Simskolan i Västersjön. Foto: Tobias Karlsson.
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Från redaktionen i februari
Kära läsare och annonsör!
Vi är inte världens bästa, men vi är stolta
och glada över att få arbeta med Hjärnarpsbladet. Tack för alla glada tillrop!
Inte är det mycket till nyheter vi har att
komma med, det sätter den glesa utgivningen stopp för.

bl a med danspalatser Sommarlust eftersom det kommer att figurera på sommarens vandring med Rita Aatola-Olsson.
.
Många har också frågat efter vägen till
Karpare mosse. Den svåra vägen dit är
nu snitslad. Nu i vår skall vi försöka hitta
en lättare väg och märka ut den på en
karta. Så småningom ska vi sätta dit en
permanent minnesplakett på korset.

Våra utställningar som ligger i malpåse
består av en rik skatt som innehåller
historia om vår bygd. Många har frågat
om vi inte kunde ge ut materialet i bokform, men när vi gjorde en intresseenkät var det inte tillräckligt många som
anmälde sig och vi kunde inte heller
finna några finansiärer.

Har du önskemål om innehållet i tidningen, hör av dig till oss i redaktionen.
Du kanske blir inspirerad av någon artikel i bladet att själv berätta eller skriva
om något intressant.
Glada vårhälsningar från världens lokalaste lokalredaktion! Margareta Arvidsson

Nu skall vi i stället ta med några sidor
av materialet i varje nummer. Vi börjar

Prisexempel på annonser i fyrfärg:
1/4 A5-sida
600 kr/nummer
Priset på annons i annan storlek står
1/2 A5-sida
1200 kr/nummer
i direkt proportion till exemplen.
Utebliven tidning: Magareta Arvidsson, tel 0431-28183, redaktionen@ektv.nu
Lösnummer finns att köpa hos Mitt i Byn, pris 20 kr.
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Verksamhetsplan 2016
3/2-20/4 och 7/9-23/11, onsdagar kl 9.00
Promenader med Lasse Mark utgår från parkeringen bakom idrottsplatsen.
11/4, kl 19.00
Föredrag på Ängelholms bibliotek i samarbete
med Ängelholms lokalhistoriska förening och
biblioteket. Gudrun Jander och Karl-Axel Sand:
“Hjärnarp - gränsbygd med snapphanar och
postrånare”
14/4, kl 19.00
Årsmöte i HGIF:s klubbstuga på Idrottsplatsen.
Årsmötesföehandlingar. Kaffeservering.
“Hjärnarp - gränsbygd med posthantering och
postrånare”, Gudrun Jander.
22/4, kl 19.00
Trivselkväll i församlingsgården med Nätverket
Föredrag om Rantzows Sport som fyller 90 år.
Septanterna 4 ladies underhåller. Förtäring.
23/4, kl 15.00
Exkursion i Prästängen med Lars Ekberg.
Mullevux startar samtidigt. Intresseanmälan till
Margareta Arvidsson, se spalt till vänster.
8/5, kl 9.00
Postrånevandringen, se tidningens baksida.
26/5 kl 19.00
Änglakväll med Randi Kibsgård i Söndrebalgs
skolas matsal. Nätverket anordnar.
3/6-6/6
Konstutställning i Församlingsgården.
Vernissage fredagen den 3/6 kl 16-19.
5/6, kl 14.00
Kyrkogårdsvandring i Hjärnarp med Tommy
Nordbergh.
14/6, kl 17.00
Exkursion på Mästocka hed med Lars Ekberg.
Samåkning från Grilleken kl 17.00.
19/6, kl 14.00-17.00
Vandring i Trollehallar i snapphanarnas spår
med Gudrun Jander i samarbete med turistbyrån.
Anmälan till turistbyrån 0431-82130. Avg 100 kr.
27/7, kl 18.00
Vandring i fädernas spår med Rita Atola och
Franciska Uggla. Samling på gästis parkering.
7/8, kl 14.00-17.00
Vandring i Trollehallar, se ovan.
9/8, kl 18.00
Exkursion på Magnarps hed med Lars Ekberg.
Samåkning från Grilleken kl 18.00.
11/9
Eurorando, vandrare från hela Europa går Postrånevandringen. Tillfälle för enskilda att medfölja i mån av plats.
November
Musikcafé för boende på Åshaga.
3/12, kl 10-15
Julmarknad på torget i Hjärnarp.
Pepparkakshusutställning.
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Torbjörn Göthe, v ordf
Stampehusvägen 4
266 75 Hjärnarp
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Verksamhetsberättelse för år 2015
ström såg till att ljusen kom upp i granen.
Styrelse, se sid 3.
Julmarknad hölls på torget i Hjärnarp den
Antal protokollförda styrelsemöten: 8
5 december och blev ganska välbesökt
Hjärnarpsbladet har getts ut med 2 nr.
Promenader med Lasse Mark har
trots att det blåste och regnade.
anordnats onsdagar under både vår och
Bidrag har getts till Mama Zebra Memorial
höst. Promenaderna har utgått från idrotts- Fund (skolbyggnad i Kenya), Hitta-Vilseplatsen med varierande slingor.
stigen (skyltar) och skolan (pepparkaksdeg).
Årsmötet den 9 april ägde rum i den nya
Medverkan i Ängelholmsboken: Karl-Axel
Hjärnarps Förskola. Efter årsmötesförhand- Sand och Gudrun Jander har skrivit om
lingarna visade förskolechef Pamela Lexhag Hjärnarp och ämnen knutna till Hjärnarp.
runt och berättade.
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till
Exkursion i Prästängen i Tåstarp var det
alla som hjälpt till och deltagit i föreden 25 april under ledning av Lars Ekberg.
ningens verksamheter!
Mullevux, naturskola för vuxna, genomförHjärnarp den 2 januari 2016
des under året med Lars Ekberg som ledare.
Marie Svensson Torbjörn Göthe
Postrånevandringen den 10 maj lockade
Gudrun Jander Margareta Arvidsson
ca 300 deltagare i ruskvädret.
Lasse Mark
Helen Olsson
Frukost på Gästis blev det på nationalHenrik
Rixtorp
Anette
Bengtsson
dagen för alla de som hjälpt till under året.
Kyrkogårdsvandringen under ledning av
Tommy Nordbergh den 14 juni hade ett
Höstens nummer av Hjärnarpsbladet
20-tal deltagare.
kommer i början av oktober 2016
Vandring till Karpare mosse genomfördes
den 29 juli med Rita Aatola-Olsson som
ciceron. Trots ovädret deltog ett 40-tal personer i alla åldrar. Ett ekkors invigdes till
minne av lilldrängen på Ängeltofta som omkom här tillsammans med hästarna under
timmerkörning kring mitten på 1800-talet.
Korset hade tillverkats och skänkts av
för annonser, artiklar och övr
möbelsnickare Per Jakob Tani.
Konstutställning med ett begränsat antal
lokala konstnärer anordnades i orangeriet
på Margretelund den 18-20 september.
Du vet väl att du kan torga
Invigning av Hitta-Vilse-stigen i skolskogen
vilken dag som helst?
ägde rum den 26 september för allmänheten.
Musikcafé för de boende på Åshaga
100 kr för firma,
med spelmannen Bengt Hedin arrangerades
50 för enskild, gratis
i början av december.
för barn/skolklasser
Julgranen kom på plats tack vare Rigmor
Anmäl till torgfogden
Knutsson som skänkte den, Nordberghs
Helen Olsson
som avverkade, transporterade och satte
tel. 0431-454362
upp den. Bengt Wahlström och Lars Hed-

OBS!!!
MANUSSTOPP

15 augusti
Stå på torget
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Bjäre Runt
Text: Margareta Arvidsson. Foto ur Sven-Erik Peterssons album.
Bilden av Lasse Mark tagen av deltagare som susade förbi.

tusen tävlingsmil i benen när ”fackföreningen” Hurtbullarna bildades. Vi har
tidigare haft artiklar om olika sporter där
Sven-Erik var en förgrundsfigur. Här
fortsätter vi med Bjäre Runt, där han var
en av initiativtagarna och en drivande kraft.
Under 70-talet växte loppet och det slogs
deltagarrekord varje år så att man 1979
hade nästan tre tusen deltagare. Till sist
blev man tvungen att begränsa deltagarantalet till tre tusen, då det bl a uppstod
svårlösliga trafikproblem. Det var en stor
folkfest med många åskådare. Man hejade
på sina vänner och hade picknick utefter
vägen. Därefter har antalet deltagare varierat så att man varit nere på endast ett 100tal. Några år har loppet t o m fått ställas in.
I augusti 2015 var det drygt 900 som
deltog. Många har varit med i alla loppen.
Den längsta rundan är på 80 km och går
över Vejbystrand, Torekov, Hov, Boarp,
Kattvik, Västra Karup, Grevie och Förslöv.
Rundan på 45 km vänder i Killebäckstorp
mot Grevie och tillbaka. Den lilla rundan
på 20 km går utmed kusten. Utefter vägen
finns det ”matkontroller” med blåbärssoppa, saft, bullar och banan. Vid målet
väntar grillad korv och kaffe samt medalj.

1979 - Sven-Erik Pettersson
som väntar nytt deltagarrekord

Bjäre Runt är ett motionscykellopp som
hålls i augusti varje år på Bjärehalvön.
Loppet startar i Ängelholms centrum och
och går genom Ängelholms och Båstads
kommuner. Det anordnades första
gången 1969 och arrangeras av
idrottsföreningen FK Snapphanarna.
Sven-Erik Petersson, numera
avliden, hade en omfattande
idrottskarriär och samlade sina
minnen i album som vi fått
tillgång till. Han hade stor betydelse för idrottens utveckling
först i Hjärnarp och sedan i
Ängelholm. 1969 var Sven-Erik
en av de åtta som hade mer än
5

2015 - Lasse Mark, som själv deltagit i loppet
otaliga gånger, tjänstgör här som vägvisare.

