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Från redaktionen i augusti
Kära läsare och annonsör!
Tänk att vardagen kan vara full av små
glädjeämnen! Idag skiner solen och det
är ett härligt sensommarväder. Björnbären lockar till strapatser i snåren. Och
så allt roligt planerande som vi håller på
med i föreningen. Och att hålla det nästan färdiga tidningsmanuset i handen!
Bidragen och idéerna strömmar in, så
detta blir ett fullmatat nummer.

ningen. Vi välkomnar detta samarbete
och hoppas att det skall bli till glädje
för oss alla.
Vi fortsätter att ta med historiska tillbakablickar från vår utställning “Gamla
affärer ...” från 2011. I detta nummer
Stendals mölla och Elis G Perssons
.
diverseaffär
i Simontorp.
Vi har ännu inte funnit någon enklare
väg till Karpare mosse, men vi har fått
upp en fin metallskylt på korset. Dessvärre har vi inte kunnat klura ut den omkomnes namn. Det finns inget om detta
på Ängeltofta, i Barkåkra församling
eller Landsarkivet.

Eurorando blev det visserligen inget av
med på grund av för få anmälningar.
Likadant på de flesta vandringslederna
i Skåne. Men vi har åstadkommit något
mer bestående, hoppas vi. Vi har slutit
avtal med vår församling som går ut på
att församlingen bekostar distributionen
av Hjärnarpsbladet och får som gentjänst disponera tre annonssidor i tid-

Vi önskar dig en fin höst och vinter
och hör av oss igen i början på mars.

MargaretaArvidsson

Prisexempel på annonser i fyrfärg.
1/4 A5-sida kostar 600:-/nr
1/2 A5-sida kostar 1200:-/nr
Priset på annons i annan storlek står 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.
2

Ef
D
fo
gi
en
in
m
vä

!
usgiro

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Årsmöte 2016

Årsmötet hölls i HGIF:s nya, fina klubblokal. Ordföranden
Marie betade snabbt av dagordningen. Verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen är införda i Hjärnarpsbladets marsnummer. De godkändes liksom den ekonomiska översikten och styrelsen beviljades ansvarsfrihet på
revisorernas rekommendation. Det blev omval på samtliga
poster i styrelsen och revisionen. Styrelsen utökades med
Ewe Windahl, Tullstorp. Vid det senarelagda konstituerande mötet tilldelades han posten som biträdande kassör.
Meningen är att han så småningom skall överta kassörssysslan. Valberedningens ledamöter avgick och Anna
Lingmark, Max Lingmark, Simontorp, och Michael Jander, Hjärnarp, valdes in, den senare som sammankallande.

Styrelsen
Marie Svensson, ordförande
Lyckorna, Gånarpsvägen 548
266 97 Hjärnarp
0431–28381, 0721-80 81 44
marie@hjarnarp.se

Torbjörn Göthe, v ordf
Stampehusvägen 4
266 75 Hjärnarp
0431-142 94, 0733-37 68 41
torbjorn@hjarnarp.se
Gudrun Jander, sekr
Hjärnarpsvägen 35
266 75 Hjärnarp
0431-45 40 40, 0702-33 63 92
gudrun@hjarnarp.se
Margareta Arvidsson, kassör
Nya Rössjövägen 10
266 97 Hjärnarp
0431-281 83, 0739-99 43 76
redaktionen@ektv.nu

Gudrun
Jander
berättar.

Efter årsmötet blev det förtäring med god smörgåstårta.
Därefter visade Gudrun Jander bilder och berättade om
forna tiders postgång med postryttare, diligenstrafik, gästgiveri, postrånare och lönnkrog på Hallandsåsen. Det blev
en intressant blandning av fakta och myter. Och vi fick
inse att det var Margretetorp som var Hjärnarps centrum
med riksvägen över åsen ända in på 1900-talet. Det var
vägen mellan Köpenhamn och Kristiania (Oslo).

Lasse Mark, materialförvaltare
Bergatorpsvägen 10
266 97 Hjärnarp
0431–45 42 11, 0707-33 50 42
Helen Olsson, torgfogde
Vilhelmsbergsvägen 6
266 75 Hjärnarp
0431–45 43 62, 0706-43 43 62
helen@hjarnarp.se
Henrik Rixtorp, webbmaster
Stampehusvägen 9
266 75 Hjärnarp
0431-199 92, 0707-19 55 65
henrik@hjarnarp.se

Anette Bengtsson, PR-ansvarig
Bjäragårdsvägen 6
266 75 Hjärnarp
0431-824 68, 0703-74 22 58
anette@hjarnarp.se

Vårens nummer av Hjärnarpsbladet
kommer i början av mars 2017

OBS! MANUSSTOPP

15 januari
för annonser, artiklar och övr
Redaktionen förbehåller sig rätten
att ändra i inlämnad text.
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Ewe Windahl, bitr kassör
Timjanvägen 14
266 97 Hjärnarp
0706-29 27 62
ewe@hjarnarp.se

Allt inom byggnadsplåtslageri
för villa och industri.
Takbyten .Renovering . Montage
Stålhallar
John 0703-21 27 92
Glimmingevägen1
269 74 Västra Karup
Tel 0431 - 36 04 95
Mobil 0705 - 160 495
www.audioteknik.se info@audioteknik.se

john@hjarnarpsplat.se
Brovägen 4
266 75 Hjärnarp
Tel 0431-45 42 04
www.hjarnarpsplat.se

Hjärnarp
Salongen

Välkommen
hälsar
Veronic a

på
Brandstationen

Den lilla fristående förskolan
med det gröna tänket,
precis intill skogskanten.

Dam- & herrfrisör

Följ oss gärna på vår
facebook-sida
”Karika förskola”
för att se glimtar från
vår verksamhet.

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

www.karikaforskola.se
0701-86 70 79
4

O
m
k
v
A
v
f
p
L
t
l
h
b

Artin, 1150 kg limousintjur i Simontorp imponerar
Text: Gudrun Jander. Foto: Michael Jander. Våren 2016.

Om man väger 1150 kg, är 2,5
meter lång och 150 cm i mankhöjd
kan man säkert skrämma slag på
vem som helst! Men inte elvaårige
Artin av Junibacken, som visar sig
vara en mycket belevad och väluppfostrad limousintjur vid vårt besök
på hans gård i Simontorp. Husse
Lars Bertil Olsson lovar att Artin,
trots relativt hög ålder, får leva så
länge han är frisk.
- Artin har vunnit mitt hjärta och vi
har haft mycket roligt tillsammans,
berättade Lars Bertil. Vi har besökt

många mässor tillsammans, där han
deltagit med bedömning i biffighet,
hanterbarhet och exteriör. Det har
också blivit många priser, bl a 2011
”Bäst i ras” på Elmiamässan, ”Bästa
biff”- vandringspriset, som Artin
vunnit 2013, 2014 och 2015. Nu
2016 vann vår tjur sin klass på Milamässan i Malmö.
Vi får också veta att nötkreatur av
den franska rasen Limousin anses
vara en livlig ras, men detta tycks
inte gälla för Artin. Han är lätt att
transportera och väldigt lätt och trev-

Lars med sin kelgris Artin.
5

Lars Bertil bedriver köttdjursuppfödning och avel
av limousinnötkreatur på
sin gård i Simontorp. Kalvarna diar sina mödrar och
följer dem länge i livet på
ett naturligt sätt.
Omkring sig i ladugården i
skilda boxar har vår tjur
20-talet limousinkor och
60-talet kalvar. På behörigt
avstånd från Artin finns
ytterligare två yngre (men stora) avelstjurar vid namn Frej och Igor. På frågan om dessa herrar var lika lätthanterliga” som Artin skakade bara Lars
Bertil på huvudet och menade, att det
var ett vågspel att bara försöka förflytta dem i någon riktning! Lars Bertil
köper alltid in avelstjurar utifrån så att
det kommer in ”friskt blod” i avelsarbetet och undanröjer risken för inavel.

En ståtlig bjässe med stolt ägare.

lig att visa upp på olika mässor. Att
Artin bär ring i nosen beror på att det
är lag på att tjurarna ska bära detta på
utställningarna.
- För ett tag sedan tappade Artin sin
ring och jag märkte det inte ens!

Margretetorps

Nej, Artin är unik. Lars Bertil har haft
tjuren sedan den var ett år och ständigt
hanterat och tränat honom i den ädla
umgängeskonsten.

Julmarknad

Allteftersom åren går blir Artin en allt
tröttare och sävligare tjur. Nu blir det
inga fler mässor och det blir bara
hemma på gården som Artin ombesörjer släktets fortbestånd.
Om två-tre veckor släpps korna och
kalvarna ut på bete och Artin ska gå i
en alldeles egen hage en bit ifrån, uppåt Postridarens väg. Jag kan tänka mig
att han där kommer att sitta under
korkeken och bara lukta på blommorna!

12-13 november 2016 Fri entré
Öppettider: 11-16
Plats: Margretetorps Gästgifvaregård
facebook.com/margretetorpsjulmarknad
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Vår i Prästängen
Text och bild: Margareta Arvidsson.

En fin och solig aprildag höll Lars Ekberg exkursion för allmänheten i
Prästängen. Det var samtidigt start på MulleVux.

Flera barnfamiljer passade på att ha utflykt där i det härliga vårvädret.

Den kunnige biologilektorn berättade om det gamla änget, hur det har
brukats i mer än tusen år och om träd, buskar och örter där. Varje år lär man
sig något nytt. Bland sipporna har den gula svalörten trängt sig in.

Vart man än vände sig i änget glänste mattan av vitsippor.

7

Lars berättade om svalörtens förmåga att föröka sig på tre olika sätt.
Lektionen omfattade även benved, så temat blev giftiga växter. Både
vitsippan och svalörten är giftiga, men har använts inom folkmedicinen.
Benved (Evonymus europaea) är en buske, vars hårda ved använts till
svarvning. T o m spånen därifrån är så giftiga att de kan leda till symptom
hos svarvaren.
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Svalört
(Ranunculus
ficaria) tränger sig
in bland vitsipporna
(Anemone
nemorosa).
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Marie Svensson tänker föra vidare vad hon lärt av Lars Ekberg till sin förskoleklass.

