett ”brygghus,” vilket kom väl
till pass när Manne redan som barn flitigt
övade på sin fiol som han i något svagt
ögonblick fått av sin far. Någon musiktradition fanns varken på Ottos eller
Gerdas sida men Otto brukade spela några
egenhändigt ihopsnickrade låtar vid glada
tillfällen i hemmet, ofta samtidigt som han
dansade med Gerda.
Manne visade redan som barn prov på en
musikalisk begåvning och fallenhet att
hantera fiolen. Som tidig tonåring gav det
honom en blygsam egen inkomst under
annars tämligen beskedliga förhållanden.
Efter avslutad grundskola vid Bräcke
folkskola beslöt Manne att helhjärtat ägna
sig åt musiken. En sysselsättning som hans
samtid och särskilt hans far inte ansåg var
ett yrke. I denna sociala snålblåst och brist
på förståelse fortsatte Manne envetet att
utveckla sin talang och hankade sig vidare
genom framträdanden med sin fiol i allehanda sammanhang. Emellertid fanns det
de som insåg Mannes begåvning och
hjälpte honom både ekonomiskt och att
knyta kontakt med Nordvästra Skånes
orkesterförening i Hälsingborg. Där fick
han för första gången möjlighet till undervisning från skolade musikpedagoger och
blev vid 19 års ålder kontraktsanställd för

två år vid orkesterföreningen. Sejouren
blev emellertid inte så lång då hans läromästare, dåvarande orkesterintendenten
J. Fernström, snart uppgav att han inte
hade mer att lära ut och förordade Manne
att söka sig till Kungliga Musikkonservatoriet i Stockholm, nuvarande Kungliga
Musikaliska Akademien. Med ett rekommendationsbrev i bagaget gav sig Manne
av och blev år 1936, efter provspelning för
professor Charles Barkel, antagen som
dennes elev i fiolklassen vid konservatoriet.
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Efter avslutade akademiska studier och
värnpliktstjänstgöring tog Manne 1943
anställning som violinist vid Stockholms
konsertförening, nuvarande Kungliga
Filharmonikerna, först som vikarie och
från 1944 till och med 30 juni 1977 som

låtar i folkton för två violiner, ”Kullamannens trädgård.” Han skrev också en
hel del visor och dikter samt tonsatte bl a
författaren Nils Ferlins ”Barfotabarn.” När
Sten Broman basunerade ut sitt förakt för
dragspelsmusiken bemöttes han av Manne
med följande insändare:

fast anställd. Under sin tid vid Filharmonikerna odlade Manne en hel del andra
intressen. Han undervisade bl a unga begåvningar i fiolspel. Hans yngsta elev Elsi
Börjes blev vid 11 års ålder antagen i fiolklassen under Barkels ledning vid Kungliga Musikaliska Akademien. Vidare
undervisade han Mona Nordin och Boel
Loholm som båda blev antagna som violinister vid Filharmonikerna. Den senare
alltjämt med längst anställningstid av
samtliga orkestermedlemmar.
Tidigt på 1950-talet började Manne studera tolvtonsmusik under tonsättaren och
professorn Karl-Birger Blomdahls ledning.
Resultatet blev en ”Trio för violin, viola
och violon-cell” samt en ”Kvintett för 5
blåsare,” vilka verk uruppfördes i Stockholms konserthus i mitten av 1950-talet.
Under sin tid i Stockholm deltog Manne,
utöver sitt engagemang i Filharmonikerna,
bland annat i spelningar vid Sveriges
Radio, Kungliga Operan och Drottningholmsteatern. Med Filharmonikerna
företogs också gästspel utomlands, både i
Europa och USA.

Mannes svar på tal till Sten Broman.

Något ur produktionen.

I kontrast till den klassiska musiken och
tolvtonsmusikens mycket strikta och tekniska kompositioner visade Manne ett stort
intresse för folkmusiken, särskilt från den
egna hemtrakten Kullabygden och Kullaberg. Tillsammans med sin barndomsvän
Arne Cronberg utgav de 1966 en samling

22

I sin ungdom spelade Manne vid ett tillfälle i Vejbyparken. Bland publiken fanns
en ung dam som genast fattade tycke för
spelmannen. Hon hette Eva Jansson och
var yngst av fem barn i äktenskapet mellan
Anton och Edla Jansson. De bodde då i
Vejbystrand där Anton drev en kolonialförrättning. Men tiderna var kärva i slutet
på 1920-talet och familjen var på väg att
emigrera till USA. Manne besvarade Evas
kärlek och lovade att vänta på henne tills
hon kom tillbaka till Sverige, vilket hon
gjorde staxt före andra världskrigets utbrott.
De gifte sig den 11 april 1939 i Hedvig
Eleonora kyrka i Stockholm. I det sammanhanget enades de om att välja efternamnet

Balfe med en något mer konstnärlig anstrykning än Pålsson eller Jansson. De
bosatte sig till en början i staden, där Eva
födde deras tre barn, Per Eric 1940,
Gunnar 1942 och Dana 1945.

Åke Holm murades in i väggen. Också
vännen Nils Knafve satte sina spår på
väggarna. På golvet låg en stor rya som
Manne själv knutit med motiv av en
påfågelfjärils vinge. Tapetsering och målning skötte han själv. Arbetet med torpet
var så tidskrävande att Manne fick ta ett
års tjänstledigt från Filharmonikerna.
Sedan boningshuset var klart och Manne
gått i pension fortsatte han med en ombyggnad av stallet och logen till en fristående rimligt modern bostad med stor
vedeldad bakugn, vedspisar, två öppna
spisar, garage m.m. Allt ordnade han själv,
påhejad och assisterad av Eva.
Efter pensioneringen och tilltagande ålder
ägnade Manne allt mindre tid åt fiolspelet
och den klassiska musiken. Vardagens
sysslor blev alltmer utmanande och det
fanns alltid att göra på torpet, om än inte
nödvändigt för livsuppehället. Till skillnad
från Eva var han inte reslysten utan ville
röra sig inom hemorten i sin egen värld, på
sina egna villkor. Han hade en konstnärs
oroliga själ med en konfliktfylld personlighet som inte alltid var till glädje för
omgivningen. Men också förmågan att se
det som ingen annan såg och göra saker av
ingenting.