Bosses utetjänst
ttning arbete
ä
s
n
e
St
årds
Trädg nering
Drä
Boarpsvägen 200, 266 97 Hjärnarp
Tel 0431-454700 Mobil 070-5154700
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Julmarknad
Julmarknader är liksom inkörsporten till
julfirandet. Jag har besökt marknaden i
Hjärnarp många gånger. Vädret har växlat,
mestadels har det varit mulen, disig höst,
ibland fin, solig vinter. Vid en del tillfällen
har det kommit lite regn. Under årets marknad skvalade regnet ner praktiskt taget
hela tiden. Ändå kom rätt många besökare
till torget mitt i byn. Somliga skulade under ståndens tak och stod där och pratade,
andra gick runt under sina paraplyer försiktigt manövrerande mellan vattenpölarna.
Den ståtliga julgranen slokade lite i vätan.
Det fanns som vanligt mycket att beskåda.
Ett tiotals utställare hade sökt sig till torget. De flesta var klasser från Söndrebalgs
skola. Genom försäljning tänker de delfinansiera sina skolresor. De flesta sålde
mandelmusslor och lussekatter. En klass
hade stöpt stearinljus, vanliga men också
originellt formade sådana. Det fanns även
en grupp gymnasister från Akademi Båstad.
De hade valt ämnet Ung företagsamhet i
skolan och ställde ut nallar och tomtar
under rubriken Nallekistan UF – ett krea-

tivt lekande. Ett ideellt projekt, eftersom
eventuella förtjänster skickas över till
Rädda Barnen.
Men det var inte bara ungdomar, som höll
på med försäljning. I ett stånd hittade man
honung, säkert från egen biodling. På ett
annat ställe såldes fågelbord. Två italienskor från Trieste hade satsat på småkakor
och godis från sitt hemland. Av tradition
brukar marknaden ha ett chokladhjul att
spela på, så även i år. I det ståndet bjöds
även på glögg och pepparkakor.
Min jacka blev allt våtare, så jag fattade
det enda vettiga beslutet i sådan situation,
nämligen att sätta mig i bilen och köra
hem. Men med mig hade jag förstås en stor
påse godsaker från marknaden.
Torgfogden låter hälsa att trots vädret var
det en bra marknad. Funktionärerna var
uthålliga och jobbade på mellan kl 8.00
och 18.00. Stort tack till alla som
medverkade bl a Nordberghs, som fixade
julgranen två gånger, Ray Andersson som
kom med ett tält till våra utställare, Mitt i
byn som hade extraöppet för vår skull och
Veronika som ställde sin salong till vårt
förfogande.

Kommersen gick lite trögt
i ruskvädret.

Text och foto: Karl-Axel Sand.
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Pepparkakshustävlingen 2015
Text och foto: Marie Svensson.

Totalt: 6646 + 3461 = 10107 kr
till klasskassorna.
Dessutom skänker Swedbank 500 kr
till vinnaren!
Tack till ALLA som bakat, röstat
och köpt!
Bra jobbat!

Placering Klass
1
62
2
32
3
51
4
2
5 Omtanken
6
42
7 Röd F-kl
8
31
9 11 & 12
10
52
11
41
12
61
13 Blå F-kl

Välkommen till Swedbank
i Munka-Ljungby
Vi hjälper dig och din ekonomi i både den lokala
och digitala världen.
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Röster Anbud Titel
1793 150
Grilleken
1089 550
Tunneln
757
300
Titanic
422
200
Tomteverkstad
Slottsborg
377
151
359
500
Hjärnarpsvallen
341
200
Pepparkakslandet
328
200
Katos borg
302
300
Julbyn
270
250
Klassrummet
217
300
Världens barn
214
150
Bergkvara buss
177
210
Hus

Nya vattenledningar i Hjärnarp
Text: Gudrun Jander. Foto: Michael Jander.

Tidigt i höstas undrade kanske många
vad som var på gång i Hjärnarp. Stora
grävmaskiner grävde djupa diken på
fälten, ”gubbar” syntes här och där med
gula reflexvästar som det stod PEAB på,
upplag på olika platser med rör osv…
Vi begav oss ut på ett arbetsfält och
hade turen att stöta på en representant
från Ängelholms kommun, projektledare
Helena Mårtensson från avdelningen
Samhällsutveckling. Samtidigt som
Helena visade oss kartor, utbredda på

Linus Glendert och Martin Svensson, båda
från PEAB, ses på bilden med en grävmaskin
tronande i bakgrunden.

avloppsrör från korsningen vid väg
105 söderut till Lyckorna. Strax vid
korsningen med väg 105, nästan
mittemot Söndrebalgs skola, har
man redan byggt färdigt ett nytt pumphus för att öka trycket i vattenledningen.
Detta är etapp två av tre för renovering
av dricksvattennätet mellan vattenverket i Ängelholm och Hjärnarp,
berättade Helena. Vi kommer att byta
ut befintliga huvudvattenledningar mot
nya på grund av de gamlas ålder och skick.

God information fick vi av kommunens
representant, projektledare Helena
Mårtensson, när hon berättade och bredde ut
sina kartor på tjänstebilen

hennes tjänstebil, berättade hon följande:
Ungefär 5 km vattenledning för
dricksvatten skall nu bytas ut från
Gånarp, Kärragårdsvägen, norrut och
genom kyrkbyn Hjärnarp. Även
spillvattenledningen skall bytas ut på
delar av sträckan. Samtidigt passar
man på att byta ut ca 900 meter

PEAB Anläggning AB som entreprenör
skall utföra hela arbetet som beräknas
bli färdigt under våren 2016, med
viss reservation för hur vintern blir.
Hur det har gått, vet vi kanske vid
denna tidnings utgivning!
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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

AGAMA

Hushållsservice
Ge dig själv det lilla extra!
Jag kombinerar uppiggande och välgörande
behandlingar som Bowen, öronakupunktur,
massage och kostråd.

AGAMA

Städ- och hushållsarbete

Medicinsk fotvård
“Alla fötter är välkomna!”

HEMSTÄDNING

Förebyggande och lindring av nageltrång,
liktornar, förhårdnader, kartnaglar, vårtor,
fot- och nagelsvamp m.m.
Finns i Hjärnarp. Gör även hembesök.

FLYTTSTÄDNING
KONTORSSTÄDNING

Välkommen!

TRÄDGÅRDSARBETE

Agata

Marina Ahlm
0704 - 94 34 32
www.marinaahlm.se

0767-85 74 73
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En framgångssaga!
Text och foto: Margareta Arvidsson.

… marken … stenarna där barn jag lekt ...

Tommy Nordbergh är fosterpojken
från Simontorp som byggde upp ett
storföretag i Hjärnarp. Nu ställde
Tommy tillsammans med sambon
Lisbeth Nelson upp nästan en hel
söndag och lät sig bli utfrågad och
fotograferad. Dagen innehöll både
en god lunch på Gästis och eftermiddagsfika hemma hos paret i
Svenstorp. Tommy är en god
berättare och samtalsämnena tröt
minsann inte. Här skall jag återge
en liten del av allt som Tommy
berättade.
Först åkte vi en runda på industriområdet och tittade på Nordberghs

stora anläggning med uppställningsplatser, verkstad, tvätthall,
kontor, personalutrymmen,
utbildningspaviljong m.m. Vi såg
den nya 25 m långa bilen för temptransporter. Den kan delas
in i olika sektioner beroende på vilken
temperatur olika varor kräver,
antingen varmt eller kallt. Därefter
for vi upp till Simontorp och tittade
på gården där Tommy hade en god
uppväxt. Det 1½-åriga skilsmässobarnet Tommy kom från Malmö till
det barnlösa lantbrukarparet Rut och
Albin Hansson vid Hallandsgränsen
11

(och postrånestenen). Paret fick
efter några år tvillingar. Den ene,
Albert, har arbetat hos Tommy i
nästan hela sitt yrkesverksamma liv.
Många goda minnen från familjen
Hansson har följt Tommy genom
livet. Det fanns gott om barn i grannskapet, så lekkamrater saknades
inte. Som alla barn på den tiden fick
Tommy hjälpa till i arbetet på
gården och redan tidigt vaknade
hans intresse för maskiner och
hjälpmedel i arbetet. Det fanns
många snälla grannar bl a Signe och
Sven Svensson, där Tommy sprang
som barn i huset. De hade ett par
stora ardennerhästar som Tommy
hade ett gott öga till.

på stenen. Och Tommy fick en hel
krona. När bilen kört därifrån
hämtade han en borste och vatten
för att skrubba bort kritan. Han
tänkte sig nämligen att det kunde ju
hända att det kom en bil till dan
därpå. Så näsa för affärer hade den
gossen tidigt.

AffärsmannenTommy vid sin inkomstkälla.
Foto ur Tommys album

Barnantalet i skolroten hade minskat
så småskolan fick alternera mellan
Ugglehult och Hulebäckseröd.
Första skolåret gick Tommy hos Rut
Salomonsson i Ugglehult och året
därpå var skolgången i Hulebäckseröd. Till grustaget som då fanns i
Simontorp kom lastbilar och hämtade
grus. Då skoldagen var slut passade
Tommy på att få åka med chaufförerna som skulle hämta grus.