Ja, det var en skön och lärorik vårdag, som vi hoppas kunna upprepa
kommande år.
8
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De två följande historiska beskrivningarna är hämtade från utställningen ”Gamla affärer ”.
Text: Margareta Arvidsson. Foto: Franciska Uggla och ur privata album. Research:
utställningsgruppen.

Stendals mölla
Diligensvägen 112

Familjen Alfred Karlsson framför möllan 1912. Sönerna Sture och Henry sitter på
hästarna. Möllesvennen Tor, jungfrun Tilda, Ida med dottern Elsa på armen, sonen
Johan och Alfred.

möllan för 17 000. Han var kapten
och brukade inte själv möllan. Den
arrenderades av Carl Svensson.

1849 uppförde Anna-Stina Billberg
och Per Lindgren Stendalsmölla vid
Kägleån med hjälp av ett lån på
7000 riksdaler. Erik köpte därefter
möllan. Hans far var Per Åkesson
på Vanstad nr 3.

1907 köpte Nils Alfred Karlsson
möllan för 14 000 kr. Den drevs då
av ett överfallsvattenhjul jämsides
med en liten turbin.

1866 köpte Erik mer mark runt
kvarndammen. Han dog relativt ung
och hans hustru Ana Andersdotter
Lindgren övertog kvarnrörelsen.

1929 köpte sonen Sture Karlsson
möllan. Han drev den fram till nedläggningen. I början på 1930-talet
användes en tändkulemotor. Den
stränga vintern 1937 förstördes
vattenhjulet av trä och turbinaxeln
bröts och ersattes av två nya turbiner om tillsammans 60 hk. Vid

1877 köpte Petter Nilsson och
Helena Ekberg (Carl Ekbergs mor)
Stendalsmölla.
1885 köpte Ola Petter Johansson
9

om 20 hk. Tidigare hade en lokomobil använts. Vattenfallet på sju m
lämnade drivkraft åt två stenar, en
dubbel valsstol, plansikt, korngrynskvarn, rensverk, sädeskross
och utsädesrör. Alla dessa kvarnmaskiner står kvar i Stendalsmölla.
Kvarnen från 1849 har byggts om i
två omgångar. Sitt nuvarande utseende fick kvarnen 1939.

Sture Allan
Karlsson

byggnationen av turbinkassen
rasade den och höll på att förstöras
av den våldsamma översvämningen
den 27 juli 1937. Stora delar av den
gamla stenlagda dammbyggnaden
fördes då bort av vattenmassorna.
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1971 lades kvarnrörelsen ned.
1978 övertog Stures hustru Thea
Karlsson möllan och installerade ett
minikraftverk med de befintliga
turbinerna.

När vattentillgången var otillräcklig
drevs kvarnverket av en råoljemotor
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Omkring 1930. Lokomobilen på gården
lånades för att driva kvarnen vid dålig vattentillgång.
Stendals mölla 2011.
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Diverseaffär/cykelverkstad - Elis G Persson
Diligensvägen 441
Strax efter avtagsvägen mot Simon- för de nya, bodde en mycket origitorp från Diligensvägen ligger några nell och mångsysslande man, Elis G
vackra, nybyggda korsvirkeslängor.
Persson, Måsaelisen.
I de hus som revs och lämnade plats

Elis hus är rivet och
ersatt av nya byggnader.

1894 föddes han enligt sägnen på
en mosse ovanför Simontorp, därav
namnet Måsaelisen. Han avled
1990. Hans hustru hette Judith
(1899-1990). De hade en dotter
Randi (1928-2009). Hustrun hade
lite caférörelse.

kunna ta sig till en gymnastikuppvisning. När hon skulle lämna tillbaka cykeln, fann hon Elis sovande
innanför dörren på sitt kontor. Där
sov han alltid enligt Märta och han
var alltid iklädd en skinnväst av
obestämbar kulör. Elis hade även
ägg till försäljning och en skylt ute
vid vägen som gjorde reklam för
detta.

Förutom ett mindre lantbruk, mest
för självhushåll, idkade Elis handel
med det mesta. Han hade ett stort
lager i källaren och kunde skaffa
fram allt möjligt som folk behövde,
t ex rör och delar till jordbruksredskap. Elis sysslade bl a med rörmokeri och lagade cyklar. Han hyrde
också ut cyklar. Framlidna hårfrisörskan Märta Persson har berättat
att hon hyrde en tandemcykel för att
11

Ryktet hade spritt sig att Elis förvarade mycket pengar hemma och
några år innan hans bortgång slog
ett par otrevliga rånare till. De bröt
sig in hos Elis, tvingade ner honom
i källaren, lämnade honom där med
munkavle och försvann med en
okänd summa pengar. Elis fick an-

tagligen tillbringa natten i källaren,
men efteråt var han mer rasande än
skrämd. Rånet gav stort eko i dagspressen. Elis förekom även i dagspressen när han vägrade sophämtning.
När kungen invigde den nya
motorvägen kunde man se Elis
uppklädd som aldrig förr och utan
skinnväst på första parkett.
Det var ett samlingsställe för
ungdomen hos Elis. Där samlades
man och pratade och drack läsk
som köptes hos Elis. Det var alltid
trevligt hos Elis.
Nedan artikel (odaterad) av Magnus Ringman i KvP.

Elis, 94: Jag fortsätter
kämpa mot soptömningen
I 17 år har Elis Persson, 94,
kämpat för att slippa betala för
något han inte använder. Soptunnan.
- Jag bränner upp mitt avfall.
Varför ska jag betala?
- Vem vet. Kanske har han en
soptipp i skogen, säger
renhållningsförmannen i Ängelholm Ulf Lyeklint.
Bakgrunden till berättelsen om
Elis Persson och hans soptunna går
17 år tillbaka i tiden. Då - 1971 fick Elis och hans fru en soptunna
på tomten men inte bara det: också
betala sophämtningsavgift. Total ca
7500 kr under de senaste 17 åren.
Men Elis Persson
han slänger inga sopor. Han bränner upp
dem i spisen istället.
- Jag har inte slängt så
mycket som en cigarettstump i soptunnan, men
ändå tvingas jag betala
för det. Varför?
OMÖJLIGT
Renhållningsman Ulf
Lyeklint på Ängelholms
kommun förklarar:
- Lagstiftningen är sådan att ingen kan avgiftsbefrias. Man kan

- Jag ger aldrig upp. Så länge jag lever kommer kampen att fortsätta, säger Elis, 94.
12
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inte anpassa renhållningen individuellt, i så fall fick de som slänger
mer betala för de som slänger
mindre och det är inte rättvist.
KvP: Men nu betalar ju Elis
som inte slänger nånting alls för
de som slänger mycket.
- Det har du rätt i. Men å andra
sidan är det alltid någon liten människa som kommer i kläm, säger
Lyeklint.
Någon är Elis Persson. Och inte
bara det att han betalar för sophämtningen - han betalar också tillägg
för tunnans placering, några meter
innanför tomtgränsen. Totalt 500 kr
extra under de senaste 17 åren.
KOMMER INTE
- Soptömmarna kommer
inte längre hit eftersom
de vet att det inte finns
något i tunnan, säger Elis
Persson. Alltså betalar
han för något som inte
utförs.
- Det är inte rimligt.Jag
ska ta upp saken med
min chef, lovar Ulf Lyeklint när Kvällsposten
ringde upp.
Två gånger har Elis
förgäves ansökt om
avgiftsbefrielse hos
kommunen.
- Jag har till och med
vägrat att betala, men då
13

kommer inkassokrav. Trots allt detta
kämpar Elis vidare.
Artikel (utan uppgift om tidning och
datum) av Bosse Johansson.

Brutalt överfallen av fyra
maskerade rånare

97-åring bakbands
Fyra män med mössorna neddragna över ansiktena trängde
sig i går morse in hos en ensamstående 97-årig man i Simontorp
uppe på Hallandsåsen. De hotade
honom och krävde att få hans
pengar. Den åldrige mannen
vräktes ner på golvet och lyftes

Måsaelisens stuga.

sedan upp på en stol där han bakbands. Under 45 minuter söktes
hela huset igenom, innan han
lämnades bunden och med sin
telefonsladd avskuren. Han kom
loss efter en stund och märkte då
att dörren var låst. Han klättrade
ut genom ett fönster och tog sig
hem till en granne.

Rånöverfallet skrämmer inte
97-årige Elis

Lämnar inte sitt hus
SIMONTORP: - Det knackade
så nätt på dörren, att jag trodde
att det var några barn. Men när
jag öppnade kastade två man sig
över mig och slog omkull mig här
på köksgolvet. De höll fast mig,
jag kunde inte röra en fot.
Så berättar 97-årige Elis G Persson, som i lördags överfölls av fyra
maskerade rånare i sitt hem i
Simontorp på Hallandsåsen. han har
just återvänt dit efter att ha vilat ut
hos sin dotter.
- Jag skrek, men då la den ene
handen över munnen på mig, berättar Elis.
Sedan lyfte rånarna, som hade
mössor neddragna över sina ansikten, upp honom och bar in honom i
rummet intill.
- De satte mig i den här fåtöljen.
Jag hade slagit mig när jag ramlade
i golvet och blödde näsblod, säger
Elis och pekar på några mörka
fläckar på stolsdynan.
14

VAKTADE
En av rånarna stod hela tiden framför Elis och vaktade honom. Men
Elis ville inte sitta stilla.
- Då band de både händerna och
fötterna på mig.
Rånarna muddrade Elis flera
gånger för att se om han hade någon
plånbok. Men de hittade ingenting.
- De frågade hela tiden var jag
hade pengarna. Jag sa att jag hade
gömt dem i skogen, men det gick de
inte på.
I stället började rånarna söka igenom huset. Och det gjorde de
grundligt. Skåp och lådor tömdes på
sitt innehåll, papper spreds ut på
golvet, möbler vräktes omkull.
Rånarna hittade ingenting av värde. Efter 46 minuter gav de upp.
När de gav sig iväg skar de av telefonsladden och låste in Elis i rummet, där han satt bunden.
Efter en stund lyckades han få
loss händerna. Sen började han
fundera på hur han skulle kunna ta
sig ut. Enda sättet var fönstervägen.
Elis flyttade undan blomkrukorna
och klättrade ut genom fönstret.
Han landade välbehållen och lyckades ta sig fram till en ganne.
BOR KVAR
Elis har ingen tanke på att flytta
från sitt hem, trots överfallet.
Jag har bott här i 60 år, och det
vill jag fortsätta med så länge jag
kan klara mig själv.
Rånare hoppas han få slippa i
fortsättningen. För efter rånarnas
grundliga undersökning vet ju alla
att ingenting finns att stjäla.
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Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Bättre bussförbindelser – Prio 1!
Text och foto: Margareta Arvidsson.

kommunfullmäktiges uppdrag
skall gruppen ta fram en vision
för att utveckla alla tätorter i
kommunen med bostadsbyggande
och service. Gruppen har börjat
med att samla in information på
möten både inne i Ängelholm och
i de större tätortena, dit Hjärnarp
räknas. Det är meningen att samla
in så mycket information som
möjligt genom att bjuda in lokala
aktörer för att sedan göra en sammanvägning före dokumentationen.
Det skall utmynna i ett styrdokument där det framgår vad det är
som gör att det är möjligt att bo
och leva, driva företag och utöva
föreningsliv i hela kommunen
samtidigt som det även i framtiden ska finnas kommunal
service i alla kommunens tätorter.