Mannes hustru Eva.

Manne, hade många strängar på sin lyra.
Under en tid hade han ritat och snickrat på
ett eget hus i Näsby-Park, strax norr om
Stockholm. Sommaren 1945 flyttade
familjen dit. Vidare byggde han en sommarstuga på en tomt intill sitt föräldrahem i
Nyhamnsläge. Sommarstugan utnyttjades
flitigt av familjen från tidigt 1950-tal fram
till den såldes 1972. Under barnens uppväxt bodde Eva och Manne kvar i NäsbyPark men så småningom tog längtan tillbaka till hemtrakterna överhand. År 1960
sålde de huset i Näsby-Park och köpte ett
gammalt torp i Hjärnarp, Kyrkogården
7:65 i Ängelholmns kommun.
Manne tog själv itu med upprustningen av
torpet. Först byggde han om boningshuset,
en skånelänga, och anpassade den till ett
någorlunda modernt boende. Räcket till
vindstrappan kopierade han från Drottningholmsteatern. En keramiktavla från vännen

Hans bokhylla innehöll i huvudsak följande
författare: Fjodor Dostojevskij, Herman
Hesse, Franz Kafka, Albert Camus och
Harry Martinson, med Hesse som den
stora favoriten. Där fanns naturligvis också
Nils Ferlin. I ljusa stunder var Manne en
riktig entertainer och kunde få åhöraren att
skratta hjärtligt och länge. När Mannes
kollega Nils Holm var på besök hördes
ofta hans bullrande skratt på långt avstånd
från hemmet.
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Efter en tids hjärtproblem, avled Eva på
torpet den 3 juni 1999. Manne ville då inte
bo kvar utan överlät torpet till barnen och
flyttade ner till Hjärnarp. Torpet såldes
2005 till ny ägare. Efter en tids boende i

egen regi flyttade Manne vidare till en
lägenhet vid Åshaga vårdboende i
Hjärnarp, där han bodde till sin död
den 4 juli 2011.

Eva och Manne har lämnat efter sig tre
barn, tio barnbarn och nitton
barnbarnsbarn.

Red: Manfreds hustru Eva hade flera
hjärnarpsanknytningar, bl a var hon kusin
med bröderna Gunnar, Thorsten och Åke
Ivarsson.
Många i Hjärnarp minns ocksa Manfred
som poet. När han bodde på äldreboendet,
brukade han medverka med dikter i
Åshagabladet.

Utställning på Tåstarps bibliotek
Text och foto: Margareta Arvidsson.

5

Lars-Erik Larsson och
bibliotekarie Ingeborg
Andersson kommenterar
en av utställningsskärmarna.

I januari och februari kunde
tåstarpsborna se delar av våra
utställningar ”Hjärnarps gamla
skolor” och ”Gamla skolfoton”. Det
var de delarna som berör Gånarp,
Toarp och Tåstarp. På vernissagen
trängdes intresserade tåstarpsbor.
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Ingeborg, Lars-Erik och Anders
Nilsson hade inte sparat någon
möda för att göra utställningen
riktigt fin och tilltalande. Anders
hade snickrat, målat, monterat och
fixat med belysningen. Det var imponerande och gjorde stor skillnad.

Valter i Nyvång
Intervju och foto: Karl-Axel Sand.

Det är senvinter och vädret
växlar mellan frost och
blidväder. Jag är på väg till
Nyvångsgården vid kanten
av Ängelholmsslätten, som
ligger svartbrun och fuktig
med snöfläckar. Här bor
Valter Nilsson med hustrun
Brita. Han är pensionär numera och sonen har övertagit
skötseln av gården. Valter
har varit med i kommunalpolitiken sedan mitten av
1900-talet. Han är en av de
få, kanske den ende här i
Hjärnarp med politisk
erfarenhet från så långt
tillbaka. Jag ser fram emot
ett givande samtal och
tankeutbyte.

skolan började hans samhällsengagemang gro. Valter
gick tidigt med i SLU
(Svenska Landsbygdens
Ungdomsförbund) som var
centerns, dåvarande bondeförbundets, ungdomsförening och den största i dåtida
Sverige.
Det var inte lätt att vara ung
i politiken på 50-talet. I
varje fall upplevde Valter
det så, för när han yttrade
sin åsikt fanns det alltid
någon av de äldre som sa
emot honom lite nedlåtande.
I Barkåkra kommun som
han bodde i, var socialdemokraterna starka och det
var ofta från dem han fick mothugg. ”Han
sågade mig längs fotknölarna”, så karakteriserade Valter ett inlägg mot honom av
Börje Gustavsson, en s-politiker. Ibland
blev han så trött på alla angrepp att han
funderade på att lägga av med politiken.
Men den känslan varade bara en vecka.
Sen var han i elden igen.

Valter är inte uppväxt i Hjärnarp utan vid
den andra änden av slätten i Barkåkra och
Skälderviken, på de marker som Stiernswärd på Ängeltofta efter att enskiftet
genomförts 1803, delade upp i ”farmer”,
vilka han sedan arrenderade ut. Han försåg
också arrendatorerna med järnplogar, så att
de kunde bruka den tunga lerjorden.
Valhallsgården var från början en sådan
gård, en stor egendom på 250 hektar, som
delvis låg där Ängelholms flygplats nu
ligger. Den styckades upp i lantbruksfastigheter under 20- och 30-talen på mellan 20
och 25 hektar och såldes. Valters far köpte
ett av dessa lantbruk och det var där Valter
växte upp.