Träning inför jobbet på Margretetorpsbussarna? Foto ur Tommys album

En dag kom en bil och stannade på
vägen utanför föräldrarnas gård och
den då 7-årige Tommy höll sig framme.
Några finklädda herrar steg ur och
tittade på postrånestenen. De frågade
gossen om han hade en skolkrita.
Tommy sprang genast till mjölkrummet och hämtade en. Och med
den kritan fyllde herrarna i texten
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industriområde. Det drygt 50-åriga
företaget är Hjärnarps största arbetsgivare med sina 280 anställda. Det är
numera ett holdingbolag med tre
olika aktiebolag - maskin & transport, åkeri och fastighet. Verksamhetsfältet sträcker sig ända upp till
Umeå. Det finns en filial i Mjölby
85 chaufförer utgår därifrån. Företaget
har många stora kunder som ICA,
Skånemejerier, Dagab, Bjärekraft,
NCC – för att bara nämna några. Var
vi än befinner oss denna söndag skymtar vi Nordberghs stora och iögonfallande firmabilar ideligen ute på vägarna.
Det finns också många privata
kunder. Då kan det gälla anläggning
av stenmurar, husgrunder och
avlopp. Det finns alla slags stora
maskiner, t ex lyftkranar, grävskopor
och ca 50 containrar av olika slag.

Tommy lekte sedan grusbil och
konstruerade ett flak till sin cykel.
Sen blev det Margretetorps folkskola
trean och fyran hos Sigrid Hooge
och de sista åren hos Hasse Persson.
Fröken Hooge var inte riktigt rättvis
tycker Tommy, för det var nästan
alltid han och en till som fick bära
hundhuvudet när något hyss blivit
begånget, antingen de var skyldiga
eller ej. Och visst hade de lite småhyss för sig. Och Tommy var måttligt
intresserad av skolarbetet. Hasse
Persson var en duktig lärare och
framför allt rättvis. Tommy minns
tillfällen då han fick smaka
rottingen. Då fick man stå upp när
man cyklade hem. Men efter en
sådan bestraffning ansågs brottet
sonat och man var förlåten.
Som 14-åring började Tommy arbeta
hos Svenssons på Margretetorpsbussarna samtidigt som han gick och
läste hos prosten Pauler. Han fick
börja med att städa och tvätta
bussarna och arbetade sedan med
servicearbete i verkstaden. Han
köpte sin första traktor 1963 och
strax därefter en mindre lastbil. Då
blev Tommy egen företagare. Han
utförde tjänster till bl a lantbrukarna
i trakten. Det kunde vara transporter
och olika jordbruksarbeten.

Tommy är en man med ett högt
arbetstempo och har alltid blickat
framåt. Nästan inga utmaningar är
för stora. Han ser bara möjligheter.
Så har han också mycket goda relationer med flera olika samarbetspartners. Och så gillar han att göra
andra människor glada. Bägge
sönerna är sedan barnsben engagerade i firman och har numera fått
ta över ledningen. Stefan i åkeridelen, ett av de större privatägda
familjeföretagen i branschen.
Kristian basar över entreprenaddelen. Tommy nöjer sig med en
styrelseplats. Det ser han som en
trevlig skyldighet.

Tommy bildade familj och 1969
köpte han muraren Hartvig Engdals
fastighet vid Bergatorpsvägen. Där
kunde företaget växa rejält. Nu
upptar det större delen av Hjärnarps
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Bildtexten på artikelns första sida är hämtad ur Verner
von Heidenstams diktsamling Ensamhetens tankar.

Kroppsterapeuternas
Yrkesförbund

Massage
Vibrationsträning
Jag hjälper gärna till i din trädgård med

• Gräsklippning
• Häckklippning
• Kantskärning m.m.

Tänk på att utnyttja RUT-avdraget.
Är även verksam med allt inom
industriunderhåll och reparationer,
flera års erfarenhet.
Daniel Kjellin 0705-44 55 59
kjellinallservice@gmail.com

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

Hjärnarps Bibliotek

Great
gardens
Tillsammans skapar
vi din drömträdgård!

Öppet med bemanning
Må
Ti
To
Fr

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

10-12 och 14-18
14-18
10-12 och 14-18
14-17

Du är välkommen att höra av dig!

Meröppet med självbetjäning

Utbildade trädgårdsmästare.
Ring 0431-43 99 95

Alla dagar 8-22

Välkommen!

Tel 0431-45 42 65
www.engelholm.se

www.greatgardens.se
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Söndrebalgs skolskog
Text: Margareta Arvidsson. Foto: Marie Svensson, Michael Jander.

En alldeles egen skolskog är
Söndrebalgs skola ensam om i
kommunen! Skolskogen ligger
på bekvämt gångavstånd från
skolan, även för de minsta eleverna. I bokskogen vid Söndrebalgsvägen strax ovanför Bokhöjden har kommunen avsatt
en rejäl yta för ändamålet. En
bäck rinner genom området.
För några år sedan anlade
Torsten Jansson en bro över
bäcken med virke som Vejby
Trä skänkt. Detta för att hunÄven en rektor kan bli hungrig. Staffan Johnsson
den Bill skulle kunna gå torrskodd över. Därav namnet Bills Bro. deltar i den enkla skolmåltiden.
diet. Skolmåltidspersonalen serveEn dag i september var det ståtlig
rade varm korv med bröd och dryck
invigning i tre omgångar. Hela skol- här i skogen. Förskolechef Pamela
verksamheten med elever och perLexhag höll tal och klippte det
sonal var utflyttad hit. Först på plan första blågula bandet och rektor
var de små eleverna, sedan kom
Staffan Johnsson gjorde det samma
mellanstadiet och till sist högstamed band två och tre. Detta skedde
i framkanten av vindskyddet som Ängelholms gymnasieelever haft som arbetsuppgift att bygga
inom byggprogrammet på Valhall Park.

Matkön ringlade sig lång genom skogen.
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Staffan Johnsson
framhöll i sitt tal hur
lyckligt lottade eleverna är som nu kan

Tack till vindskyddets
sponsorer!
Hjärnarp-Tåstarps församling
Ängelholms gymnasieskolas
byggprogram
Tommy Nordbergh Åkeri AB
Munka Lantmän
Gånvalls Plåt AB

Byggprogrammets elever åk 1 bygger på plats.

få undervisning och följa
årets växlingar på skoltid ute i
naturen. Det är meningen att
varje skolklass skall undervisas här minst en dag i
månaden. De yngre eleverna
vistas redan ofta här. En Hitta
Vilse-stig för de små barnen
har också ställts i ordning.
Mer om detta på annan plats i
tidningen.

Wilma Olson, Alexandra Ekelund och
Lovisa Johansson har matrast i det fria.

Invigningsdagen hade fjärdeklassarna under ledning av slöjdlärare Karin Håkansson
ordnat en aktivitet för alla. Den
gick ut på att bemåla var sin
sten att placera utmed stigen.
Det ät tänkt att vara en kul grej
att känna igen sin egen sten, och
även andras, varje gång man går
på stigen. Skolskogen har
naturligtvis en lägerplats med
eldstad så att man kan grilla.

Konstnärena målar i skogens dunkel.
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Historien om Kung Buske
Text och foto: Gudrun Jander.
Många av oss här i Hjärnarp har hört
talas om Kungen i Boarp, men här
tänker jag berätta om Kung Buske i
busskuren vid Vilhelmsberg. Det var
en unik buske och en unik händelse,
som pågick under våren, sommaren
och hösten 2015. Min berättelse visar
hur naturen sakta kan ta över, när
samhällets olika myndigheter inte
riktigt vet vem som har ansvaret.

hur bussresenärerna, framförallt skolbarnen, under mörka morgnar stod
långt ut på Hjärnarpsvägen och väntade på bussen. De fick helt enkelt inte
plats i busskuren, för där härskade
Kung Buske. Situationen blev allvarlig
ur säkerhetssynpunkt, för på Hjärnarpsvägen kör många bilister alltför fort.
Tänk om någon blev påkörd i mörkret!

Under våren la jag märkte till att en
hyllebärsbuske (fläder) som växte
utanför busskuren sakta men säkert
höll på att ta sig igenom gallerväggen.
Under sommaren växte den sig större
och större och grenverket trängde allt
längre in i kuren. Bladverket blev allt
frodigare och någon fyndig person tog
med en sax och klippte fram tidtabellen.
Någon annan passade på att ställa en
stor loppislåda med allehanda ting, som
bussresenärerna i skydd av lövverket
kunde plocka till sig.

Fortfarande ingen insändare i tidningen.
Plötsligt en dag såg jag en bil och en
man vid busskuren i färd med att såga
ner Kung Buske inne i busskuren.
Mannen berättade att hans företag
samarbetade med bussbolaget och att
han fått en arbetsorder att ta ner
flädern inne i busskuren. Jag fotograferade arbetet. Detta skedde bara någon
dag innan min insändare publicerades.
Utan bilder, men med ett svar från
kommunen, som löd så här: ”Det är
kommunens kur, men eftersom hållplatsen ligger på Trafikverkets väg har
vi tyvärr inte uppmärksammat behovet
av röjning. Vi tackar för synpunkten
och kommer att röja så fort som möjligt”.

Då skrev jag en insändare till NST och
bifogade bilder på eländet. Veckorna
gick och jag spanade förgäves efter
min insändare i tidningen. Slutligen
ringde jag till redaktionschefen, som
då berättade att man skickat insändaren
till bussbolaget för att få en replik i
tidningen. Dessförinnan hade de kontaktat kommunen, som upplyste om att
det var bussbolaget som var ansvarigt
för underhåll och skötsel av busskurerna.

Grönt och hemtrevligt kan tänkas, men
när höstmörkret började falla över oss,
kunde vi som bor runt busskuren se
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Dagen efter kunde vi se en man med
röjsåg vid busskuren. Han inte bara
fortsatte inne i kuren, utan också
bakom och runt kuren med stor
noggrannhet! Kung Buskes sista rest
mejades längs med marken och det var
en fröjd att se hur fint det blev vid
hållplats Vilhemsberg! Så i fortsättningen har vi kanske tre instanser som
var och en krigar mot Kung Buske
(rötterna är kvar), bussbolaget,
kommunen och Trafikverket.