Föreningen bjöds i maj in till ett
möte på skolan med gruppen för
samhällsbyggnad som består av
politiker från de olika partierna.
Vår förening representerades av
ordföranden Marie Svensson och
styrelsemedlemmarna Helen
Olsson, Anette Bengtsson och
Margareta Arvidsson.

å

Till vårt möte hade Region Skåne
lämnat återbud, så istället berättade Annika Högfeldt från avd för
samhällsbyggnad entusiastiskt om
arbetet på kommunen med att ta
fram kartor och statistik och att
tolka statistik från SCB. På
kommunens hemsida kan man
söka på många olika kartor.

Anne-Marie Lidén inledde mötet.

Ordföranden för samhällsbyggnadsgruppen Anne-Marie Lindén
hälsade oss välkomna och förklarade syftet med mötet. På
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Marie Svensson tog därefter över och
berättade med hjälp av oss andra vad
som är bra med Hjärnarp. Vi framhöll
bl a vår fantastiska natur med många
olika biotoper och vårt strategiska läge.
Vi hade listat ortsbornas önskemål om
framtida utveckling. Bland de elva punkterna fanns förstås bättre bussförbindelser,
cykelvägar, rondeller, belysning och
bättre trafikmiljö kring skolan och livsmedelaffären. Ett annat stort önskemål
är en idrottshall i anslutning till skolan.
Lokaler för ungdoms- och pensionärsaktiviteter saknas också, liksom en informationstavla som bl a visar sevärdheter i
trakten.
Anne-Marie avslutade mötet med att fråga
vad vi allra mest prioriterar för att orten
skall kunna utvecklas. Det tveklösa svaret
blev: ”Bättre bussförbindelser!”

Annika Högfeldt visar på tätortskartan.

Just nu arbetar Annika på att ta fram en
funktionskarta som skall vara klar till
till hemsidan till hösten. Där skall man
kunna söka på allt möjligt, t ex var skolor, vårdcentraler osv är belägna.

Lindas

FOTVÅRD

Linda Lund
Diplomerad medicinsk fotterapeut

Du behöver inte ha medicinskt
0704 - 96 37 31
problem med dina fötter,
alla är välkomna att få fotvård. www.lindasfotvård.se
Åsbogatan 33, Ängelholm
Välvårdade fötter är
bra för både kropp och själ.
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Min resa till Indien – ett stort äventyr.
Text och foto: Marina Ahlm.

Marina Ahlm, som trivs i Hjärnarp med
dess underbara natur, bor med sin man
och deras tre pojkar på Boarpsvägen,
där hon också driver sitt företag
Helande Harmoni - Massage & Fotvård.
Marina vill hjälpa människor till ökat
välmående både kroppsligt och själsligt
genom att bl a övergå till ett så rent och
giftfritt liv som möjligt. Hon är också
engagerad i olika föreningar för hälsofrihet - rätten till naturlig mat, naturliga
terapier och en bättre miljö. Resan till
Indien var ett steg i att starta samarbete
med liknande organisationer. Red.
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Marina planterar en tamarind.

I september 2015 fick jag möjligheten
att vistas två veckor i Indien. Jag var
inbjuden till en indisk, mycket gästvänlig familj i utkanten av den stora
staden Chennai i södra delen av landet.
Många i Indien bor på väldigt liten yta
och det är inte ovanligt att en familj
endast har ett rum. Vanligen både sover
och sitter man på golvet och en av
mina första känslor blev, att hade jag
inte uppskattat vad jag har där hemma,
hade jag skämts ögonen ur mig.
Jag fick mycket och god mat. Ett av de
första orden man lär sig på Indiska är
”supper da” (äta). Man äter med fingrarna, men de gav mig oftast en gaffel,
för de visste mycket väl att man äter
med bestick i mitt hemland. På gatorna
springer en massa hundar, misstänker
att många har loppor för de fnattade sig
mycket. Kossor ser man här och var på
gatorna, likaså getter och grisar och på

en del ställen apor. Vädret är mycket
hett och det anses finnas tre lägen:
varmt, varmare, varmast. Det var
skönt att det var början på en regnperiod då nattens regn rensade upp i
luften och gav delvis blå himmel.
Mycket luftföroreningar gör att det
ofta är grå himmel. Det som skär
mycket i mitt hjärta är all nedskräpning. Det är smuts överallt och folk
slänger ut sina sopor på vägen. Trafiken är minst sagt intensiv med en
massa tutande och slingrande omkörningar på alla håll och kanter.
Efter några dagars vistelse åkte jag på
vinst och förlust fem-sex timmar i bil
ner till Trichy för att se om jag kunde
få kontakt med organisationen Kurudum
som håller på med ekologisk odling.
Jag hade tur! Föreningen välkomnade
mig med öppna armar och jag fick åka
17

med till farmen och sova över en natt,
för att sedan visas runt dagen efter.
Farmen ligger ute på landsbygden och
det var underbart skönt att komma till
naturen och slippa den enorma nedskräpningen, allt folk och oljudet från
trafiken. Det var fullt med träd runt
hela farmen (ett projekt sedan 30 år)
som ger välbehövlig skugga.

eget sparkonto. De uppmuntras till att
studera. De lär sig även karate så att de
vid behov kan försvara sig i framtiden.
Det har blivit mycket problem i landet
med alkoholiserade män som misshandlar sina hustrur.

Barnhemmet.

Kvinna med get.

På farmen finns även ett barnhem med
med ett 20-tal barn. De bor i en stor sal
med väldigt få inventarier. På kvällen
rullar barnen ut sina bastmattor på
golvet. Kvinnan som har hand om
barnen är ett av de första barnen som
farmen tog hand om. Hon fortsatte
studierna efter grundskolan, men sedan
ville släktingarna att hon skulle giftas
bort. När hon var gravid i 7:e månaden
dog hennes man i en olycka. Hon bad
då om att få jobba på farmen. Hon är
också den första kvinnan från sin by
som studerat vidare, så hon har varit
en stor inspiration för andra.
Barnen lär sig mycket om odling och
de har egna små trädgårdar som de får
sköta. Allt de säljer går in på deras
18

Personalen var mycket gästvänlig och
efter första natten blev det rundvisning. Fälten var färdiga att sås, men
man väntade på regnet. Ett av fälten
var tillägnat fem änkor som själva fick
sköta marken och behålla inkomsten.
En av anledningarna till att tusentals
bönder tar sitt liv är torkan. De har inte
förstått vikten av att fortsätta att odla i
enlighet med naturen, utan har gått
över till mer modernt jordbruk som
fokuserar på en enda gröda. För att få
bukt med vattenbristen har man grävt
en enorm grop på farmen. På så sätt
samlas regnvattnet in när det väl
kommer. Botten på gropen är lera så
det tar lång tid för vattnet att sjunka in.
Det räcker till vattenförsörjning i sex
månader. Efter den stora monsunen
skaffar man också fisk och ankor som
ger mat under torrperioden.
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Efter ytterligare några dagar bar det av
till en annan delstat, lite mer nordväst
från Chennai. En av mina äldsta facebook-vänner driver organisationen
Green Tree Foundation1) som jobbar
hårt för att sprida kunskap om ekologisk odling och hur man bäst samverkar med naturen. Tyvärr börjar ny
teknologi och GMO2) ta över allt mer,
vilket i det långa loppet leder till stora
svårigheter för bönderna att överleva.
Jag fick besöka en ayurveda-park3)
som har 104 olika läkeväxter. Hit kan
fattiga människor komma för att samla
in plantor och tjäna en slant på att sälja
dem vidare.
Vi åkte även förbi ett fält där flera
kvinnor jobbade med att skörda jordnötter samt besökte turistattraktionen
Banyan tree4). Trädet är fyra acres
(0,40469 hektar) stort och är numera
inhängnat för att undgå skadegörelse.
Här finns även trädplantor som man
kan köpa och plantera på plats. Jag
planterade fruktträdet Tamarin. Trädplantering är en symbol för livet och
det bidrar till att motverka mänsklig
miljöförstöring. Jag fick även se trädet
där Buddah mediterade och blev upplyst.

.