Så träffade han Brita som han sen gifte sig
med. Hon kom från Hjärnarp, hennes
föräldrar hade gård på Nyvången nära
kyrkan, och dit flyttade paret. Valter
började arbeta där. Nu lät han politiken
vila några år. Det dröjde dock inte länge,
förrän han kastade sig in i leken igen och
kom med i kommunfullmäktige, nykterhetsnämnd och barnavårdsnämnd.

Valter gick i Errarps gamla skola och trivdes där. Han hade en ung lärare, Sven
Tollén, som var intresserad av samhällsfrågor. Tollén inspirerade Valter, så redan i

Det var 60-tal och Sverige var fullt av
framtidstro, så även Hjärnarps kommun. Det
politiska landskapet såg annorlunda ut.
Valter beskriver det så här: ”Centern var
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det största partiet med Georg Lundbladh i
Lyckorna som en av de främsta företrädarna. Socialdemokraterna var inte så stora
men de hade en stark ledare i Hasse
Persson, lärare i Margretetorp.”

Han fick med sig så pass många av de
andra i fullmäktige, att han kunde driva
genom sitt förslag, som inte togs väl upp
då, men det har ju visat sig med tiden att
det långsiktigt var det bästa.

Utmärkande var att flera lärare engagerade sig politiskt. Ragnar Svensson som
var lärare i Boarps skola var med i högern,
som blev moderaterna i slutet av det årtiondet, och Åke Johnsson som undervisade
i Söndrebalgs skola var folkpartist.

Åldersdomshem hade funnits i Hjärnarp, i
varje fall sedan 20-talet. Det var trivsamt
och hölls i gott skick, men tankar fanns om
att man borde bygga ett nytt - inte minst
hos Valter.

”Själva Hjärnarp låg lite avsides ur kommunikationssynpunkt,” menar Valter.
Motorvägen fanns inte. Det var en landsby,
där åkerbruk och skogsbruk dominerade.
Margretetorp låg bättre till, då riksvägen
gick genom byn. Det hade passat bäst som
centralort, tyckte Hasse Persson. Men så
tyckte inte centerpartisterna i andra änden
av kommunen i Tåstarp och Gånarp, vilka
blivit inkorporerade med Hjärnarp 1952.

Biblioteket hade provisoriskt funnits i källaren till det gamla sparbankshuset. Nu såg
Valter tillsammans med kantorn David
Pålsson och bibliotekarien Gertrud Johansson till, att det kom in i mer ändamålsenliga lokaler, det gamla kommunalhuset vid
torget. Detta skedde 1971 samtidigt med att
Hjärnarp slogs samman med Ängelholm.

Det blev lite av en kompromiss att man
satsade på Hjärnarp. I Harnacka byggdes
de första villorna, och Valter var med då
offentliga lokaler som förskola, bibliotek
och ålderdomshem byggdes eller förbättrades i centralorten. Allt i den nya tidens
anda. ”Jag såg också till att Söndrebalgs
skola blev huvudskola,” tillägger Valter.
Även Margretetorp fick tillstånd för ett
tiotal villabyggen ur den s k byggkvoten.
Bestämmelserna i den var viktiga att följa
för att få exploatera nya områden för
bostäder och industrier. Det var t ex viktigt
med väl fungerande avlopp. Den frågan
vållade kontroverser i Hjärnarp. Tongivande politiker som Hasse Persson ville
nöja sig med att leda ut avloppsvattnet
någon kilometer västerut från byn till en
våtmark. ”Men jag hävdade att avloppet
skulle dras ända till reningsverket i
Ängelholm och fick genast Hasse emot
mig,” säger Valter.
Nu gjorde Valter något som han praktiserade flera gånger under sin politikertid.

Förskolor var en ny företeelse. Valter drev
särskilt den frågan: ”Min son Lennart var i
en lämplig ålder, och jag tyckte han skulle
få pröva på något nytt.” Den första förskolan inrymdes i den 1966 nedlagda Boarps
folkskola. Valter var också med om att
anställa den första förskolläraren, som var
Margareta Arvidsson.

En epok var på väg att fullbordas. Hjärnarp och de andra byarna runt omkring hade
levt sitt eget liv. De flesta förnödenheter
och tjänster fanns där. Människor fick
bestämma men också lösa sina problem
själva i detta småskaliga samhälle. Det är
också betecknande att Hjärnarp inte hade
anställda tjänstemän, utan de förtroendevalda fick sköta de kommunala angelägenheterna. ”Jag har alltid tyckt att folk måste
kunna reda sig själva,” kommenterar Valter.
Och det passade säkert många.
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Hur skulle det komma att bli när den lilla
orten inlemmades i den stora? Skulle
friheten försvinna? Eller uppstod det
fördelar som kompenserade det som gick
förlorat? I nästa nummer kan vi läsa vad
Valter har för tankar om det.

Familjen i Boarps skola
Intervju: Margareta Arvidsson. Foto: Annely´s Blommor&Bilder

2012 blev det ägarbyte i Boarps gamla
folkskola. Det var familjen Billqvist
som flyttade in, Cecilia, Tommy och
yngsta dottern Elly. De fyra äldsta
barnen är utflugna.
Dittills hade det varit familjen som
varit det stora projektet, men nu tyckte
Cecilia och Tommy att det var dags att
satsa lite på sig själva. De började leta
hus på landet och körde händelsevis
förbi Boarps skola. Där stod skylten
TILL SALU, så de tvärbromsade. De
hade kört vägen många gånger förut
när de varit vid Västersjön och badat
med barnen.
Det ledde till att de sålde huset i
Helsingborg i juni 2012 och flyttade in
i Boarp i juli. Det var inte mycket som
behövde göras åt huset. De förra ägarna
hade renoverat det varsamt och omsorgsfullt.