Kaffe & Chokladkaka 35:Öppet torsd & lörd kl 11-16
Övr öppettider, se hemsida

VÄXTER

. ANTIKT . GALLERI . CAFÉ

www.furutorpslandskap.se
0733-79 212 56

Lindas

FOTVÅRD

Linda Lund
Diplomerad medicinsk fotterapeut

Du behöver inte ha medicinskt
0704 - 96 37 31
problem med dina fötter,
www.lindasfotvård.se
alla är välkomna att få fotvård.
Åsbogatan 33, Ängelholm
Välvårdade fötter är
bra för både kropp och själ.
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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.
0431-454584 - maths.kjellin@telia.com - www.engelholm.moderat.se

rna
ss gä
Följ o ebook!
c
på Fa

0431-45 47 55
www.mittibyn.com

Blommor
för alla
årstider och
alla tillfällen
.
Vi utför alla slags
binderier, både
till glädje och
sorg.

Tel 0431-431050
www.lakargruppenmunka.se

Vår målsättning är att erbjuda dig och din familj god tillgänglighet
till hälso-och sjukvård av hög kvalitet och med trevligt bemötande.
Verksamheten ingår i Vårdval Skåne.

Välkommen till bygdens egen vårdcentral!
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TRAILERKOMPANIET AB

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

Tel 0431-43 23 14
www.trailerkompaniet.se

Promenera mera!

Jivegård
Redovisning
Margretetorp

..
..
.

- Ekonomi för småföretagare -

3/2 - 20/4 och 7/9 - 23/11
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

n
Välkommen onsdagar kl 9.00
lat
till parkeringen efter idrottsplatsen.

Kontakt: Lasse Mark, 0707-33 50 42

tel
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bokföring
bokslut
deklaration
bolagsbildning
konsultation

- Mer än 20 års erfarenhet
av de flesta branscher Tel 0431-83850, 0706-428614
hakan.jivegard@telia.com
www.jivegard.com

Hitta Vilse-stigen invigdes
Text: Gudrun Jander Foto: Michael Jander

- Var är Vilse? hördes en späd
barnaröst från stigen, där den krökte
sig bakom några buskar.

Hitta Vilse-stigen invigs högtidligen med
bandklippning av Gustav Seiborg och Otto
Starbrant, båda 4 år. Föreningen

Framtidsbygd Hjärnarps ordförande
Marie Svensson övervakar ceremonin.

Bland alla goda råd uppmärksammade jag ”Stanna och krama ett
träd. Bli kvar”. Vid detta träd fick
barnen rådet att bygga någon slags
koja av ris och kvistar med golv och
att inte ta av sig kläderna. Om de
hade en visselpipa skulle de med
jämna mellanrum blåsa i den, men
framförallt var rådet att stanna vid
trädet och inte irra vidare. Statistiken säger nämligen att i Sverige går
minst två barn dagligen vilse i
skogen.

Gossebarnet hade faktiskt rätt, för
på den första skylten som mötte
besökarna hade man fyndigt
personifierat begreppet vilse till att
bli namnet på huvudpersonen Vilse.
En solig lördag i slutet på september invigdes Hitta Vilse-stigen i
Skolskogen. Cirka 20 barn med
föräldrar gick Hitta Vilse-stigen
genom bokskogen, som fortfarande
prunkade i grönt. Längs stigen
kunde de vuxna läsa texter på
uppsatta skyltar för barnen. Många
goda råd gavs för ”hitta-mig-lättareknep” och skyltarna var placerade i
barnhöjd med tydliga bilder.
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Civilförsvarsförbundet har därför
utarbetat denna kampanj med utbildning för barn i friluftssäkerhet. I
kampanjen ingår dessa skyltar som
talar om hur barnen ska agera om
de går vilse. Föreningen Framtids-

bygd Hjärnarp har köpt skyltarna
för att driva kampanjen tillsammans
med Hjärnarps rektorsområde.
Skyltarna är dessutom försedda med
krokar, så att stigen också kan
användas för t ex tipspromenader.

stigen. Men ingen hade hittat
Vilse……..

Det blev många aha-upplevelser för
både vuxna och barn längs Hitta
Vilse-stigen. Mycket populär blev
sedan målgången vid det nyinvigda
vindskyddet. Här vid grillplatsen
kunde familjerna grilla medhavda
korvar och både barn och vuxna
kunde diskutera och begrunda alla
goda råd som gavs på Hitta Vilse-

Markus Nilsson med sonen Ebbe Starbrant 2 år
och kompisen Fredrik Seiborg

---o0o---

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Eurorando
Eurando

Söndagen den 11 september

Eurorando
Vart femte år samlas alla vandrarföreningar i Europa till ett gemensamt äventyr - Eurando.
Uppemot 5- 7 tusen deltagare väntas delta. Detta året är det Skånes tur att visa vad det har
att erbjuda av fina vandringsleder, 80 olika dagsvandringar. Ängelholm har erbjudit fyra
leder, varav en är Postrånevandringen över Hallandsåsen. Detta sker i samarbete mellan
föreningen, turistbyrån och STF. I mån av plats kommer allmänheten erbjudas att vara med.
Följ uppdateringen på vår hemsida - www.hjarnarp.se!
Vandringen kräver lite extra av oss, t ex tolkar och guider. Uppdraget har gått till Söndrebalgs högstadium. En mängd andra upplevelser och kulturarrangemang väntar vandrarna på
kvällarna. Sista dagen, den 17 september är det stor avslutningsfest för alla i Helsingborg.
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Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp - www.hjarnarp.se

Promenader

Våra äventyr i naturen

Onsdagar kl 9.00
3/2-20/4 och 7/9-23/11
Promenaderna/vandringarna utgår från parkeringsplatsen bakom idrottsplatsen.
Inbitne vandraren Lasse Mark leder gruppen genom motionsslingan eller
på lite längre vandringar med olika mål. Man kan välja att gå med stavar.
Lätta gymnastikinslag kan förekomma. Ingen anmälan, ingen avgift.
Mullevux
Naturskola för vuxna
Anmäl ditt intresse till Margareta Arvidsson 0431-28183, margareta@hjarnarp.se

Excursion i Prästängen
Lördagen den 23 april kl 15.00
Vitsipporna blommar än i det gamla änget. Biologilektor Lars Ekberg
får oss att se med andra ögon. Vid vägen mellan Tåstarps kyrka och
återvinningscentralen i Älvdalen. Ingen anmälan, ingen avgift.
Postrånevandringen Söndagen den 8 maj kl 9.00-10.00
från gästgiveriet i Margretetorp, även från kyrkans parkering i Östra Karup.
(De som startar här får själv ombesörja återtransporten.)
Vandrarna bussas till Ö Karup där den 12 km långa vandringen över Hallandsåsen börjar. Många roliga och överraskande episoder med förtäring och underhållning väntar vandrarna. Man behöver inte ha med egen matsäck. Målgång
vid folkskolan i Margretetorp. ”Kontrollerna” dras in kl 14.00. Lämpligt för
barnvagnar, hundar och rullstolar. Avgift 100 kr vuxna och 50 kr barn.
I priset ingår förtäring och bussresa. Lottdragning på biljetterna vid målet.

Exkursion på Mästocka ljunghed

Tisdagen den 14 juni kl 17.30
under kunnig ledning av Lars Ekberg. Samåkning från parkeringen vid
Grilleken i Hjärnarp kl 17.00. Ingen anmälan, ingen avgift.

Vandring i Trollehallar Söndagarna den 19 juni och 7 augusti kl 14.00-17.00
guidar Gudrun Jander deltagarna genom den sägenomspunna ravinen, där
Snapphanarna sägs ha legat i bakhåll. Samarrangemang med turistbyrån som tar
emot anmälningar 0431-82130. Avgift 100 kr.

Vandring i fädernas spår Onsdagen den 27 juli kl 18.00
Rita Aatola-Olsson leder vandringen med hjälp av Franciska Uggla och berättar
om händelser, platser och personer längs färdvägen, bl a Sommarlust. Samling
vid parkeringen vid gästgiveriet i Margretetorp. Ingen anmälan, ingen avgift.
Exkursion på Magnarps hed
Tisdagen den 9 augusti kl 18.30
i havsbandet vid Skälderviken, där Lars Ekberg vägleder oss. Samåkning från
parkeringen vid Grilleken i Hjärnarp kl 18.00. Ingen anmälan, ingen avgift.
Eurorando
Söndagen den 11 september
Repris på postrånevandringen, men nu med vandrarföreningar från hela Europa.
Allmänheten kan delta i mån av plats.
Följ uppdateringen på vår hemsida!
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Västersjöns Sommarsimskola 2016

Arons i Hjärnarp
Tel 0431-45 40 06

Öppet alla dagar 8-20
Foto: Tobias Karlsson.

Vi satsar på Hjärnarp
- hoppas du satsar på oss!

Traditonell, miljövänlig och helt klorfri
Badvett, båtvett och isvett
Vattenvana och livräddning
Simträning och märkestagning
Veckorna 26-35, 10 ggr.

Varmt välkommen!

Lek- och plaskgrupp lördagar kl 10-11
Simskole/träningsgrupp lördagar kl 11-12

Stellan

Välkomna med anmälan till
simlärare Angelica Andersson
vastersjonssimskola@hotmail.com

SERVICE & REPARATION
AV DE FLESTA BILMÄRKEN
Margretetorpsv 771
Tel/fax 45 42 29
DÄCK & A C-SERVICE
Mob 0705-50 28 24
Hjulinställning
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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Gånarp Häst - centrum för bygdens hästfolk
Text: Gudrun Jander. Foto: Michael Jander.