Jordnötterna skördas.
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En plantage vi besökte drevs med
mångfaldsodling enligt gammal teknik.
Detta innebär att man odlar runt ikring
t ex mangoträd vid flera olika tillfällen
för att få så många skörd som möjligt
under året. Vid vårt besök växte det
bönor under träden och när de skördats
låter man djuren tugga i sig bladen. På
detta sätt får man mesta möjliga ut av
odlingen och undviker problemen som
uppstår vid mono-odling (en enda
gröda).
Sista veckan gjorde jag en resa i tre
dagar ner till Pondicherry och Auroville5). Där skulle jag få en chans till
ett dopp i havet och försöka komma in
i templet Matrimandir i Auroville, där
även gästhuset låg som jag skulle bo i.
Jag fick ett mycket fint rum och mest
tacksam var jag för nätfönsterna som
både gav fin utsikt och skyddade mig
mot myggen. Jag blev ändå helt sönderstucken på både armar och ben. De
indiska myggorna är minst lika förtjusta i mig som de svenska.
Andra dagen var tillängnad strand och
sightseeing. Men när jag kom till
stranden vågade jag inte bada. Det är
endast män som klär av sig när de
badar och vågorna var väldigt höga.
Det fanns en varningsskylt om att 10
personer dött vid denna strand. Jag
kunde dock njuta av en härlig
promenad och vågorna sköljde ända
upp över kjolen. Sedan hittade jag ett
hotell och tänkte passa på att få lite
mat i magen. Det var stängt, men när
jag kom in sade de: ”It is open now”.
Det visade sig att det inte fanns så
mycket att se i Auroville förutom
centret och templet som jag besökte
dagen efter, så det blev en gul taxi in

till Pondicherry. Föraren släppte av
mig vid ett tempel. Jag hann inte så
mycket innan jag blev omringad av
försäljare, så det slutade med att jag
hade hinditatuering i pannan och delfiner på armen samt ett eget tatueringspaket, ett musikinstrument och en
tygpåse som jag inte visste vad jag
skulle använda till.

och reda samt att alla har möjlighet till
ett bra liv. Det är bara synd att folk
inte förstår det utan hänger upp sig på
petitesser och detaljer som egentligen
inte spelar någon roll i det stora hela.
Väl hemma har jag varit med om att
starta ett projekt för att hjälpa till att
främja ekologisk odling och trädplantering. Mer om det kan du läsa på
min hemsida http://www.marinaahlm.se/
1) The Green Tree Foundation

är en liten
ideell organisation som främjar hållbara
tekniker för odling och vänder sig till lokala
bönder i Indien. De arbetar bl a med att
utforma lösningar för att lindra allvarlig
vattenbrist och eroderad jord.
2) Genmodifierade livsmedel. En genetiskt

Matrimandir (moderns tempel) tog
27 år att bygga och är en plats för absolut
tystnad. Det är Aurovilles själ och ligger på en
stor öppen plats som kallas Peace.

De sista dagarna var jag hemma hos
värdfamiljen. Vi inhandlade plantor,
färg och nytt stängsel till deras innergård. Mannen i plantaffären var överlycklig över att vi handlade så mycket,
så vi fick en planta på köpet plus lite
rabatt. Ändå var summan en spottstyver mot hemma. Grannarna gjorde
stora ögon när de såg att två kvinnor
jobbade på med sysslor som annars
bara männen brukar göra. Jag hade
nytta av min mans lärdomar när jag
spettade och bankade ner en stolpe i
marken. Det blev många goda skratt
när jag hanterade släggan.
Det var en mycket spännande resa men
ett ganska jobbigt land att befinna sig
i, så två veckor kändes nog för mig.
Jag uppskattar Sverige och ordning
20

modifierad organism (GMO) är förändrad i
arvsmassan på ett sätt som inte kan ske
naturligt.
3) Ayurveda – indisk läkekonst.
4) Banyanträd är ett undersläkte av tropisk
fikus som växer på ett ovanligt sätt. De är stora
träd som vanligen börjar som en epifyt på ett
annat träd (även på byggnader och broar), där
en fikonätande fågel har lämnat ett frö. Plantan
utvecklar snabbt luftrötter ner från värdträdets
gren och dessa luftrötter blir trädstammar så
snart de når marken. Värdträdet stryps eller
splittras sönder av banyanträdets snabba tillväxt och därför är ett annat vanligt namn på
banyan ”strypfikus”.
5) I indiska Auroville (morgonrodnadens stad)
med omkr 2000 inv pågår ett samhällsexperiment. Det mesta som behövs för att ett samhälle skall fungera finns här, från ekonomer till
renhållningsarbetare, från jordbruk till tillverkningsindustri. Det är ett socialt och ekonomiskt
experiment med småskalig solenergi, alternativa odlingsmetoder och ovanlig arkitektur.
Auroville vill vara en universell ort där människor i alla länder har möjlighet att leva i fred
och harmoni oavsett nationalitet, trosbekännelse och politisk tillhörighet. UNESCO har
erkänt och stöder projektet, som skall förverkliga mänsklig gemenskap.
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Morten Støwer Christensen
- arkitekt och konstnär som trivs i Hjärnarp Text Gudrun Jander. Foto: Michael Jander.

nyligen en fast anställning på Pontus
Möllers arkitektkontor i Ängelholm.

Med sina föräldrar i Ängelholm och
tillgång till deras fritidshus i Småland
blev det så småningom naturligt för
Morten och hans familj att bosätta sig i
närheten, det vill säga i Hjärnarp. Valet
baserades också på att Morten och
hans hustru Diana Marraffa önskade
att deras två barn, 14 resp 10 år skulle
växa upp nära naturen. Närheten till
skolan var också utslagsgivande. Men
vägen till familjens flyttning var inte helt
spikrak. 1996 flyttade makarna från
Köpenhamn till Milano, eftersom
italienska Diana inte trivdes så bra i
den danska huvudstaden.
I Milano drev Morten egen arkitektfirma några år och ritade bl a privatvillor och inredningar till de stora
modeföretagen. Sedan kom barnen
och hågen blev allt starkare att komma
närmre Mortens föräldrar, bosatta i
Ängelholm. 2011 bröt så familjen upp
från Milano och bosatte sig i Hjärnarp.
- Nära mina föräldrar, men inte för
tätt! Säger Morten och skrattar.

Morten bor och trivs i Hjärnarp.

Morten målar också, så mycket han
hinner. Det blir ofta motiv hämtade
från naturen och faunan i Hjärnarp och
för första gången deltog Morten i vår
konstutställning i juni månad med
lokala konstnärer i Hjärnarp på församlingsgården. När Morten är i
Italien målar han mest historiska
byggnader, som vi kanske får se på
nästa års utställning.
- Nu trivs vi här, och här stannar
vi, säger Morten, som också har
ett stort engagemang som fotbollstränare för smågrabbarna på skolan.

Diana startade cateringverksamhet
med italiensk mat, efter upptäckten att
det italienska köket är mycket
uppskattat här. Och Morten fick helt
21

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

D
s
V
b
k
n
A

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

Hjärnarps Bibliotek

Ateljén
Söndrebalgs gamla småskola
Verjes by

Svensk och
internationell
konst och
konsthantverk

Öppet med bemanning
Må
Ti
To
Fr

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

15 november Julmarknad

Välkommen!

Meröppet med självbetjäning
Alla dagar 8-22

Välkommen!

Tel 0722-49 39 16

Tel 0431-45 42 65
www.engelholm.se
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Bertil Englert, pacifist och humanist i Blå tornet vid
Västersjön.
Text: Gudrun Jander. Foto: Michael Jander.
Det englertska bostället ligger avvacker utsikt över Västersjön.
skilt från världens glam och oro vid
Bertil Englert, född 1932 i Klippan,
Västersjöns strand. Här bor och arkan se tillbaka på en mycket ombetar konstnären och musikern med
fattande, konstnärlig produktion.
konstvetaren Vibeke Lind Holm nära Hans utbildning till bildkonstnär,
naturen. Ett jätteporträtt på fasaden av tecknare och skulptör är också
August Strindberg möter besökaren.
imponerande, för att nämna Valand

Skulpturgruppen ”The Universal Soldier“ utförd i järn 1976-77 med budskapet ”nedrosta nu”.

Det blå huset kröns av ett torn med
lökkupol och fasadens utformning
och de sparsamma utsmyckningarna
med bl a drakslingemotiv för tankarna till nationalromantikens formspråk. Huset är omgivet av en park
med Englerts skulpturer, nära stranden ligger ateljén och i fonden en

i Göteborg 1951-52, Lunds Universitet 1953–57 vilket gav en filosofie
magisterexamen och Konstakademin
i Stockholm 1957-63.
Mängden av utställningar, offentliga uppdrag och muséer där han är
representerad samt kulturstipendier
och priser ryms knappast i Hjärnarps23

bladet, så för den intresserade läsaren kan jag hänvisa till Bertil
Englerts väldokumenterade verksamhet på www.bertilenglert.se
Hans pacifistiska och humanistiska

inomhus på Fredriksdals kulturmagasin - helt i strid mot konstnärens ursprungliga intention
- nedrosta nu! Soldaterna, utformade som en blandning av gevär

Bertil Englert i sin ljusa,egenhändigt ritade atelje.

och skelett marscherar till synes
framåt på ett så hotfullt sätt, att det
går kalla kårar längs ryggraden på
betraktaren. I skulpturparken vid
Västersjön skymtar vi en replik
bland träd och några buskar. Bertil
Englerts beskrivning av hur idén till
en skulptur kan växa fram är
intressant.
- Jag kan sitta och måla och då
händer det! Plötsligt i mitt måleri
kan jag se former som jag gärna vill
gestalta i en skulptur.

förhållningssätt till tillvaron och till
människans livsvillkor genomsyrar
många av verken. På frågan vilket
av alla hans konstverk som är egen
favorit väljer Bertil tveklöst skulpturgruppen i järn ”The Universal
Soldier”, som tillkom 1976–77.
Den tillhör Helsingborgs Museum
och skulle enligt konstnärens intention placeras utomhus för att rosta
ner i takt med militarismen, men
istället förvarar museet gruppen
24

Under åren 1956-93 bildade han
flera grupper, bland dem Bleckhornen i Lund, Botkyrka brassensemble, Skånska Hovkapellet och
Skånsk Mässing. Bertil har framträtt som klassisk trumpetsolist i
flera kyrkor i Stockholm och NV
Skåne och som ledare för kvintetten
Skånsk Mässings många kyrkokonserter och musikaliska inslag
vid invigningar och andra festliga
tillfällen.

Slingrande, kurviga linjer och vågiga former återkommer ofta i både
måleri och skulptur och t ex radiovågor och sinuskurvor gestaltas
också i flera skulpturer. Materialen
växlar. Jag blev personligen väldigt
tilltalad av träskulpturen ”Nike från
Hallandsåsen”.
- En skogsägare skulle slänga en
enorm rotstock från Hallandsåsens
största gran, som blåst ner under
stormen Gudrun. Den lyckades jag
rädda och sågade upp och formade
skulpturen i skiktlimmade stycken.