Tommys bokintresse syns överallt.

vuxen i Munka Ljungby. Hon gick i
högstadiet på Kungsgårdsskolan i
Ängelholm tillsammans med
hjärnarpsbarnen och känner
därför igen många ansikten i
Hjärnarp.

Tommy fick äntligen slita sig
från Helsingborg. När han
träffade Cecilia, var det hon
som ställdes inför ett ultimatum: Antingen Helsingborg
eller ingen Tommy. Bägge har
nu sina arbeten i Helsingborg,
Cecilia som präst i svenska
Vackert renoverat med många gamla fina detaljer.
kyrkan i Gustav Adolfs församoch
Tommy som klubbdirektör i
ling
För Cecilia var det nästan som att flytta
Eskilsminne
fotbollsförening.
hem, eftersom hon är född och upp-
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Det är Skånes största fotbollsförening med över 50 lag i seriespel.
Tommy träffade Cecilia när han
var med och öppnade restaurang
Kavalleristen i Helsingborg. Då
anställde de Cecilia som hovmästare. Hon har nämligen även en
restaurangutbildning. Cecilias
stora fritidsintressen är att skriva
och måla. Hon har också en
utbildning inom grafisk formgiv- Här samsas böckerna med de gamla ribbstolarna
ning och har arbetat på Kulturcen- och skolplanscherna.
trum i Helsingborg.
Nästa projekt blir ett etnologiskt
På 90-talet sadlade Cecilia om och
bibliotek, dvs en författare från varje
började studera teologi. 2002 prästvigdes
land. Hittills finns nog 140 länder
hon och stormtrivs med att arbeta som
präst. När jag frågar vad som är bäst med representerade. Tommy genomsöker
regelbundet antikvariat, loppisar, nätet
jobbet, tvekar Cecilia inte en sekund:
och
boklådor. Det blir både nya böcker
”Det är förmånen att få dela livets alla
uppgradering
av de gamla. Nu
och
viktigaste och ibland sköraste stunder
finns det 10-12000 böcker i biblioteket
med människor och hjälpa utsatta, där
ens roll ibland får vara bryggan mellan och 4-5000 ligger nerpackade och
väntar på sortering och utrensning.
systemet och människan.”
”Man blir nog lite manisk ibland,” tror
Tommy som är född och uppvuxen i
Tommy.
Helsingborg, har ett intresse som tar
Cecilia har ett helt annat spännade
mycket av hans fritid. Han samlar på
i tankarna. Hon vill ställa i
projekt
böcker. Det började en gång när bussen
ordning en vacker och fridfull meditamed fotbollslaget stannade och Tommy
tionsplats i trädgården. Annars njuter
fick syn på skylten LOPPIS. Där uppCecilia av närheten till naturen och att
täckte han hur lätt det är att komma över
utan vidare kunna ge sig ut i skogen
kvalitetslitteratur till ett lågt pris. Så det
blev två stora kartonger med böcker den
med de två små hundarna. ”Där kan jag
gången och på den vägen ...
känna stillheten och tystnaden,” säger
Cecilia.
Så småningom blev boksamlandet mer
selektivt. Målet är för närvarande att
Familjen trivs bra i Boarp och är enig
samla samtliga titlar från samtliga
om att pendelavståndet till arbetet
nobelpristagare. Det fattas ännu några.
snarast är en fördel.: ”Man hinner
Flera väggar i huset är täckta med
ställa om sig och tar inte jobbet med
bokhyllor, även i den gamla
sig hem eller springer dit i tid och
rantzowska gymnastiksalen.
otid”.
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FOLKSKOLAN I BOARP
Text från utställningen Gamla skolor: Margareta Arvidsson. Foto: Gamla med okänt ursprung.

Boarps skola före ombyggnaden 1948
1842 detta år kom Folkskolestadgan som
påbjöd en skola i varje by inom fem år.
1847 fick Härnarp sin första skola, Kyrkskolan vid kyrkan. Där är numera en privat
förskola.

1898 anskaffades nya tvåmansbänkar som
ersatte de gamla långbänkarna. Som mest
var det över 100 barn som satt på långbänkarna. Skolbarnen hade inga bord, utan
fick ha griffeltavla, griffel och hartass i knäet.

1850 började Boarps storskola som kringgångsskola. Johannes Nilsson, en invalidiserad ung man, från början utan utbildning,
blev första läraren. Han vandrade runt i
fem år. Boarpskungen Johannes Johansson
skänkte då ett torp till skola. Undervisningen hölls i stallet i 15 år.

1899 bestämdes att vårterminen skulle
vara den 9 januari till den 30 juni. En del
släppte likväl inte iväg sina barn till skolan,
eftersom de behövdes hemma i arbetet.

1870 var en nybyggd skola på andra siden
vägen, med ingång från Boarpsvägen,
färdig att tas i bruk. På tomten fanns det
tidigare troligtvis ett hus som revs. Teglet
till skolhuset hämtades från Bjällegården
och Huntley. Johannes Nilsson fortsatte att
undervisa till 1891, då han efterträddes av
Emanuel Collin..

1911 avstod lärare Collin ett bostadsrum
som inreddes till samlingsrum (kapprum),
där barnen kunde sitta och äta sin matsäck
på middagsrasten. Collin hade tidvis, mest
vintertid, inackorderade skolbarn i veckorna,
då det fanns barn som kom långväga ifrån,
t ex Edith från Bränneslätt i Östra Karup.
Föräldrarna kunde byta skola om de tyckte
läraren var för sträng eller en dålig pedagog.

1884 fick skolan ny stentrappa med
järnräcken.

1901 byggdes en flygel med slöjdsal och
två bostadsrum.