Alla innovationer kräver sina eldsjälar. Så även Gånarp Häst, vars
verksamhet inryms i den gamla
betongfabriken och drivs av trion
Anna Mörée, Nils-Inge Larsson och
Anders Nilsson. Som välgrundad
slogan har Gånarp Häst ”Av hästmänniskor för hästmänniskor”.

kring fabriken. Ägarna/hyresgästerna
av anläggningen har varit flera, t ex
Tåstarps Betong, Tåstarps Block,
Finja betong, PEAB/ S:t Eriks,
SKANSKA och nu Gånarps Fastighets AB med Gånarp Häst. I lokalerna inryms också kontoren för
Dina försäkringar och Hushållningssällskapet i Skåne.
Man bedriver inte uppstallning av
egna eller andras hästar, däremot
använder 40-talet ryttare med egna
hästar ridhuset med kvartalsvis
inbetald avgift. Därutöver ett antal
ryttare som betalar per timma. Och
det är inte vilket ridhus som helst!
En solid, välisolerad byggnad med
7 meters höjd i taket inrymmer det
stora ridhuset på 24 x 60 meter.
Underlaget består av sand som är
lagd på en s k DrainGrid, ett rutnät
med slangar i plast som vattnar
underifrån för bästa möjliga svikt
och komfort för hästarna. I ridhuset
erbjuds också hinder och cavalettibommar. I anslutning finns två
boxar för tillfällig uppstallning av
hästarna. Sommartid kan ryttarna
använda en stor flisbelagd uteridbana på 30 x 80 meter samt en
hoppbana på drygt 3000 kvadratmeter. I anslutning till ridanläggningen driver ÄngelholmsTerrängryttare, där ett antal eldsjälar lagt

Anna Mörée, Anders Nilsson och Nils-Inge
Larsson vid ridhusingången

- Vi har satsat enbart privat kapital i
verksamheten, berättar Anna och
tillägger: en dyr hobby, men som
ger oss så mycket glädje och
uppskattning tillbaka.
Ängelholmsbygden är ett av Sveriges hästtätaste områden och det har
nu gått några år sedan trion tog över
den gamla betongfabriken för att
skapa ett centrum för bygdens hästfolk och hästar. Det handlar om
flera byggnader, bl a den gamla
hallen från 1978, nya hallen som
gjorts om till ridhus samt hela området med asfaltplan och övrig mark
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ner många timmars arbete, en ridslinga i den vackra ridterrängen
kring Gånarp Häst.
Men vägen till dagens välfungerande anläggning har inte enbart
varit rosenbeströdd. När detaljpla nen skulle läggas fick man problem
med Swedgas, vars gasledning med
tryckstegringsstation finns ca 30
meter utanför staketet. Trots att
kommunen och Länsstyrelsen godkände detaljplanen, hävdade Swedgas att ljudet från stationen kunde
innebära olägenheter för ryttare och

hästar. Ärendet gick ända upp till
Mark- och miljööverdomstolen och
avgjordes till slut till Gånarp Hästs
fördel. Trots välbyggda hus, lyckades stormen Simone 2013 riva ner
en del av väggen på det högsta
huset, där man just höll på att lägga
nytt tak. Resultatet blev att man fick
investera i en helt ny fasad.
Gånarp Häst har blivit ett centrum
för bygdens hästfolk. Man anordnar
många arrangemang, exteriörbedömningar, tävlingar,löshoppning m.m.
till glädje för alla entusiaster.

Vem vill bli vår kassör?

Föreningen Framtidsbygds nuvarande kassör är också ansvarig för Hjärnarpsbladets utgivning och har aviserat sin avgång som kassör. Att inneha båda posterna blir i längden
allt för betungande, även om ekonomin inte är särskilt omfattande. Så känner du för att
hjälpa oss med kassörsskapet, hör av dig till valberedningen, Lars Hedström, 45 40 50.

Som bilägare vill du självklart köra en snygg och välskött bil
som minskar så lite som möjligt i värde.
Mr CAP är inriktade på en enda sak: att förädla,
skydda och underhålla våra kunders bilar,
speciellt bilens exteriör och interiör.
En Mr CAP-behandling är ett gediget hantverksarbete,
som utförs av medarbetare med passion för bilar.
Välkommen att titta in på vår hemsida
www.mrcap.com/angelholm eller ring 0431-26070.
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Julgranen – en ljuspunkt i Hjärnarp
Text: Gudrun Jander. Foto: Michael Jander.

Den 27 november var en kall och
gråmulen dag, då den ståtliga
granen höggs ner och forslades till
torget av Torbjörn Silfwerax och
Marcus Eriksson från Nordberghs
åkeri, som också ställde upp med en
imponerande maskinpark. Årets
grandonator är Rigmor Knutsson,
Svenstorp.

Framförallt skulle granen förses
med toppstjärna och ljusslingor.
Volontärer för detta arbete var
återigen Lars och Bengt som utan
att darra på manschetterna lät sig
hissas upp i en liftkorg, styrd av
Torbjörn Silfwerax inne i traktorn.
Slinga efter slinga kom på plats och
i det grå och kalla novemberdiset
lystes så torget upp av alla ljusen i
granen. De två tappra hissades ner
efter väl genomfört arbete, till
glädje för oss som bor i Hjärnarp!

Torbjörn Silwerax drar fram granen ur
terrängen.

På marken dirigerades det inte helt
okomplicerade arbetet av Lars
Hedström och Bengt Wahlström
samt inkallad Jimmy Andersson.
Inför den då stundande adventshelgen var det mycket att förbereda!

Lars Hedström och Bengt Whalström
stiger till väders.
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Centerpartiet - Den gröna tråden i Ängelholm
Stad och Land - Hand i hand
Livskraft i alla kommundelar med god service
CENTERPARTIET

http://angelholm.centerpartiet.net/

Loppis på Hjärnarps idrottsplats
den 2 juli kl 14.00
Hjärnarps GIF tar tacksamt emot saker
till vår loppis, dock inte vitvaror, tunga ekskåp
eller stoppade möbler.
Ring så hämtar vi gärna.
Peter 0721-670342 - Kansliet 0431-454322

Din kompletta partner inom sportutrustning

Tåstarps
bibliotek

Öppet
Tisdag 15-19
Torsdag 15-19
Tel 0431-280 77
Toarps Kyrkstig 1
(gamla folkskolan)

med Galleri Elva
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Text och foto:
Franciska Uggla.

Carl Brangmo med rötter i Vanstad, där
hans far har gården Kägletorp, är en
energisk och driftig ung man som redan
under sin gymnasietid startade sitt
företag Calles RE-cykling 2012, då i
skolans regi. Det var både av omtanke
om miljön och möjligheten till en
inkomst som gjorde att Calle satte
igång.
Ett besök på återvinningsstationen i
Ängelholm öppnade ögonen för det
enorma resursslöseri som pågår. Massor
av cyklar fanns dumpade i containrar.
Verksamheten växte och Calle fick
hyra den vackra gamla ladan som ägs
av en inredningsfirma bara ett stenkast
från barndomshemmet. Där repareras
kundernas cyklar och det finns cyklar i
alla storlekar till försäljning. Det fanns
en tid två anställda, men eftersom
Calle nu studerar vidare till fastighetsmäklare driver han firman ensam och
på lediga stunder.

Entreprenören Carl Brangmo.

Numera slipper Calle fiska upp cyklar
ur containrar. Han har avtal med
fastighetsbolagen i Ängelholm. De
skänker med varm hand alla bortslängda cyklar till Calle, fast först efter
kontroll hos polisen för att se om det
finns någon ägare.

Här gömmer sig cyklarna i dimman.

Behöver du hjälp med något i
cykelväg,fixar Calle det.
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Allt inom byggnadsplåtslageri
för villa och industri.
Takbyten .Renovering . Montage
Stålhallar
John 0703-21 27 92
john@hjarnarpsplat.se
Brovägen 4
266 75 Hjärnarp
Tel 0431-45 42 04
www.hjarnarpsplat.se

Hjärnarp
Salongen

Välkommen
hälsar
Veronic a

på
Brandstationen

Dam- & herrfrisör

Solarium Massage StepUp
0431-454839
Öppet
Må - to 9-18, fr 9-15

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

Förskolan Karikan
– med profilen Grön Flagg
Margareta Arvidsson

Entrepenörerna Ulrika och Karolin 2003.
Foto:Margareta Arvidsson

Malin och Karolin brinner lustfyllt för
sitt arbete 2015.
Foto:Margareta Arvidsson

I januari 2004 startade Karolin
Andersson och Ulrika Andersson
(Schönbeck) Förskolan Karikan AB
som Hjärnarps första privata förskola
för 18-20 barn i en villa på Stampehusvägen. Då gjorde vi ett reportage i
Hjärnarpsbladet och vill nu göra en
uppföljning. Jag träffar två glada
förskollärare som gärna vill berätta om
utvecklingen på förskolan. Det är
Karolin som var med och startade och
nyanställda Malin Johansson, som är
förskolechef och har som sin uppgift
att förutom arbete i barngrupp även
vara kvalitetssäkrare. Hon skall se till
att verksamheten följer skolplanen,
miljöcertifieringen och de lagar och
förordningar som gäller. Karolin
arbetar också med barnen liksom
Ulrika och barnskötaren Carina
Andersson. Karolin sköter dessutom
det administrtiva. Alla är heltidsanställda. Även kokerskan Anne
Magnusson är en viktig del i barnarbetet.

Verksamheten har utvecklats en hel del
under de 12 år som gått. Förskolan
blev miljöcertifierad 2012 och det
arbetas intensivt med hållbar utveckling
efter olika handlingsplaner. Just nu
fokuserar man på hälsa, vilket bl a
innebär att både barn och vuxna lär sig
hur man gör för att både man själv och
andra ska må bra. Det ingår mycket

Jim Pettersson 5 år och Elias Wester 2år
gör yogaövnigar. Foto:Michael Jander

utevistelse och avslappning med yoga
och massage. Det är nära till skolskogen i Söndrebalg och man besöker
flera andra utemiljöer.
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- Nu finns här hallon, björnbär, jordgubbar, smultron, persikor, blåbär, svarta
och röda vinbär, fikon, rabarber flera
olika sorters äpple och päron samt
många kryddväxter. Fram till november
hittade barnen bär i vår trädgård, där
de alltid fritt får njuta av smaker som
erbjuds i trädgården. Och odlingslådorna
har gett bl a rödbetor och morötter,
säger Karolin.