Bertil Englert har numera upphört
att vara musiker, men lyssnar fortfarande mycket på både klassisk
musik och jazz. Favorit bland
klassikerna är Sjostakovitj och den
främsta jazzmusikern är Louis
Armstrong. Efter 35 år i Stockholm,
där han träffade konstvetaren Vibeke,
flyttade paret 1992 till paradiset vid
Västersjön, där Bertils far redan ägde
det ursprungliga huset med en storslagen, sjönära tomt. Bertil tog över
och byggde sedan ut fastigheten till
nästan dubbla storleken och krönte
sitt verk med den egenhändigt
ritade ateljén.

Bertil Englert som musiker
Som ung var Bertil mycket intresserad av ämnet kemi. Men en
sprängningsolycka i ett eget kemiexperiment skadade både en hand
och ögonen. Det blev en vändpunkt
på många sätt i hans liv. Och i konsten. Synen blev återställd men av
vänsterhanden återstod bara en del.
Bertil hade tidigare spelat piano,
men nu fick hans musikintresse
kanaliseras till blåsinstrument som
kunde spelas med färre fingrar.

Välkommen till Swedbank
i Munka-Ljungby
Vi hjälper dig och din ekonomi i både den lokala
och digitala världen.
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Lokalt engagemang och närhet är ett självklart val!

Vill du bli medlem och stödja vårt arbete, anmäl dig på vår hemsida.
- www.engelholm.moderat.se -
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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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Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Tolv konstnärer och Bertil Englert lyste upp vår
konstutställning
Text: Karl-Axel Sand. Foto: Michael Jander.

Vernissagen på årets upplaga av utställning med bygdens lokala förmågor
i församlingshemmet blev en succé!

Sen var det dags att beskåda konstverken. En iakttagelse man gör redan
vid inträdet är att konsthantverket har

Inbjuden invigningstalare var
konstnären och musikern
Bertil Englert och församlingsgården fylldes snabbt
med hundratals intresserade
besökare.
Bertil Englert pratade fritt ur
hjärtat om konsten och livet
i dagens samhälle och deklamerade en egenhändigt
skriven dikt. Han lovordade
också arrangörerna av den
årligen återkommande utställningen med bygdens
lokala konstnärer. Som av- Utställningen invigd ! Bertil Englert blåser i sin långa näverlut.
slutning höll han sitt ord fått en framträdande plats. Beror det
att spela på den några meter långa
på den aktivitet, som blomstrat upp i
näverluren, som egentligen inte är ett
keramikverkstan i Tåstarp? Här proinstrument utan gamla tiders mobilducerar
Maria Persson, ägaren av
telefon. Den användes för att tuta
verkstaden, Eva Blom Huisman och
budskap mellan byarna. Därmed
Margareta Arvidsson djärvt formade
förklarade han utställningen öppnad!
och tilltalande bruksvaror som också
passar som utsmyckning och skulle
Marie Svensson, ordförande i vår
kunna pryda vilket hem som helst.
förening, tackade Bertil för den
grandiosa ouvertyren och överräckte
en blomma till honom som tack.

27

Keramiken balanseras av de skulpturer/artefakter som Malin och Jimmy

Larsson från Tåstarps smedja visar
upp. Materialet de skapar av är
betong och olika sorters metaller.
Resultatet blir originella, dekorativa
verk.

och akvarell. Jag fäste mig särskilt vid
en tavla där svartvita björkar stod tätt
och dominerade bilden, en naturens
egen pelarsal.
I Åsa Williamssons akvareller spelar
ofta fåglarna huvudrollen. Åsa har
känsla för hur de uppträder. Hon
avbildar dem naturtroget och lyckas
gestalta deras rörelsemönster.

Vackra produkter från Tåstarps smedja av
Malin och Jimmy Larsson.

En som är med första gången är
Morten Christensen, bosatt i Hjärnarp
sedan fem år tillbaka (se separat
artikel). Hans favoritmotiv här hemma
är natur och landskap. Han målar med
kraftfulla färger. Det är otvivelaktigt
naturen i närområdet han skildrar men
flera gånger är det svårt att säga vilken
plats eller vy.
De andra konstnärerna har varit representerade vid tidigare utställningar och
deras favoritteman dyker upp igen.
Eva Blom Huismans material är
stengods men hon målar även i olja
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”Endast fria fåglar flyger”av Gisela Jansson.

”Endast fria fåglar flyger” heter en av
Gisela Janssons målningar. Arabiska
slöjbeklädda kvinnor i vackra ljusa
färger med anonyma ansikten mot en
dunkel bakgrund och ett stiliserat
ornamentband i förgrunden. En medveten kontrast? För det ljusa intrycket
förtas av titeln, som med sina tunga
alliterationer hamrar in budskapet om
en instängd, förkvävande miljö.
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Det finns stämningar och tankegångar bakom även i de övriga målningarna, ödesdigert t ex såsom i ”I Orkanens öga”. Jag
skulle vilja kalla det för konceptkonst, där
ändå form och färg har tyngdpunkten.

Gudrun Jander har valt målningar med enbart djur som motiv, framför allt hästar,
som vanligt känsligt skildrade i uttryck och
rörelser i alla möjliga situationer. Ibland
får porträtten symboliska övertoner som
när hästar hoppar över notrader. Hästars
galopp som musikaliska rytmer?

Gudrun Janders akvarell ”Springtime”
med inslag av rytm och musik.

Maria Persson med användbar och trevlig
keramik från keramikverkstan i Tåstarp.

Den årligen återkommande utställningen
lokala konstnärer är en av de kulturininsatser som Framtidsbygd Hjärnarp
gör för vår by och som gör den lite
rikare att leva i.

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

http://angelholm.centerpartiet.net/

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

VÄXTER

. ANTIKT . GALLERI . CAFÉ

www.furutorpslandskap.se
0733-79 212 56
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Ombud för
Skånetrafiken och SJ
Budservice
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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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Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Junivandring på Mästocka Ljunghed
Text: Margareta Arvidsson. Foto: Marie Svensson.

genom omfattande skogsskövling och
överutnyttjande av marken och användes
som betesmark. Idag är det mesta av
ljunghedarna borta. Flertalet ljunghedar
har under 1900-talet planterats med
skog eller omvandlats till åkermark. Det
har därmed skapats ett landskap som
skiljer sig kraftigt från hur det såg ut på
många håll i Halland och norra Skåne
under 1800-talet. Mästocka ljunghed
har bevarats och hålls öppen genom
regelbunden bränning. Skogen som
vuxit upp vid synranden skymmer nu
den långväga sikten.

Att besöka heden i Mästocka är en
resa i tiden, man får en uppfattning om
hur storslaget, ödsligt och ändå vackert
det forna halländska hedlandskapet en
gång tedde sig. Regnet upphörde
lagom till vår ankomst till heden efter
en lång färd genom skogarna kring
Rössjön, Stavershult, Nordanå, Knäred
och Mästocka. Det är en storslagen
men lite ödslig natur man möter när
man stiger ur bilen.

Mästocka ljunghed har bevarats som
ett naturreservat som skall minna oss
om hur större delen av Halland såg ut
för ca 100 år sedan. Det var först i
början på 1900-talet som man började
plantera den barrskog som nu täcker
de inre delarna av landskapet.

Monica
och Lars
Hedström
var med på
vandringen.

Vår ciceron Lars Ekberg visade oss en
karta där man kunde se hur landskapet
förändrats under de senaste århundradena. På 1600-talet fanns det ännu gott
om lövskog, t ex ek som blev byggmaterial åt de danska kungarnas stora
slottsbyggen. I mitten av 1800-talet
täckte ljunghedar nära en tredjedel av
Hallands yta. Dessa hade uppkommit
31

Ännu i början på 1900-talet kunde man
se alla kyrktornen runtomkring. Här
vandrade vi nu under regntunga skyar
på heden med kunnig ledning av Lars,
en levande uppslagsbok när det gäller
alla växter som finns här. Förutom
ljungen finns här bl a hårginst, slåttergubbe, mosippa och ett stort antal
gräsarter. När vi sett oss mätta på
detta unika natursceneri tog vi vägen
hem genom öppna landskap.

Arons i Hjärnarp
Tel 0431-45 40 06

Öppet alla dagar 8-20
Ålagille
Gåsamiddag
Julbord
Nyårsbuffé

15-29 oktober
12 november
26 nov-3 dec
31 december

För FISKBUTIKENS öppettider -

.

följ oss på Facebook

Vi satsar på Hjärnarp
- hoppas du satsar på oss!
Varmt välkommen!

Stellan

Magnarpsvägen 80 266 54 Vejbystrand
Tel 0431-45 23 00

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

S
f
o
V
L
b
å
t
g
t
m

B
3
g
s
s
t
j
t
k
h
s
a

B
g
s
t
h
”
o
k
k

Hjärnarp bland de första i kommunen med vindkraftverk
Intervju: Margareta Arvidsson. Bilder från Else Olssons album.

Som uppmärksamma läsare påpekat
förväxlades de två bröderna Lennart
och Bengt Olsson, när vi skrev om
Västersjön i förra numret. Det var
Lennart på Wilhelmsberg som
byggde båtar och lät ungdomarna
åka vattenskidor på Västersjön. De
två bröderna var något av självlärda
genin, Lennart med träkonstruktioner och båtbyggeri, Bengt med
metall och mekanik.
Bengts hustru Else berättade att den
36-årige Bengt var sjukpensionär på
grund av svår reumatism och hade
slutat sin anställning. Han hade i
stället öppnat en liten verkstad på
tomten, där han reparerade bl a
jordbruksredskap åt bönderna i
trakten. Då blev han sin egen och
kunde arbeta på tider som passade
hans dagsform. Bengts hälsa försämrades emellertid alltmer och han
avled endast 40 år gammal.
Bengt var mycket engagerad i energifrågor och ansåg att vi måste
ställa om från dagens energikällor
till alternativa för, som han sa när
han blev intervjuad av tidningen:
”Det sägs att kärnkraften är så billig
och ger så mycket energi och det
kanske den gör om man ser det
kortsiktigt, men vi måste tänka på
33

En mycket ovanlig syn i Hjärnarp.

kommande generationer. Det blir de
som får betala räkningen för vårt
festande på energi.” För egen del
valde han vindkraften och fick god
hjälp av grannen Henry Åkesson i
sina resonemang. 1978 var det
reportage i bl a ICA-kuriren, NST
och Kvällsposten om det nyuppförda vindkraftverket på Bengts
tomt. Det var det andra i Ängelholms kommun. Det första hade
uppförts i Munka Ljungby något
halvår tidigare.