1920 infördes slöjd för flickorna.
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1926 renoverades skolan och ingången
flyttades till baksidan och slöjdsalen
byggdes om till gymnastiksal.

1966 hölls sista examen i Boarp. Fr o m
höstterminen skjutsades eleverna till
folkskolan i Margretetorp.

1928 friköptes tomten.
1931 lades nytt eternittak.

1966 på hösten startades förskola i
Boarp. Margareta Arvidsson var förskollärare.

1935 beslöt skolstyrelsen lägga in
centralvärme.

1968 fick 4H använda gymnastiksalen på
tisdagskvällarna.

1937 drogs det in el och ett vindsrum
inreddes.

1971 flyttade förskolan till nybyggda
lokaler på Harnacka och Inga Millqvist
köpte Boarps skola.

1940 anskaffades en hydrofor och
samlingsrummet fick handfat.

1980 blev Lena och Leif Rosén nya ägare.

1948 gavs byggnadstillstånd för ombyggnad och ett rum, hall och badrum
inreddes på vinden. Isoleringen i
gymnastiksalen åtgärdades.
1957 lades det in oljeeldning och
varmvatten i samlingsrummet.

1989 sålde de skolan till Ulla-Karin Linde
och Ronny Berndtsson.
2011 var skolan åter till salu.
2012 köptes skolan av Cecilia och Tommy
Billqvist, se artikel om familjen Billqvist i
detta nummer.

Övre raden fr v:
Marie Nilsson,
Anette Karlsson,
Elisabet Arvidsson,
förskollärare
Margareta Arvidsson,
Barbro Adolfsson,
Janet Göransson,
Lena Nilsson.
Nedre raden fr v:
Erland Johansson,
Per Nilsson,
Hans-Erik Karlsson,
Tora Williamsson,
Anders Karlsson,
Kristina Svensson,
Annika Svensson.
En förskoleklass i Boarp 1967
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Boarps skola 2010. Foto: Margareta Arvidsson.

Skolgången
Undervisningen bedrevs som B2-skola med klasserna 3-6 i samma skolsal. Detta
kunde fungera tack vare hård disciplin och genom att äldre elever fick hjälpa de
yngre.

Emanuel Collin med 58 elever framför Boarps folkskola.
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1904 undervisades 55 elever (antalet
var tidvis högre) i ett klassrum avsett
för högst 35.
Skoldagen inleddes alltid med psalmsång och bön och avslutades på samma
sätt. Modersmål, räkning, kristendom,
naturlära och geografi var de skolämnen man minns.
Örfilar och stryk med rottingen
förekom långt in på 40-talet men blev
senare allt mer ovanligt. På rasterna
lekte man dunkgömme, pjätt, boll- och
ringlekar. Om det var bra före på

vintern, åkte barnen spark och
långkälke i Tiarpalien (Tiarpsliden),
vilket säger något om trafiksituationen
på den tiden.
1933 den 7 juni då skolbarnen cyklat
till Västersjön för att bada, inträffade
en tragisk olycka. Läraren hade kallat
upp alla barnen för återfärd, då några
pojkar smet ner till sjön igen, där en
av dem hamnade i en håla i sjöbottnen
och drunknade. Därefter dröjde det
många år innan Ragnar Svensson tog
med barnen på utflykter.

Ragnar Svensson
med sin skolklass
1939...

...och 1940.
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Stenlyckans ridskola
Text: Martgareta Arvidsson, intervju med Gunnel och Anders Larsson.
Foto: Annely´s Blommor&Bilder samt bilder från hemsidan.

När det är så sorglig läsning i dagspressen om ridskolor som måste
läggas ner, är det extra glädjande att
vi har Stenlyckans ridskola i Hjärnarp som har storsatsat på ett nytt
ridhus. Jag undrar hur det kan
komma sig och Anders vet svaret:
”Det gäller att stå på flera ben, bara
ridskola är svårt att få ekonomi på. Vi
har både ridskola, ridläger, hovslageri och uppfödning av halvblod, fast
den senare är det som inte betalar
sig.”

I höstas var det invigning av det nya
ridhuset med ett fint program med
uppvisning med bl a Laholms
Ryttarförenings voltigesektion,
kadrilj, riddare från Våxtorp och
höjdhoppning. ”Det tog två år att
bygga ridhuset. Vi har gjort väldigt
mycket arbete själv och letat prisvärda byggdelar och inredning,”
berättar Gunnel.

Även svansen
skall vara
fint friserad
när det är
uppvisning.

Invigningen av det nya ridhuset
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Riddarnas intåg i ridhuset.

Anders är hovslagare och Gunnel
ridlärare. Det finns även två tonårsdöttrar, Linda och Frida, i familjen.
De är ofta iväg på hästtävlingar.
Gunnel sköter själv ridlektionerna
och har ca 90 elever i veckan. Det
är barn från både Hjärnarp, Ängelholm och kommunerna runt omkring. Ridskolan har alla ponnystorlekar, så att det alltid finns en
häst som passar rideleven.

På sommaren är det sju ridläger om
knappt en vecka vardera. De innehåller förutom ridning med teori
och praktisk tillämpning av hästskötsel, s k stalltjänst, även lekar
och utflykter. Det är ett sannskyldigt eldorado för hästtokiga ungdomar. Och uppe i Söndrebalg har
familjen Larsson funnit sin plats på
jorden

På ridlägret är det
både nyttigt, kul
och mysigt!
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Stuteri Stenlyckan

STOPP, vänta….

Ridskolan för dig

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

Barn, ungdom & lättare vuxna.
Gratis prova-på-ridning
4 ggr när du är ny hos oss.

Hallandsåsens
Vandrarhem/B&B!

Härliga ridläger på sommaren!