I en tidigare handlingsplan fokuserade
man på miljön och ökade ekologiska
inslagen och återanvändning. Man anlade bl a en kompost, odlade i trädgårdslanden och planterade ett 20-tal fruktträd
och bärbuskar, som barnen får äta fritt
från. Barnen deltog i hela projektet,
grävde, planterade och vattnade, och
lyckan var fullständig när de fick skörda
frukterna av sitt slit.

Anne och köket är en viktig del av
arbetet. Barnen får hjälpa till efter
förmåga och tycker det är spännande att
delta i processen med tillredning och
tillagning, t ex göra frukostgröten. All
mat lagas på plats. Karikan samarbetar
med förskolan Leklunden kring verksamheten med 5-åringarna. Det är
promenadavstånd mellan de bägge förskolorna. De boende på Åshaga uppskattar verkligen när barnen är där och
man tillsammans har sångstunder,
påskpyssel, midsommarfirande och
julgransplundring. Luciatåget är särskilt
uppskattat.

Annes hjälpreda Isa Carlsson kollar kvalitén
Foto: Karolin Andersson

Lucia på Åshaga med Elton Malmgren som
stjärngosse Foto:Karolin Andersson

Vilken fiskelycka! Tänk att en enda potatis kan
bli 7 -8 st! Foto: Karolin Andersson
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Elias Wester och Jim
Pettersson hjälper till
med baket.
Foto:
Michael Jander.

- Barnen är riktigt sugna på att få komma till Åshaga, säger Karolin.
Det är inspirerande att träffa de två eldsjälarna på Karikan. Att det trivs med och brinner
för sitt arbete är inte att ta miste på. Det känns tryggt att det finns så fina förskolor i
Hjärnarp. Barnen är ju det viktigaste vi har.
- Vår utemiljö är så fantastisk och rik på smakupplevelser och vår innemiljö är inspirerande och trivsam med vårt nya “sinnesrum”. Sedan är det alla personliga möten och
relationer med barnen och föräldrarna som gör arbetet så givande och lustfyllt. Att urskilja de olika personligheterna och vara med om att utveckla det enskilda barnet är
fantastiskt, avslutar Karolin.
GPA Flowsystem AB | Hjärnarp

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

» Läs mer på

gpa.se
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Ombud för
Skånetrafiken och SJ
Budservice

3

5 45 0

Transportgatan 9 a

www.tnordbergh.se

Tel 0431-45 45 10

Dagens rätt
måndag-fredag
Välkommen!

Tel 0431-105 96
www.bageriet.se

Anette & Yvonne
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Keramikverkstan i Tåstarp
Text och foto: Karl-Axel Sand.

Ett uppskattat inslag i Framtidsbygds konstutställning i fjol var den
kollektion av stengods, som fanns
att beskåda på bordet mitt i Orangeriet. Här fanns fat och
annat i mättade färger
med dekorativa mönster.
Det finns nämligen en
grupp konsthantverkare i
bygden som håller till
hos Maria Persson i
Tåstarp i hennes lokaler,
där det finns både ugn
och verkstad. Det var
deras konst vi kunde
njuta av.

Jag orienterade mig i lokalerna.
Brännugnen stod för sig själv i det
som en gång varit en smedja. Själva
keramikverkstaden var rymlig med

Vackra saker, som förAlster vid ugnen i väntan på skröjbränning*.
gyller vardagen, gillar jag.
ett stort bord i mitten att arbeta vid.
Jag bestämde mig för att göra ett
besök hos dem och lära känna deras Det fanns också en drejskiva där.
- Men den används sällan, säger
arbete. De träffas en kväll varje
vecka. Det hör till saken, att jag inte Maria. Leran bearbetar man lättare
genom att kavla den och sedan
vet så mycket om hur man produforma den med något redskap eller
cerar sådana vackra fat och skålar.
en mall.
Ytterligare ett skäl till att gästa dem.
Det som framställs här är stengods.
Det var en dyster och blåsig höstFör att det ska ske måste brännkväll som jag sökte mig upp till
ingen ske i hög temperatur, upp till
Marias gård på Backavägen i Tåstarp, 1200 grader. Vid några hundra grader
så det kändes skönt att komma
lägre temperatur får man lergods,
inomhus. Gruppen var inte fulltalig
som inte är så hållbart.
denna gång. Maria Persson själv,
Bränningen är kanske det viktigaste
Eva Blom Huisman och Margareta
Arvidsson var där. Sandra Svensson momentet vid keramiktillverkning, i
varje fall det minst säkra. Har man
saknades.
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bränningen uppkommer
då färger som kan vara
väl så intressanta.
Maria är den i gruppen
som har längst erfarenhet, och hon har också
haft studiecirklar och
kurser. Hennes yrke är
egentligen byggnadsingenjör och hon arbetar
heltid på en arkitektbyrå.
Men konsthantverket
ligger nog hennes
hjärta närmast. Utställningen i Hjärnarp var
inte den enda den hösten
för gruppen.

Eva arbetar här med lera från Fyledalen. Den får en
vacker gulrosa färg efter skröjbränningen.

otur kan godset spricka eller gå
sönder. Ibland måste man bränna
flera gånger för att få ett resultat
man är nöjd med. Det finns olika
metoder för bränning. En sådan är
rakutekniken.
Färgsättningen av godset spelar
också en viktig roll för resultatet.
Gruppen i Tåstarp använder gärna
vit glasyr, men genomskinlig är
också populär. Färgen på leran
varierar nämligen och vid

Medlemmarna var
representerade under
Kulturveckan, som började
24 oktober, i ” Konst på
stan”.

I november 2015 ställde
gruppen ut i Gamla Rådhuset i
Ängelholm tillsammans med naturfotografen Tore Karlsson.
Så här långt verkar det rulla på bra
för medlemmarna i Keramikverkstan i Tåstarp. Det är bara att önska
en god fortsättning.
* Skröjbränning i 800-1000 grader är den
första bränningen utan glasyr.
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Promenadgruppen alltid på gång
Text: Margareta Arvidsson. Foto: Lasse Mark, Anette Bengtsson.

Det är den inbitne vandraren Lasse Mark, tillika allas vår jultomte, som ser
till att ett gäng ortsbor får sitt behov av motion i friska luften.
Promenaderna utgår från parkeringsplatsen bakom idrottsplatsen. Det krävs
ingen anmälning, det är bara att möta upp. Lasse försöker variera
promenaderna. Varje termin avslutas med en längre etapp och då vankas
det fika vid målet.

Ovan: Terminsavslutning:
Gun Bengtsson,
Gerd Jansson,
Ulla Andersson och
Gunnel Hyllenius
låter sig väl smaka
i Lasses uterum.

.

2016 är promenaderna
onsdagar kl 9.00
varje vecka
under tiden 3/2 - 20/4
och 7/9 - 23/11.

Th: Även en jultomte
kan behöva värma sig
med lite glögg.
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kan vi inte leva på vår musik, suckar
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Vi kan hjälpa till med:
· Trädgårdsanläggning · Trädgårdsskötsel · Planteringar
· Stensättning · Murar · Trädfällning · Stubbfräsning
· Snöskottning · Lövhantering · Dagvattensystem
· Grävjobb · Gräsklippning · Växtförsäljning
· Växthusmontering · Övriga utomhusarbeten

T

HÖR AV ER FÖR ETT GRATIS HEMBESÖK!

Timjan & Träd AB, Hjärnarp
Richard Sundien • 070 - 474 0 474
info@timjantrad.se • www.timjantrad.se

Gånarps Rum

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 -

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

Sussies Friskvård
Massagebehandling

Dermanords hudvårdsprodukter

JB stängsel

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

0706-78 29 75
www.jbstangsel.com
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Här finns vi:

Margretelunds
Hantverksby
www.margretelund.nu
0431-245 00

VILLAGE FYS

Margretelund
EN MÖTESPLATS FÖR KREATIVA FÖRETAG OCH MÄNNISKOR

Lokaler uthyres: kontor & bostäder
Info: 0431-245 00
www.margretelund.nu
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Träning och lek utomhus

HJÄRNARPSBLADETS
redaktion

TTKG
ALLT PÅ SAMMA STÄLLE
INOM
Hos mig står din hund i centrum medan du arbetar eller är
på semester. Här får din hund
promenad i skog och mark,
umgås med andra hundar och
springa av sig i min rasthage.

OM- OCH NYBYGGNATION
KAKELSÄTTNING

Henri Feiks

Välkommen!

Olivia Andersson, Frigården
Gånarps byaväg 23
26692 Munka Ljungby

BJÖRNSTEDTSVÄG 2
266 97 HJÄRNARP
0431-455407 MOBIL: 0703854323

olivia.andersson91@gmail.com
www.frigardenshunddagis.se

www.tryckaren.nu
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Västersjön - ett eldorado i Hjärnarp
Margareta Arvidsson

Många är de Hjärnarpsbor som har
härliga minnen från Västersjön.
Själv minns jag med glädje alla de
soliga badsomrarna då mina barn
var små. Alla
mina tre flickor
gick i kommunens simskola
och tog märke
efter märke,
från bronsmärket till guldmagistern. Då det
krävdes höga
hopp fick dessa
göras i simhallen i Ängelholm. Särskilt högtidligt var det när
simskoleavslutningen nalkades. Då
gällde det att skaffa fram pil- och
eklöv och binda kransar till de
högre valörerna av märkena.

medan man övervakade barnen i vattnet. Ute i sjön låg det en flotte, dit
de duktigare simmarna gärna tog sig.