Vindkraftverket konstruerades och byggdes helt och hållet av Bengt. När Bengt
inte klarade av att komma ur sängen på
morgonen, låg han kvar och funderade
ut konstruktionslösningar som han senare
på dagen tog itu med att verkställa. Det
blev mycket letande på skrotupplag.
Ställningen hade använts till kraftledningar, motorn kom från en Volvolastbil, vindfångarhjulet, där vingarna fästes,
och generatorn kom från en skånsk mölla
och vingarna tillverkades av båtplywood.
I stället för en propeller satsade Bengt på
ett vindfångarhjul med flera blad, vilket
visade sig vara mer hållbart. De blåste
inte sönder. Den enda tillsynen som behövdes var lite smörjolja en gång i
halvåret.
När verket var i drift minskade oljeanvändningen både i verkstan och i hushållet. Det var dock inte så bra till belysning, då spänningen varierade efter vind-

I
s

Bengt tyckte om att arbeta i sin verkstad.

styrkan. Men till uppvärmning av bostaden, verkstaden och vattnet var det utmärkt, dvs när det blåste. Bengt var nog
den enda hjärnarpsbon som gladde sig
åt kraftig blåst. Vindkraftverket togs ur
drift när Bengt gick bort och existerade
därför bara några få år.

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.

N
f
d
h

D
a
34

Önsketorget
Text: Margareta Arvidsson. Foto: Anette Bengtsson.

I maj månad mötte oss en vacker syn när man tittade ut över torget. På slänten
strålade en stor mängd blommande tulpaner mot besökaren. Man blir glad!

a-

g

En strålande tulpanprakt i maj månad.

Nu hade förskolebarnen och skoleleverna placerat ut sina önskningar för
framtiden på ett önsketräd. Ett sådant träd skall nu finnas i alla kommundelar inför Ängelholms 500-årsjubileum. Många förhoppningsfulla barn
har här fått möjlighet att sätta ord och bild på sin tankar. Önskningar om
fred på jorden är många och att alla ska vara
kompisar. Mer prosaiska önskningar är att
slippa betala räkningar och att själv få cykla
på vägen. Det finns också QR-koder* så att
man med mobilen kan länka till små filmer
och fler teckningar som barnen gjort.
Föreningen Framtidsbygds prosaiska önskningar är att torget ska bli bättre omhändertaget med t ex bortrensning av ogräs och
underhåll av bänkarna. Och att det en gång
planerade och påbörjade vattenspelet kommer till utförande!
Det blå trädet som tillverkats av gymnasiets bygg-och
anläggningsprogram lyser med sina önskelappar..
35

*QR-kod är ett slags tvådimensionell rutkod. Den kan innehålla mycket
mer information än en vanlig streckkod.
En QR-kod kan enkelt läsas och avkodas med en smartphone.

TRÄDGÅRDSMÄSTARE

dragspel, som sedan långt tillbaka i
tiden framförallt kom fram till dans
och lek. Rytmisk ”funktionsmusik”
kallar Per-Axel genren.

Vi kan hjälpa till med:
· Trädgårdsanläggning · Trädgårdsskötsel · Planteringar
· Stensättning · Murar · Trädfällning · Stubbfräsning
· Snöskottning · Lövhantering · Dagvattensystem
· Grävjobb · Gräsklippning · Växtförsäljning
· Växthusmontering · Övriga utomhusarbeten

R OT- &

Stuteri Stenlyckan

R
UT
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A VD R A G

VÄN D E
R

AV

- Även om vi har en hel del spelningar,
kan vi inte leva på vår musik, suckar
Jenny. Spelningarna är inte heller jämt
fördelade under året utan blir gärna
säsongsbetonde- dvs under högtiderna
och sommarhalvåret.

E

Ridskolan för dig

T

Barn, ungdom & lättare vuxna.

Jenny arbetar också som sjuksköterska
Gratis prova-på-ridning
och Per-Axel
som högstadielärare med
4
ggr
när
du är musik/matte/NO.
ny hos oss.
ämneskombinationen
- Jag har ett gott stöd av mina elever,
Härliga
ridläger
sommaren!
menar
Per-Axel.
Detpå
är naturligtvis
populärt att jag dessutom spelar
Tel 070 – 220 76 21
rockmusik på gitarr!

HÖR AV ER FÖR ETT GRATIS HEMBESÖK!

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

www.stuteristenlyckan.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
36
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Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Vår promenadgrupp
Postrånevandringen
– historiens vingslag
och bild:
Margareta
Arvidsson
Text: Text
Gudrun
Jander.
Foto: Michael
Jander.

n

.
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Hennes Majestät Dronning Margrete bespisar varma vandrare.

uppskattades till fullo av de varma
Vädergudarna var på topphumör
och törstiga deltagarna. På de sista
och erbjöd både strålande sol och
kilometrarna kunde vandrarna
25-gradig värme, när vi anordnade
styrka Mona
sig med
den 35:e Postrånevandringen
den
8
De glada vandrarna Ulla Andersson,
och fika
Bengtoch folkmusik
vid
maj. Ca 700 vandrade,
med
Bengtsson, många
Gunnel Hyllenius,
LasseSpelmansgården
Mark och Arne och vid mål i
Hyllenius
promenad
Margretetorp
medi det
en uppskattad
barnvagnar och
hundar.ser fram mot en uppfriskande
vackra
höstvädret.
glass ur Drottning Margaretas hand.
Föreningens förfriskningsställen
Varannan gång går promenaden i
Varje onsdag kl 9.00, vår och höst,
går promenaden från Idrottsplatsen i invanda hjulspår, dvs ett par gånger
runt på träningsslingan vid idrottsHjärnarp under ledning av den erplatsen och varannan gång på en
farne vandraren Lasse Mark, som
längre promenad. Idag t ex bär det
har sin bakgrund i Engelholms
av genom gångtunneln under motorVandrarförening.
vägen upp mot skogarna kring Bergatorpet och huset där Stellan Olsson
Det var Kerstin Ekstrand som för
spelade in Pappa Pellerins dotter.
flera år sedan i folkhälsosyfte tog
initiativet till dessa promenader. Då Det kan vara allt från fyra till 10-12
personer som deltar. Det är bara att
ledde Kerstin också ett litet gymnastikpass i samband med promena- komma och vara med. Idag är det
kärntruppen. Man gör uppehåll kring
den. Och det försöker Lasse leva
De vilda snapphanarna
attackerar.
jultiden
och under sommarmånaderna.
upp till.
37
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Bland vandrarna fanns denna glada kvartett, Margareta Hansson, Christer Mårtensson, Hans-Uno Hansson och Gunilla Wihlborg. Christer och Hans-Uno samlar frimärken, postala dokument och vykort. Hans-Uno och Gunilla kom från Kungsbacka och hade stämt träff med Christer och Margareta som kom från Veberöd.

Margareta, Christer, Hans-Uno och Gunilla från skilda delar av landet vandrade tillsammans.

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
38
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Över Hallandsåsen i fädrens spår
Text: Bo Nilson. Foto: Michael Jander.

Ängelholmaren Bo Nilson utbildade sig
till ingenjör och arbetade på SAAB, där
han som veteran fick skriva om det mest
högteknologiska flygplanet genom tiderna,
JAS 39 Gripen. Numera är Bo aktiv på
Ängelholms Flygmuseum med att skriva
historia om alla flygplan och helikoptrar.
Bo Nilsons förfäder var postridare på
1800-talet. Vid släktforskning fick Bo
veta en del om några av sina förfäder.
Det fanns två postridare bland dem.

– Postridarna arbetade i en farlig
miljö. Den yngre dog intill
Margretetorps gamla gästgivaregård
för att hästarna stegrade sig och den
tvåhjuliga vagnen tippade framåt
och kastade av postridaren och körsvennen. Kanske var det plötsligt en
orm framför ekipaget. Den äldre
som var född på slutet av 1700-talet
red posten över Hallandsåsen och
hans son, som var född i början av
1800-talet, tog sedan över.
Olivia Nilsson, född 1845 och Bos
farmors mor, berättar för Tidningen
Sydhallands (sedermera Laholms
Tidning) reporter inför sin 100-årsdag om sin far och farfar som var
postridare på sträckan GöteborgHelsingborg: ”Det var på den tiden
en riskabel resa och man betraktade
dessa färder med stor oro. Vägarna
voro dåliga och många faror lurade
på postiljonerna, som ofta medförde
stora värden.

39

Förutom Margretetorps gästgivaregård fanns på en mycket lång sträcka
endast en stuga, den sk Gubbakalens stuga, ett illa beryktat tillhåll
för tjuvar och annat löskerfolk.
Såväl postiljonen som körsvennen
voro därför beväpnade med pistol,
och så fort någon okänd kom i närheten av postkärran, togs pistolen

Bo, 75 år, vandrade nu sträckan för
första gången till åminnelse av sina
förfäder. Han har funnit bägge i
kyrkböckerna. Han fortsätter att
forska i bl a husförhörslängder för
att få veta mer om den äldre
postridaren.

fram och osäkrades. Fadern var
emellertid aldrig utsatt för något
överfall, men en resa slutade ändå
mycket tragiskt, då hästen skenade.
Fru Nilssons fader skadade sig så
illa att han en stund senare avled på
“
Margretetorps gästgivaregård.
Hon
var då endast tio år.

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Skrivelse till Trafikverket 2016-05-02
Ang tung genomfartstrafik mellan E6 (trafikplats Hjärnarp) och E4 (Skåneporten i Örkelljunga).