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

Tel 070 – 220 76 21
www.stuteristenlyckan.se

Välkommen till

Ängelholms enda vinylbutik

Vid simhallen
Öppet första och sista
lördagen i månaden 11-15

Ring 0706273943
om du funderar på att sälja dina skivor!
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TRAILERKOMPANIET AB

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

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

Promenera mera!

Ingela Brunnberg/Shira

Väpnare inom akademisk ridkonst

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

Akademisk Ridkonst
Jag undervisar ryttare med egna hästar
samt arrangerar kurser
med Carina Branderup
Årets kurser i Simontorp:
23/2, 27/4, 12-13/7 och 28/9

Ingela Brunnberg

n Simontorp
Välkommen onsdagar kl 9.00
till parkeringen efter Idrottsplatsen. lat 070-1708465

Kontakt: Kerstin Ekstrand, tel 45 49 84

tel
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ridkonstkurser@live.se

Behöver ni hjälp i trädgården med

- Gräsklippning
- Häckklippning
- Kantskärning m.m.
Då hjälper jag gärna till
Utnyttja RUT-avdraget
Daniel Kjellin 070-544 55 59
kjellinallservice@gmail.com

Hjärnarps Bibliotek

Great
gardens
Tillsammans skapar
vi din drömträdgård!
Mån
Tis
Tors
Fre

V i utför bl a rätt beskärning,
ritning, skötsel och plantering.

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

Du är välkommen att höra av dig!

www.engelholm.se
Tel 0431-45 42 65

Utbildade trädgårdsmästare.
Ring 0431-43 99 95

VÄLKOMMEN!

www.greatgardens.se
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Vill du bli vår nya

TORGFOGDE?
Det behöver vi.

Det innebär bl a att ta
emot anmälningar från
de som vill stå och sälja
på torget och att vara
där när vi har evenemang. Själva skötseln
av torget har kommunen hand om.
Anmäl dig till
Marie Svensson 28381

.

Montering,
försäljning och
reparation av
stängsel för djur.
Planteringshägn och viltstaket.
Grönyteskötsel och röjning.
Vintertid:
Service och reparation
av trädgårds- och lantbruksmaskiner samt
snöröjni ng med traktor
och manuellt.
- Utgår från Simontorp -

JB stängsel
0706-78 29 75
www.jbstangsel.com

Gånarps
Gåna
Gån
arps R
Rum
um

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

100 kr/tim Prova-på-pris, en gång per kund
145 kr/tim därefter, efter RUT-avdrag
160 kr/tim flyttstädning, efter RUT-avdrag
Priserna är inkl moms

Sussies Friskvård
Massagebehandling

Margretelunds
Hantverksby

Dermanords hudvårdsprodukter
Ring Susanne Erup
0431-43 21 14, 0702 40 19 70
susanne.erup@hotmail.com

www.margretelund.nu
info@margretelund.nu
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Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Annonsera

Det är också ett sätt att visa
att du bryr dig om din hembygd. Exempel på arrangemang:

ÅRSMÖTET
POSTRÅNEVANDRINGEN
HJÄRNARPSDAGARNA
HÖSTMÄSSAN
JULMARKNADEN
VANDRINGAR/STUD.BESÖK
Vill du stå på torget och sälja

- vilken dag som helst?
Ring Helene Olsson 45 43 62.
100 kr om du har F-skattsedel,
annars 50 kr. Barn/skolklass
gratis.

Medlemsavgift: Familj 80 kr

Delta i föreningens
arrangemang

Enskild 40 kr

Prenumerera
Tidningen Hjärnarpsbladet
delas ut till hushållen i postnummerområdena 266 75,
92, 97 och 98. Bor du inte i
något av dessa områden och
vill ha tidningen, bli medlem
genom att använda inbetalningskortet. Då kommer
tidningen som ett brev på
posten. Lämplig present till
släkt och familj utanför orten!

Har du idéer tipsa styrelsen och redaktionen, se sid 2-3.
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Utöver namn och adress, ange gärna telnr, faxnr och E-post

Priser för närvarande, se sid 2.
Ring Margareta Arvidsson
0431-28183 eller mejla:
redaktionen@ektv.nu

5 3 61 - 14 7 1

Bli medlem
Använd inbetalningskortet.
Nu har vi bara bankgiro.

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Gynna din hembygd!

VÄLKOMMEN TILL

”Vägen väl värd en omväg!”
Vi bjuder in till nya upplevelser längs en av våra vackraste vägar.
Vägen mellan Axtorp – Munka Ljungby – Tåstarp – Gånarp
– Hjärnarp – Margretetorp – Vanstad har som handelsväg anor
från medeltiden. Längs vägen hittar du numera mat & dryck, konst,
kultur, trädgård, spännande shopping och mycket annat.
Du hittar all information om Häradsvägen på www.haradsvagen.se
och på facebook. Följ även vimplarna med häradsvapnet
så hittar du till oss alla!

Varmt välkommen!
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Lokalt engagemang och närhet är ett självklart val!

Hjärnarp/Tåstarp
Vill du bli medlem och stödja vårt arbete, kontakta Maths Kjellin
Tel. 0431-454584 E-post:maths.kjellin@telia.com, www.engelholm.moderat.se

Din kompletta partner inom sportutrustning

Västersjöns Sommarsimskola 2013
Traditionell, miljövänlig och helt klorfri…

Under hela sommaren!
Angelica Andersson

www.naturliglivsstil.se
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vastersjonssimskola@hotmail.com

!
t
a
l
d
o
r
Nä

Tåstarps
Tåstarps
Tomaten
Tomaten
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:

Margretelunds
Hantverksby
Bygg till
lågt pris nu upp till
40% billigare
www.margretelund.nu
0431-245 00

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

Lokaler uthyres: kontor & bostäder
Info: 0431-245 00
www.margretelund.nu
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HJÄRNARPSBLADETS

Redaktion

Stavershults Bär & Pyntegrönt
www.stavershultsbaropyntegront.se

Nya Rössjövägen 113
266 97 HJÄRNARP

Anette N-Holst 0705-23 98 96
Kent Nilsson 0705-74 13 48
anette.holst@ektv.nu
www.charon1132.se

Anette´s
Sparris

Jordgubbar säljs vid ICA
i Hjärnarp juni-juli.
Grön sparris under maj.
Nyskördad varje dag.
Ring för beställning, eller mejla.
0431-45 58 48, fax 0431-45 41 03

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

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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Arons i Hjärnarp
Tel 0431-45 40 06

Öppet alla dagar 8-20

Vi satsar på Hjärnarp
- hoppas du satsar på oss!