Kalle Linds foto ”Simskoleavslutning vid
Västersjön 1968” visar att det var nästan
alla Hjärnarps barn som var med i simskolan. Och vilken folkfest det var! Här
ser man också de generösa bryggorna.

Men det var inte bara bad som
lockade. Man kunde köpa fiskekort
och hyra roddbåt hos Sonja och
Verner Nilsson på stället innan
badplatsen. På kvällarna kom Bengt
Olsson från Wilhelmsberg och tog
ut sin motorbåt och körde rundor
med ungdomarna som fick brädsurfa.
Det var mycket populärt, men fick
upphöra när Ängelholms kommun
införde hastighetsbegränsning till
de sommarboendes belåtenhet. På
hösten var det svampmarkerna och
korvgrillningen längs strandkanterna som lockade.

På 60-talet när Hjärnarp fortfarande
var en egen kommun lades stor vikt
vid simundervisningen, alla barn
skulle kunna simma. Badbussarna
gick från Hjärnarp till Västersjön
och bryggorna var av en helt andra
dimensioner. Det gick ut två långa
bryggor med en tvärbrygga längst
ut. Som om detta inte var nog, var
den ena bryggan förlängd med en
ännu bredare längst ut efter tvärbryggan. Här kunde man ligga och
sola och fika mellan doppen, allt
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Vintertid hjälptes man åt att sopa av en
bit av isen så att det gick att åka skridskor och så var det pimpelfiske långt ut
på sjön, då liksom nu. Annars var det
Danskesjön i Tåstarp som gällde när
det var fråga om skriskoåkning.

en lek- och plaskgrupp och en simundervisningsgupp. I simundervisningen
ingår också båt-, bad-, sol- och isvett
allt enligt Svenska Livräddningssällskapet. Till skillnad från en vanlig
simskola kommer ofta hela familjen
med när det är dags, och småsyskonen kan plaska i vattenbrynet.
När simskolan är igång hörs
plask från vattnet och glada skrik
från bryggan. Nybörjarna ska
lära sig grunderna för att sedan
kunna utforska vattnet på egen
hand. Man börjar med att doppa
hakan. Tanken med övningen är
att successivt sänka ett flythjälpmedel som ser ut som en lång
plastkorv så att barnen slutligen ska
krypa under den. Och mycket riktigt,
sekunden senare är hela barnets huvud
under vattnet.

Mats Trevin och Michael Brixhall hoppas
på napp. En liten abborrpinne kanske?
Foto: Michael Jander.

Badplatsen är mycket välbesökt under
sommarsäsongen. Turister, campare
och sommarboende hittar till
det pittoreska badet, men det
är också många bofasta från
bland annat Hjärnarp och
Munka Ljungby som gärna tar
sig ett bad i sjön istället för att
åka till kusten.

Doppa-huvudet-övningen.
Foto: Tobias Karlsson.

Det finns numera en fast grillplats vid badet, ett välkommet
inslag liksom toaletterna. Nu
för tiden har kommunen överlåtit simundervisningen till
privat initiativ. Det är entusiasten och simläraren Angelica
Andersson som har simundervisning i
Västersjön varje sommar sedan 2009.
Ett 20-tal barn brukar delta, fördelat på

Sedan är det rockringarnas tur att
komma fram. Barnen ska ta sig in och
ut från rockringen utan att den lämnar
vattenytan. Först när man genomgått
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lek- och plaskstadiet tar den
egentliga simundervisningen
vid. På simskolan får barnen
in de viktiga rörelserna genom
olika lekar och det märks att
tanken hela tiden är att barnen
ska tycka att det är roligt.
I januari i år höll Angelica en
isvettsövning för eleverna.
Efter uppvärmning på land
informerade Angelica barnen
och föräldrarna om elementärt isvett. Sedan bar det av ut på isen
för att bekanta sig med isdubbarna,
räddningslina och ”förlängda armen”.
Livräddning ur vak blev det inte fråga
om, det hör till den högre skolan, men
man kunde ta Svenska Livräddningssällskapets märke Livbojen Grön. I

Angelica skall just starta uppvärmningen
inför isövningarna. Foto: Michael Jander.

sommar startar simundervisningen
efter midsommarhelgen i slutet av
juni, se Angelicas annons i denna
tidning.

Här bär det av ut på isen för att bekanta sig med isdubbarna. Foto:Michael Jander.

Ett stort och varmt tack

till alla som hjälpte till att göra jul i Hjärnarp!
Nordberghs, Rigmor Knutsson, Lars Hedström, Bengt Wahlström som
fixade julgranen - två gånger! Ray Andersson som hjälpte oss med ett tält
på julmarknaden, Bengt Nilsson, Mitt i byn, och Helen Eriksson, Pysselboden, som hade extra öppet, Veronica Svensson - Salongen - som härbärgerade vår pepparkaksutställning. Alla försäljare och besökare inte minst!
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Nätverket i Hjärnarp
Trivselkväll i församlingsgården den 22 april kl 19.00.
Kvällen inleds med föredrag om hjärnarpsföretaget Rantzows Sport som i år firar
90-årsjubileum. Christin Kjellin berättar
om “Hur det hela började”, varför farfar
började tillverka en så udda produkt som
gymnastikmateriel.
Sen njuter vi av Snittens goda smörrebrö.
Till kaffet blir det underhållning av Septanterna 4 ladies, som sjunger och spexar. Humorn är en viktig del av deras uppträdande,
så var beredda på att skrattmusklerna får
jobba.
Entré 150 kr. Anmälan senast den 15 april
till Christel på 28360, 0730-488196.

Änglakväll med Randi Kibsgård
i Söndrebalgs skolas matsal
den 26 maj kl 19.00.
Entré 150 kr.

.
TANI FORM

Boarpsvägen 35, 266 75 Hjärnarp
0431-45 45 73, 0762-42 37 50
taniform@telia.com
www.taniform.se

Möbelsnickare - Formgivare
Konserverare & Antikrenoverare

44

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Vill du skänka nästa års
julgran till torget?
Hör i så fall av dig till Lars
Hedström 0431-45 40 50
0708-86 86 86

Utställningen „Gamla
affärer och företag i
Hjärnarpstrakten„
På sidorna 46-49 finner du
utdrag från utställningen.
Text: Margareta Arvidsson.
Foto: Franciska Uggla och
från privata album.
Research: Utställn.gruppen.
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Utöver namn och adress, ange gärna telnr och E-postadress

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!

Årlig medlemsavgift: Flerpersonhushåll 100 kr

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

Enpersonhushåll 50 kr

Nytt!
Styrelsen har beslutat tidigarelägga inbetalning av medlemsavgiften bl a för att det ska
stämma överens med utskick
av tidningen till abonnenter.
Det innebär att det kommer
ett nytt inbetalningskort i
höstnumret och 2017 års avgift erläggs kring årsskiftet.

OBS! Po
stnumr
et är vik

tigt!

Bli medlem
Använd inbetalningskortet!

Ryets dansbana

Det finns ingenting som längre minner om att här fanns en dansbana.

1920-1935 hade Ryet sina glansdagar. Dansbanan låg i skogen öster
om byn Ryet på mark som ägdes av
Albin Nilsson och Georg Lundblad.
Den enkla dansbanan sköttes av
byns ungdomar. Det var bara spelmännen som hade tak över huvudet.
Musikerna var oftast lokala förmågor, en av dem var Evald Adolfsson
som brukade spela dragspel. The
Cater Band hette en orkester som
ofta spelade på Ryet. Till dansbanan
kom man på cykel, som man ställde
från sig nere vid vägen.
Ryet förlorade sin dragningskraft
när Ekebjär några kilometer därifrån började ta form. Till skillnad
från Ryet som varit hela byns angelägenhet, tog två lokala föreningar
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hand om Ekebjär (ovanför gamla
cementgjuteriet i Gånarp).

Den lilla fristående förskolan
med det gröna tänket,
precis intill skogskanten.
Följ oss gärna på vår
facebook-sida
”Karika förskola”
för att se glimtar från
vår verksamhet.
www.karikaforskola.se
0701-86 70 79

Sommarlust - dansbanan i Margretetorp
Förr i tiden var det vanligt att ungdomarna
samlades vid vägskälen för att dansa.

bana med ett enkelt brädgolv, men blev senare överbyggd med svart tak och glasade
röda träväggar. Senare blev det helt inklätt
1800. Under senare delen av 1800-talet
målat i en ljus färg. Då kunde det hållas
samlades man ovanför en backe som kallaöppet även vintertid och det kunde bli underdes Fläskabacken (vid Tanis i Margretetorp)
hållning av såväl större orkestrar som artisför att dansa. Vid sekelskiftet stod Gottfrid
ter. Och det kunde tas inträdesavgift. Först
Lindgren, Karl Markow och vagnmakare
arrenderade Signe och Nils Persson kaffeFritz Forsberg för musiken. Under en kort
serveringen uppe på Sommarlust, innan de
tid flyttades dansen till en annan backe vid
startade Café Terassen nere vid gamla E6:an.
Karl Rantzows vid Wilhelmsberg.
Fjärdinsman Högfelt som bodde nedanför
1900. I början av 1900-talet flyttades danSommarlust agerade ordningsvakt och hade
sen till en backe vid Malthuset nedanför
hjälp av Alm och Åkerman, smeder på
Solberget. Fritz Forsberg och Axel Nilsson
Huntley.
köpte en gammal caféveranda som fanns i
1935 fick dansstället namnet Sommarlust
gästgiveriets gamla trädgård (där Hållstugan och då arrenderades serveringen av Elof
låg). Den flyttades till dansstället nedanför
Nilsson från Grevie. Det gick en brant träSolberget och då kunde det dansas under
trappa rakt upp till dansbanan och uppför
tak. Fritz Forsberg spelade fiol och Gottfrid denna for den mörklockige chauffören Alf
Lindgren dragspel.
Nilsson i full karriär med
Interiör från Sommarlust

1901 bildades det en skytteförening som
flyttade dansbanan uppför backen till den
plats där den fick sin storhetstid under namnet Sommarlust. Först var det en öppen dans47

Enligt radiohandlaren Hasse
Thulin fanns det en röd portal
ovanför tappan med två träkurer
för biljettförsäljning.

sin motorcykel och in på dansbanan
där han vände och for ner igen. Alf
var sonson till orgelbyggare Tuve
Nilsson i Margretetorp och vikarie
hos taxiägare Ebbe Persson på
Hjärnarpsvägen, välkänd som skolskjutschaufför.