Vi förmodar att transportörerna anvisas denna väg via GPS. Detta innebär att långa lastbilar (24 m) krånglar sig fram genom landskapet på smala, slingrande byvägar, vilket får
många avåkningar till följd, särskilt vintertid. Det går inte att möta t ex en skolbuss utan
att backspeglarna hakar i varandra och slits loss. Det finns inte heller någon plats att vända
på. En oräknelig mängd tillbud inträffar, där ortsbefolkningen får assistera och visa annan
lämplig väg, vilket inte är så lätt pga språkförbistring. De flesta fordonen är utlandsregistrerade.
Vi är rädda om våra barn, gamlingar, husdjur och skolbussar, och anmodar därför
Trafikverket att agera och medverka till att fordonen får hänvisning till annan lämpligare
genomfart mellan E6 (Hjärnarp) och E4 (Örkelljunga).
Hjärnarp den 2 maj 2016
Marie Svensson, ordf
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Svar kom i slutet av augusti med kontentan att på statliga allmänna vägar är det fritt fram för
vem som helst att framföra fordon och att det inte fick sättas upp förbudsskyltar. Vi råddes
att söka upp de aktuella transportörerna
och uppmana dem att välja andra vägar.
- Var ska vi leta? I Rumänien, Polen
eller kanske Litauen. Red.

Stå på torget

Du vet väl att du kan torga
vilken dag som helst?
100 kr för firma,
50 för enskild, gratis
för barn/skolklasser
Anmäl till torgfogden
Helen Olsson
tel. 0431-454362
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En svensk tiger
Hjärnarpsbladets kriminalreporter Göte Hjalmarsson inleder här serien om
förhållanden under andra världskriget. Bilder från nätet.

Beredskapsmuseets En svensk tiger-skylt.

En affisch som jag kommer ihåg från
andra världskriget är ovanstående. Den
manade oss att inte yppa något som
främmande makt kunde dra nytta av.
Vi som var barn då (jag är född -33 i
Vanstad) upplevde krigsåren framförallt som spännande. De vuxna hade
många problem att brottas med. Livsmedelsransoneringarna 1940-45 (kaffe
ända till 1951.) var ett av dem.

för
s

I varje socken fanns en kristidsnämnd
som delade ut ransoneringskort och
åkte kring och kontrollerade djurbesättningarna. Om t ex en gris självdött
skulle nämnden kontaktas så de kunde
komma ut och kontrollera. En sådan
gris kunde, speciellt vid minusgrader
som det var gott om på den tiden, förflyttas någon halvmil eller så och åter
anmälas självdöd på någon annans
gård. Så visst fuskades det. Det mest
kreativa var läkaren som lät transportera hem en halv gris i ambulans med
rödljusen (blåljus kom långt senare)
påslagna.
Jag kommer ihåg från torget i Ängelholm, där jag ibland hjälpte min far
trädgårdsmästaren, att kön till ett visst
köttstånd alltid var lång tidigt på lördagsmorgnarna. Ryktet gick att man
inte var så noga med kuponger där.

Ransoneringskort för ägg.

När det gällde djurhållningen var man
skyldig att ange hur många djur man
hade, om så bara en hushållsgris. När
man slaktade hemma var man skyldig
att kontakta kristidsnämnden som
klippte ett visst antal kuponger från

ransoneringskortet. Antalet kuponger
för en gris var alltid det samma oavsett
vikt, så det var feta svin som slaktades.

Beroende på familjesammansättningen
bytte man kuponger med varandra
ibland. En familj hade kanske inte
behov av alla tobakskuponger och
bytte kanske till sig köttkuponger. Från
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moster Hulda i USA kom det ibland
paket med bl a kaffe, tobaksvaror,
russin, damstrumpor och slipsar.
Särskilt kaffet uppskattades så man
kunde pausa från E4-surrogatet som
var vanligt hos oss.

bäcken (Venedike-bäcken) i Fogdarp.
Det var tradition att pojkarna var med
och bar hem laxarna och lärde sig
konsten att dra upp dem med huggkrok. Man gick på kvällarna i oktober
när höstregnen hade lockat upp laxen
till lek. Som belysning användes karbidlyktor och det var en konst att undvika att blända fisken så att den smet.

Min bror och jag födde upp kaniner
som var kupongfria. Kaninuppfödning
var vanlig. Startkaninerna köpte vi av
en farbror Thor
bortåt Fogdarp.
Någon tid innan de
slaktades fick de äta
enris för att få bort
kålsmaken. Kålblast
hade vi gott om.

Nåväl, far och Kägle å!
Kompisarna gick också
ut ibland och tog en
och annan lax. Till
saken hör att det egentligen var förbjudet att
fiska på detta sätt. Men
traditionens makt är
stor och under andra
världskriget med alla
ransoneringar såg
myndigheterna oftast
mellan fingrarna.
Ibland gjorde de dock
kontroll, men Vanstadgänget blev aldrig taget.
Däremot åkte Vantingepojkarna dit och fick
betala böter.

Fisk var inte heller
ransonerad. På höstarna kom fiskhandlaren och sålde fet
islandssill. Mor saltade då in en halv val
(40 st). Att det inte
blev mer berodde
på att far var duktig
på att ta lekande lax i
Kägleån som rinner
genom byn Vanstad
och intill dåtida trädgårdsmästeriet. Det
fanns ju ingen frys,
så vid storfångst
saltade man in överskottet.

Inför den här artikeln
har jag forskat lite och
det visade sig att överallt där laxen gick upp
Inte bara Kägle å, utan även
och lekte på höstarna,
Lerbäcken och Venedikebäcken
där var man också ute
kunde ge en fet fångst.
och drog upp lax. Det
För 100 år sedan var Fiskaren vill vara anonym.
finns mycket mer att
far i 10-årsåldern och
berätta om andra
följde ibland med farfar Hjalmar
världskriget, men nu får det räcka för
den här gången.
(Götes farfar under första världskriget.)
när laxen gick till och lekte i VendigaGöte Hjalmarsson, S Sandby 2016-07-12
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Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Nätverkets trivselkväll
Text: Margareta Arvidsson. Foto: Christina Kjellin.

Trivselkvällen den 22 april i
Församlingsgården lockade en stor
skara hjärnarpsbor. Lokalen var
fylld till trängsel. Inför Rantzows
Sports 90-årsjubileum berättade
Christina Kjellin insiktsfullt om
”Hur det hela började. Varför började farfar tillverka en sådan udda
produkt som gymnastikmateriel?”.

Det handlade om firmans tillblivelse i det lilla gårdssnickeriet i
Boarp och hur den växte till dagens
stora fabrik i Hjärnarp.
Goda smörrebrö serverades därefter
och till kaffet uppträdde ”Septanterna, 4 ladies” som spexade och
sjöng till publikens förtjusning.

-

n

.

Din kompletta partner inom sportutrustning
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AGAMA

Hushållsservice

AGAMA

Städ- och hushållsarbete

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.

HEMSTÄDNING
FLYTTSTÄDNING
KONTORSSTÄDNING

Välkommen!

TRÄDGÅRDSARBETE

Olivia Andersson, Frigården
Gånarps byaväg 23
26692 Munka Ljungby

Agata

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

0767-85 74 73

www.tryckaren.nu
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Hjärnarps kyrka har renoverats
Text: Margareta Arvidsson. Foto: Michael Jander.

Inte precis en Christo*, men spektakulärt nog.

Ingen har väl kunnat undgå att
undra över kyrkans blå inpackning.
Under skynket har den under våren
och försommaren genomgått en
välbehövlig ansiktslyftning, den
första sedan 1980-talet.
Kyrkan hade inspekterats av
stiftsantikvarie Heikki Ranta 2014.
Man fann då att en takbjälke i tornet
var rutten, plåt på taket var
sprucken och ytterväggarna hade
sprickor och behövde putsas om.
Kyrkan byggdes på 1850-talet och
var då ett skrytbygge, som snart
visade brister. Under slutet av 1800talet fick en lång rad åtgärder
vidtas.

Renoveringen beräknades först
kosta 5 miljoner, men då det visade
sig att taket inte behövde läggas om
i sin helhet, sjönk kostnaden till 3
miljoner. Lunds stiftsstyrelse har i
samråd med länsstyrelserna i Skåne
och Blekinge beslutat tilldela Hjärnarp-Tåstarps församling 1 460 000 kr
i kyrkoantikvarisk ersättning. Efter
detta kunde planeringen ta fart.
Kyrkoherde Ann Lidgren och kyrkvaktmästare Mats Johansson har
varit mycket aktiva i planeringen,
som pågått i två år.
* Konstnären Christo är känd för att
packa in byggnader, t ex riksdagshuset i
Berlin, i tyg.
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Tåstarps bibliotek
Öppet
Måndag 15-19
Torsdag 15-19
Tel 0431-280 77
Toarps Kyrkstig 1
(gamla folkskolan)
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Great
gardens
Tillsammans skapar
vi din drömträdgård!
V i utför bl a rätt beskärning,
ritning, skötsel och plantering.
Du är välkommen att höra av dig!
Möbelsnickare - Formgivare

Utbildade trädgårdsmästare.
Ring 0431-43 99 95

Konserverare & Antikrenoverare
Boarpsvägen 35, 266 75 Hjärnarp

0431-45 45 73, 0762-42 37 50

www.greatgardens.se

taniform@telia.com - www.taniform.se
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Förväntan
Text: Francisca Uggla.

lanthandeln och uppför backen
till Kerstin och Helge Gustavssons hus, Kerstins barndomshem, där legendariska Cafe
Terassen låg, det fina mörkt
aprikosfärgade huset, omgivet
av den vackra trädgården, som
sluttar ner mot Kägle å och är
formad med terassodlingar.
Ingen vet hur länge dessa
funnits. Förr odlade man på det
viset.
Entusiasterna Franciska och Rita.
Foto: Jan Gustavsson.