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

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
FLES TA BILMÄRKEN
Margretetorpsv 771 A V DE FLEST
Tel/fax 45 42 29
DÄCK & A C-SERVICE
Mob 0705-50 28 24
VÄLKOMMEN

SANDBERGS SNICKERI

•

TRAPPOR

•

FÖNSTER

•

DÖRRAR

•

Samt övriga förekommande byggnadssnickerier

Tel. 0431-285 27
Telefax 0431-285 28

Toarps Lövstig 7, 266 92 Munka-Ljungby
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Fler golfbanor?
Med anledning av en notis i NST med ovanstående rubrik, där Ängelholms lokalhistoriska
förening hösten 2012 efterlyste kännedom om vad som hände med golfbaneplanerna i
Hjärnarp, svarade Lars Hedström följande:
Frågan var om Hjärnarp skulle få en egen
golfbana, kanske i trakten av Svenstorp.
År 1991 kallade markägaren Gösta
Johansson och Skanska till information om
en golfbana i planeringsstadiet i Hjärnarp, norr om Industriområdet. Vi visades
runt och efteråt blev det samling för mer
information på Margretetorps Gästis.
Det tillsattes en interimstyrelse där jag
blev ordförande. Vi gick ut med förfrågningar om intresse för en golfbana och
gjorde enkla ekonomiska kalkyler. Visst
fanns det intresse men samtidigt fanns det
signaler om att golfintresset inte ökade så
starkt längre. Några golfklubbar i närheten
tog just detta år in många nya medlemmar
från sina köer. Någon golfklubb i Kristianstad fick ekonomiska problem och lade ner
verksamheten.

vi arbetat hade inga personer behövt satsa
pengar i projektet och vi tyckte därför att vi
efter den noggranna genomgången av
förutsättningarna med gott samvete kunde
lämna projektet.
En kuriositet är att samme markägare som
ville ha en golfbana norr om Hjärnarps
industriområde i över 20 år motsatt sig att
det byggs en gång- och cykelled från
Svenstorp till Hjärnarps centrum. Denna
gång- och cykelled är mycket mer efterfrågad än vad golfbanan någonsin var.

Efter ca sex månaders styrelsearbete beslöt
interimstyrelsen att avsluta sitt arbete. Vi
rekommenderade att planerna lades på is.
En stor potentiell sponsor fick samtidigt
egna ekonomiska problem. Under den tid

Vattenkonst?
För flera år sedan rustade kommunen upp
torget i Hjärnarp. Det blev stensättning,
boulebana på gräsytan, ljuslyktor, trädplanteringar, rabatter, bänkar och en fin
vattenkonst. Nu är bara stensättningen,
träden, lyktorna och bänkarna kvar.
I övre änden av torget finns en vattenpost.
Därifrån leder en stensatt ränna tvärs över
torget mot den nedre kanten. Här var det
tänkt att det skulle porla vatten från
vattenposten. Men eftersom allt vattnet
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rann vid sidan om rännan, stängde man helt
sonika av det. Så blev det med den vattenkonsten. Oh, shit!!
Red.

Centerpartiet - Den gröna tråden i Ängelholm
Stad och Land - Hand i hand
Livskraft i alla kommundelar med god service
CENTERPARTIET

http://angelholm.centerpartiet.net/
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Bokslut 2012

RESULTATRÄKNING

2012

2011

Intäkter
Medlemsavgi�er
Annonsintäkter
Ak�viteter
Summa intäkter

6 765
68 400
39 644
114 809

9 300
67 500
44 180
120 980

Kostnader
Hjärnarpsbladet
Ak�viteter
Kostnader övrigt
Summa Kostnader

66 695
30 647
14 262
111 604

54 209
31 439
17 802
103 450

Finansiella intäkter och kostnader
Räntor

-

30

3 205

Årets resultat

Strands kryddgård

17 560

TTKG
ALLT PÅ SAMMA STÄLLE
INOM
OM- OCH NYBYGGNATION
KAKELSÄTTNING

Kryddväxter, pelargonier
och ovanliga växter.

Henri Feiks

Kerstin och Göte Strand
Boarpsvägen 48
266 97 HJÄRNARP
Tel 0431-45 42 48

BJÖRNSTEDTSVÄG 2
266 97 HJÄRNARP
0431-455407 MOBIL: 0703854323
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Ombud för
Skånetrafiken och SJ
Budservice

3
Transportgatan 9 a

Tel 0431-45 45 10

Dagens rätt
måndag-fredag
Välkommen!

Tel 0431-105 96
www.bageriet.se

Anette & Yvonne
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Text och fot

I slutet av det mörka november bjöd Föreningen Framtidsbygd de boende
på Åshaga på en ljuvlig musikstund och därtill tårta till kaffet. Bengt
Wahlström var arrangör. Det blev många visor som väckte minnen och som
de boende kunde sjunga med i.
Undersköterskan Eva Sundberg som personer som åker iväg med
fått ansvar för aktiveringen passade
kyrkskjutsen.
på att informera om sin massageverksamhet på terapin. Varje tisdag
förmiddag har hon taktil massage för
de boende, vilket är mycket uppskattat bland såväl damerna som
herrarna. Här kan man även få manikyr och få naglarna målade. Det är
viktigt att vara fin när man ska besöka församlingshemmet, där diakonen ordnar underhållning och en
god måltid. Det brukar vara 10-12
Eva Sundberg förevisar massagehörnan.
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Allt inom byggnadsplåtslageri
för villa och industri.