Café Terassen Kronvallska huset
Caféet låg i ett högt beläget numera
aprikosfärgat hus på Kägledalsvägen
norr om bron som går över Kägleån. Den stora terasserade trädgården
ned mot Kägleån syns tydligt.

1938 blev det publikrekord på
Sommarlust med två tusen besökare. Då uppträdde Edvard Persson
och sjöng bl a ”En liden vid kanin”.
Andra artister var bl a Ulla Billqvist, Sven-Olof Sandberg (SOS),
Harry Brandelius och trollkarlen
Hector el Neco. Eftersom även
Towa Carson uppträtt på Sommarlust måste dansbanan ha funnits
kvar en bit in på 50-talet. Givetvis
har orkestern Bengt-Olvars och
senare Bengt Hedins orkester spelat
där. Under andra världskriget rekvirerades dansbanan till militärförläggning.
1950-tal Då flyttade professor Lindkvist (vid Botaniskan i Göteborg)
in på Solberget. Han ville inte ha
oväsen kring sig, så han höjde arrendet kraftigt för Sommarlust och så
stannade dansen och tystnade musiken. Professorns efterträdare var en
mycket fientlig man, han hotade
folk med gevär. Dansbanan fick stå
och förfalla tills det blev ett riktigt
ruckel. Så småningom revs den och
virket hamnade som väggbeklädnad
på sommarstugor i Stora Hult. Sedan
började uppträden och kanske dans
på en liten öppen dansbana vid
idrottsplatsen i Hjärnarp.

1878 Huset som från början var vitkalkat, byggdes 1878 och kallades
kronvallska huset efter de tidigare
ägarna Kjersti och Johannes Kronvall.
1911 köpte lantbrukarparet Hanna
Emila och Olof Andersson huset för
3500 kr.
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1932 köpte Signe Elisabeth från
Hunnestorp och Nils Oskar Persson
från Hulebäckseröd huset för 6700 kr.

Nils Persson var en glad man som
tyckte om barn och älskade sin trädgård. Han var också en konstnärssjäl och arbetade hos Thulins måleri.
Han kunde konsten att stänkmåla,
vilket man nog gjorde för att flugskiten inte skulle synas. Signe var
också kreativ och drev sin rörelse
Café Terassen fram till mitten av
50-talet. En kort tid i början på
30-talet var det även en frisersalong
här. Det var Britt Seger, Philip
Segers dotter i första kullen som var
innehavare.

Under andra världskriget 1939-1945
var det många militärer utposterade i
skogarna runt Hjärnarp och nästan
varje hjärnarpsfamilj hyrde ut något
rum till militärer. Dessa var flitiga
gäster på Café Terassen (och andra
caféer i Hjärnarp). Signe både
bakade och gjorde smörgåsar. En
veranda för cafégästerna byggdes till
huset med hjälp av byggmästare
Seger. Barnen ville förstås helst sitta
i det fyrgrenade träd, där den händige
Nils snickrat bord och bänkar. Man
satt liksom mitt i trädet, som fortfarande finns kvar men nu mest används som fågelbord.
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På väg till Sommarlust kunde man gå
in och dricka kaffe på Café Terassen.
Nils var mycket noga med att det inte
fanns eller dracks några styrketårar
på Terassen.

1975 köpte Signes och Nils dotter
Kerstin och hennes man Helge
Gustavsson huset för 70 000 kr.
Kerstin och hennes syskon fick hjälpa
till mycket i caféet. Numera är det mest
arbete med det vackra huset och odlingarna i den stora terasserade trädgården som upptar parets tid. Kägleån
rinner i kanten av trädgården, där
många växter från förr har bevarats.
Nils och Signe Persson

Välkommen till oss
Vår engagerade och
välutbildade personal
ger dig förstklassig
tandvård.
Du träffar samma
tandläkare varje gång
och det är enkelt och
snabbt att få tider.
Boka tid: 0431-43 02 26

MUNKATANDLÄKARNA
www.munkatandlakarna.se

skogsutrustning.se
• Svärd, kedjor och tillbehör för
såg och maskin
• Förbrukningsartiklar för röjsåg och trimmer
• Sågskyddskläder och arbetskläder
• Uthyrning av minigrävmaskin

.

Gårab AB
0705 - 90 84 50
info@vihyrut.se • www.gårab.se
Söndrebaljsvägen 49
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Välkommen till din församling!
Församlingens Midsommarfirande
Onsdagen den 22 juni
Vi klär midsommarstången tillsammans
kl 16.00 (ta gärna med ängsblommor), reser
midsommarstången, fikar och börjar dansen
kl 17.00. Riksspelmännen familjen Carr
leder sången och dansen. Buffé kl 18.00.

Hjärtligt välkommen!

Sevärdhetskyrkans sommarprogram
2016 i Tåstarps kyrka

Musik i sommarkväll

Torsdagen 7 juli, kl 22.00 (OBS! tiden).
Kl 21.00 börjar vi kvällen med mingel på
kyrkbacken och bjuds på enkel förtäring.
Därefter kl 22.00 samlas vi i kyrkan för
en sommarkonsert ”Musik i sommarnatten”. Medverkande musikerna Leif
Ahlberg och Mats Reuter.

Kontakt:
Församlingsexpeditionen samt bokning av
Församlingsgården eller Sockenstugan
0431-41 51 70
Fax
0431-45 43 20
Adress : Allegårdsvägen 10, 266 75 Hjärnarp
Sockenstugan:
Gånarpsvägen 196, 266 92 Munka Ljungby
E-post:
hjarnarp-tastarp.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida:
www.svenskakyrkan.se/hjarnarp-tastarp
Anette Boman Diakon
0431-284 05
anette.boman@svenskakyrkan.se
Ann Lidgren Kyrkoherde 0431-41 51 71
ann.lidgren@svenskakyrkan.se
Ann-Marlen Cronholm Kanslist
0431-41 51 70
Anne Ferm Kyrkomusiker 0431-41 51 73
anne.ferm@svenskakyrkan.se
Lennart Engström Ordförande kyrkorådet
0702-06 52 56
lennart@evasstrutsar.se
Mats Johansson Kyrkovaktmästare
0431-41 53 09
mats.g.johansson@svenskakyrkan.se
Staffan Ohlsson Komminister
0431-41 51 72
staffan.ohlsson@svenskakyrkan.se

Sevärdhetskyrka – Sommarkafé

kl 13.30–16.00.
Onsdagarna 13 och 20 juli, kl 13.30.
Samling i kyrkan, program meddelas
senare. Andakt.
Kaffe med hembakat på kyrkbacken (vid
regn i Sockenstugan). Det finns möjlighet
att bli guidad i kyrkan och ”museet”.

”Lär känna bygdens kyrkor”
Söndagen den 7 augusti sommarutflykt till
Munka Ljungby nyrenoverade kyrka med
guidning. Eftermiddagskaffe på något trevligt ställe. Vi åker från Hjärnarps församlingsgård kl 13.30 och vidare till Sockenstugans parkering kl 13.45. Vi samåker i
egna bilar och kyrkans buss. Allt till självkostnadspris. Anmälan om deltagande
senast den 2 augusti till:
Stina Rantzow
0431-282 46
Ingegärd Andersson
0431-282 56

IM i Hjärnarp
2016 träffas vi på församlingsgården
kl 18.30 andra måndagen varje månad
utom juni, juli och augusti.
Intressanta gäster och kaffeservering.
Kontak Tima Ivarsson 0431-45 41 01.

Våra kyrkor i Hjärnarp och Tåstarp har öppet mellan 8.00-16.00.
Församlingsexpeditionen är öppen helgfri tisdag, onsdag och fredag 10.00-12.00.
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Söndagen den 8 maj

Postrån evandringen

Start kl 9-10 från Margretetorp - vid Gästis även från parkeringen vid kyrkan i Ö Karup.
Vandringen är 12 km lång
och lämpar sig även för barn, hund,
rullstol och barnvagn.
I priset 100 kr vuxen, 50 kr barn
ingår dryck och förtäring samt
bussresa från Margretetorp till Ö Karup.

Föreningen
Framtidsbygd
Hjärnarp

Startande i Ö Karup ordnar själv återresan.
Kontrollerna stängs kl 14.00.
Annely
Silfwerax

Ev även den 11 sept, se inuti tidningen.

HJÄRNARPS/BJÄREVYN PRESENTERAR MED GLÄDJE 2016 ÅRS REVY
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Premiär torsdag 24/3 kl 19.30 Söndrebalgs skola, därefter lördag 26/3 kl 1600, söndag 27/3 kl 1600
samt måndag 28/3 kl 1600. Förslövs bygdegård lördag 2/4 kl 1600 och 1930, söndag 3/4 kl 1600,
fredag 8/4 kl 1930, lördag 9/4 kl 1600 samt söndag 10/4 kl 1600
Biljetter 200:- barn t o m 11 år 100:- säljes hos Arons, Munka Allköp, Heberleins, Akademibokhandeln
Ängelholm och Bjäre Bokhandel eller bokas på telefon 0739-33 71 05