Takbyten .Renovering .Montage
John

Glimmingevägen 1,
269 74 Västra Karup
Tel 0431 - 36 04 95
Mobil 0705 - 160 495
www.audioteknik.se info@audioteknik.se

0703-21 27 92
john@hjarnarpsplat.se
Brovägen 4
266 75 Hjärnarp
Tel 0431-45 42 04
www.Hjärnarpsplåt.se

Hjärnarp
Salongen

Välkommen
hälsar
Veronica

på
Brandstationen

Dam- & herrfrisör

Solarium Massage StepUp
Öppet
Må - fr 9-18

0431-454839
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Utarmade - men ändå högt uppsatta
Så kan man väl benämna Lars och
Bengt när de jobbar uppe i liften den
27 november. Tommy Nordberghs
stod för transporten, resningen, liften
och dess förare Roland Johnsson.
Vi sökte länge efter en julgran och
till sist hade vi flera stycken och
valde då den som redan var fälld. De
andra får stå på tillväxt. Det blev
”Johan i svängen” Bengtsson i Hulebäckseröd som i år fick äran att
skänka julgranen till torget. Joe Larsson höll ordning på kablarna på marken och kommunen lånade ut
ljusslingan och elen.

Lars Hedström och Bengt Wahlström
monterar stjärnan och ljusslingan.
Text: Margareta Arvidsson. Foto: Monica Hedström.

VARMT TACK till alla som
hjälpte till att göra jul i Hjärnarp!

Höstmässan

I oktober anordnade de duktiga
damerna i Nätverket i Hjärnarp
traditionsenligt höstmässan i oktober,
i år i Församlingsgården. Ett uruselt
väder gjorde nog att en del tilltänkta
besökare höll sig kvar hemma. Men
de som var där kunde glädja sig åt ett
rikt utbud av fina varor, liksom goda
våfflor och munkar till kaffet som
serverades.

Text: Margareta Arvidsson.
Foto: Annely´s Blommor&Bilder.
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Kroppsterapeuternas
Yrkesförbund

Massage
Vibrationsträning
- vi hyr ut • miniskotare • minigrävmaskin
• försäljning av arbetskläder,
sågkläder och sågtillbehör.
• försäljning av ved i säck

Gårab AB
0705 - 90 84 50
info@vihyrut.se • www.gårab.se
Söndrebaljsvägen 49
Butikens öppettider: Lör 10-13

Marianne Malmqvist
Tidsbeställning 0431-45 52 28
Boarpsvägen 112, Hjärnarp

Din personliga trädgårdsmästare

Christin Marcelius
Rådgivning
Design
Skötsel

0703-770836

www.tradgardslyftet.se
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JULMARKNADEN 2012
Text och foto: Margareta Arvidsson

Trots det gråkalla och mulna vädret
var det glädjande nog gott om besökare
på vår julmarknad. Ett mycket uppskattat inslag var ponnyridningen för
barnen. Och Joe Larsson fick beställa
påfyllning till chokladhjulet.

Ponnyridning - ett populärt nöje!

Kyrkans barnkör sjöng
julvisor och drog igång dans
kring granen. Föreningens
funktionärer serverade glögg
med pepparkakor, värvade
nya medlemmar och sålde
presentkort till postrånevandringen. Det var många
som ville värma sig i glöggståndet.

Klirr i kassan hos Joe Larsson
som har snurr på chokladhjulet.

Kyrkans barnkör påpekar att det snart är jul.

53

Vinnande pepparkakshus, klass 3:2, 568 röster, sålt för 300 kr.
Foto: Marie Svensson.

På skolbarnens pepparkakshusutställning på biblioteket räknades 340 besökare in.
Klass 3:2 vann med sitt fina bidrag, se bild. Bageriet skänkte pepparkaksdegen
och sparbanken Öresund 500 kr till klasskassan.
När det var dags för årets nyhet, tomteparaden, fegade
de tilltänkta deltagarna ur. Bara en tomte, vår egen
Lasse Mark, visade sig i sin maskering. Så han fick
hela korgen med alla fina priserna. Och det var han väl
värd, som under alla år sedan 90-talet agerat tomte till
barnens förtjusning.

En bra position om man vill
spana in tomten!

Hjärnarps innebandyklubb
säljer lotter - via mobil?

Vid julgranen levererade Anders Nilsson och Petra
Oddson den bästa julklappen: Budskapet om att det
blir en Hjärnarpsrevy våren 2013 med premiär den 16
mars. Biljetter släpps den 19 januari kl 12-15 på ICAArons. Ensemblen börjar repetera i januari. Producent
och regissör är Bengt Erlandsson.

Anders Nilsson och Petra Oddson ur
Hjärnarpsrevyns emsemble gör PR för revyn.
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Valborg
firas vid Margretetorps
Gästgifveri.
Vi sjunger in våren den 30 april
till musik av spelmansfamiljen
Carr.
Kl 20.30 vårtalar Lars Hedström.
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Postrånevandringen
5maj 2013

Postiljon med lykta och pistol.
Gammalt vykort.

Start kl 9-10 från Hållstugan i Margretetorp,
resp parkeringsplatsen vid kyrkan i Ö Karup.
OBS! Sista målgång kl 14.00.
Biljettpris: 80 kr vuxna/barn över 15 år,
40 kr barn 4-15 år.
Presentbekymmer? Köp ett pesentkort till postrånevandringen hos Marie Svensson 0431-28381.
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Hjärnarpsdagarna
16-18 augusti 2013
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