Förväntan syftar naturligtvis på den
känsla som fanns hos de 40-tal personer som deltog i vandringen med titeln
”I Fäderns spår”. Det har blivit tradition att sommarens vandring i Hjärnarp med omnejd ska ske sista onsdagen
i juli. För fjärde året i rad leddes vandringen av kunniga och pålästa Rita
Aatola Olsson.
Deltagarna lyssnade sig genom denna
vandring som började med en berättelse
om Margretetorps gästis från 1500talet och fram till nu. Vi fick gå in på
gästgiveriet och bl a titta på den stora
oljemålningen som visar hur det såg
ut någon gång på 1800-talet när det
låg på andra sidan vägen. Vi sneddade
så över gräsmattorna och stannade en
stund vid Vinslottet som tidigare var
både gästgiveri och bostad åt gästgivarefamiljen Ekberg.
Vandringen gick vidare förbi Margretetorps gamla skolor, förbi den gamla
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Vid åsynen av alla intresserade
besökare blev Kerstin helt förstummad,
men berättade lite om caféet som hennes mor och far Signe och Nils Persson, startade. Nils Persson var målare
med stor kärlek till yrket. Han var
med och restaurerade Hjärnarps kyrka
med bl a mycket ådringsmåleri, t ex
i kyrkbänkarna.
Kerstin berättade också litet om dansbanan Sommarlust och så begav sig
hela följet uppför den riktigt branta
backen. Inget räcke numer och inga
vackra lampor visade vägen upp mot
Solberget där Sommarlust låg. Ungefär
mellan 1930 och 1960 fanns dansbanan
här. Först låg det en mindre dansbana
nedanför vid Malthuset. Ruiner finns
kvar av detta hus. Där var en mycket
enkel och provisorisk utedansbana uppbyggd. En cafeveranda från gästgiveriet
hade inköpts för ändamålet. Spelade
gjorde Fritz Forsberg, vagnmakaren,
och Markow bl a. Denna dansbana kan
ha benämnts ”Solberga Paviljong”.
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Baksidestext: Solberga Paviljong 1910. Östra Bjäre Musikkår (Hjärnarps Musikkår).
Stående från vänster: Ivar Andersson, Hulebäckseröd, Arvid Österlin, Fogdarp, Sigfrid
Mark, Robert Nilsson, Hulebäckseröd.
Sittande: Georg Persson, Boarp, Sture Larsson, Söndrebalj, kuskens Albert, Hjärnarp.

Ulla Billqvist och Harry Brandelius
drog stor publik.
Under andra världskriget stängdes
dansbanan för att användas som militärförläggning. Mot slutet av femtiotalet flyttade den kände ”Professorn”
in på Solberget. Hans stora intresse var
att plantera exotiska träd. Eftersom
han nu ägde marken, kunde han höja
dansbanans arrende avsevärt. Och han
tyckte inte om ”oväsen”. Då tog Sommarlusts era slut och allt revs runt
1960. Virket forslades till kusten och
användes till byggen av sommarstugor
och sjöbodar. Man kan göra fynd från
dansbanetiden än idag och finna

Sommarlust var även den till en
början utedansbana, men byggdes på
efterhand och fick både väggar, tak,
värme och ett kök för servering. Runtomkring byggdes ett staket, och så
fanns det två biljettkurer, en på var sin
sida om ingången. Biljettpriset var
1,50. Hela härligheten var i rödmålat
trä. Nils Persson och fjärdingsman
Högfelt som bodde nedanför backen
höll ordning på alla besökarna. Och
bussen hade hållplats vid lanthandeln.
Dansbanorna hörde till den tidens
stora nöjen och fanns överallt. Där
uppträdde dansorkestrar, kända och
lokala. Artister som Edvard Persson,
48
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kvar, inte så lätta att hitta, som visar
storleken på dansbanan. På marken
hade man stampat till jorden så att
det gick att dansa där. En mycket
speciell plats att placera en dansbana
på, högt uppe på en kulle med utsikt
över nejden. Och dansbanan var
väldigt liten.

glasskärvor, kapsyler, delar av porslin och masonitbitar i marken. Flera
av vandrarna hade själva varit och
dansat på Sommarlust, så den exakta
platsen är nu fastställd av flera vittnen. En stilig äldre gentleman berättade att han träffat sin blivande fru
på en danskväll här och när vi stod
däruppe under stora träd så tror jag
att alla för sitt inre såg precis hur
dansbanan sett ut.

Så berättade Rita den spännande
historien om Boarpskungen. Han
bodde på Stora Boarp, nedanför
Svenstorp. Han hade arbetat sig upp
och skaffat sig mark och båtar och
kunde bygga till en våning på boningshuset, med gyllene kupoler, så
att han kunde stå där och spana
efter sina skepp. Dessvärre hade
han gått i borgen för många bönder,
och skrivit på reverser, så till sist
förlorade han gården och allt han
ägde.

Så tog vi oss ned för backen och
fortsatte vandringen upp mot Ekbergs
väg och Fläskabacken. Fläskabacken är inte namnet på vägen,
utan benämningen på den för länge
sedan plundrade gravhögen. Ekberg,
Markow och Erik Tani, konstnären,
grävde ut denna en mörk natt och
fann där en stenkista med bl a
pilspetsar. När Per Jacob Tani
visade mig kullen och den gamla
dansbanan berättade han detta.
Säkerligen preskriberat numera.
Det är troligen en bronsåldersgrav
där uppe på kullen, men en teori
är att där även funnits en bosättning, och att havet gått så högt
uppe som till foten av kullen.
Stora snäckskal har hittats i
åkrarna.

Under krigen användes kullen för
militära ändamål och där byggdes
värn. Uppe på kullen finns rester
av den gamla dansbanan som
användes kanske 1850-1901, då
den flyttades ner mot Solbergahållet. Det finns två murrester
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Frun, Bengta, släkt med gästgivare
Ekberg, fick bo i ett litet rum på
gästgiveriet. Men den stolte, reslige
och stilige Johannes Johansson,
Boarpskungen, ville inte ta emot
något för egen del utan flyttade in i
ett litet fallfärdigt torp, snett emot
Fläskabacken. Där odlade han upp
ett par små åkrar, och knackade
sten. Den sten som användes som
underlag vid stenknackningen finns
nu att beskåda på torget i Hjärnarp,
och ska ha hittats högre upp på
Ekbergs väg, invid ett annat torp.
Det låg torp överallt. Om man
vandrar runt i skogarna hittar man

rester av många boningar. Jag hade
fått lov av markägaren att röja en liten
gång fram till resterna av Boarpskungens lilla torp. En farstutrappa
och en grund. En kunnig vandrare,
Sven Petersson, sa att dessa små
åkrar säkert varit odlade, för det finns
ett odlingsröse med sten som

man plockat från åkrarna. Runt
torpet finns snöbär, några markkrypande små lila växter och det har
funnits pioner. Här bodde Boarpskungen under sina sista levnadsår.
Han lär ha sagt att han var mer nöjd
med det liv han hade då, än under
de dagar när han var en mycket
förmögen man.
Så var vandringen slut för denna
gången och alla vandrade tillbaka
till parkeringen. Det kom fram
flera önskemål och idéer om
nya vandringar, så vi hoppas att
Rita vill fortsätta att leda dessa.
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Tack Rita för en underhållande
vandring, och Kerstin och gästgiveriet som släppte in oss alla för
att titta på tavlor från förr!
förr.

Här bär det uppför. Foto:Jan Gustavson.

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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Loppis för CISV* i fredens tecken
- inför resan till barnbyn i Colombia
Text: Marina Ahlm/Margareta Arvidsson. Foto: Michael Jander.

Vi träffade Charlie Ahlm och hans kompis
Alex Kling i maj utanför Pysselboden i
Hjärnarp. Där hade de ställt upp sina bord
med loppisvaror för att försöka få in lite
pengar till CISV. Och Charlie berättade att
de skulle åka till en barnby i Colombia i
juli. Samarbete, interkulturell förståelse,
kommunikation och vänskap är en del av
innehållet. Inför resan ingår en del förberedande aktiviteter som loppis, helgläger,
träffar med de olika familjerna vars barn
ska åka tillsammans etc.
12-åringarna Charlie och amerikanske
Ryan hos en värdfamilj i Bogotá
Foto: Värdfamiljen.

de var supersnälla. När vi kom till lägret
två dagar senare var det personer från hela
världen som stod framför mig, och det var
nästan alla man ville vara vän med, för de
var roliga, trevliga. Om man grät så kom
de alltid och frågade hur det var med en =
bra kompisar.
Efter två veckor på lägret kände man alla
och då skulle man också sticka till den
andra värdfamiljen med en kompis man
ville åka med. En vecka senare när vi var
tillbaka på lägret åkte vi ut på vår andra
utflykt, då stack vi till staden Bogotá och
den var mycket STOR. Det fanns också
speciella dagar på lägret som reverse day,
rich and poor och handicap day som vi
tyvärr inte hade tid med för vi gjorde
massa annat kul!”

Charlie Ahlm och Alex Kling
på loppisen på torget i Hjärnarp.

CISV sammanför barn, ungdomar och
vuxna som tillhör olika kulturer, religioner
och politiska system för att de ska uppleva
gemenskap, lära sig samarbete och internationell förståelse. Organisationen ger en
möjlighet för individer att utveckla ett globalt perspektiv, en livsfilosofi och en aktiv
önskan att arbeta för fred.

*CISV (Childrens International Summer Villages)
är en partipolitiskt och religiöst obunden
ideell organisation med målsättningen att
skapa en fredligare värld. Organisationen har
funnits sedan 1951 och har som mål att skapa
en bättre värld, ett litet steg i taget.

Det var 70 personer på lägret som varade i
fyra veckor. När Charlie kom hem berättade han så här:
”Min resa till Colombia var väldigt spännande, först stack vi till en värdfamilj och
51

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
•Echo proﬀsmaskiner
• Skogs- och trädgårdstillbehör
• Sågskydd
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Gårab AB • 0705 - 90 84 50 • www.gårab.se
Söndrebaljsvägen 49 • Hjärnarp
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Rednex på Spelmansgården

Text: Therése Friström.
Foto: Michael Jander.

Rednex kom med mycket glädje och energi
till Spelmansgården.
De bjöd på en hejdundrande westernshow!
folkmusik genom Folkrotfestivalen på
Spelmansgården. Just i år var det uppehåll
för festivalen. Alla möjligheter öppnades,
då även övriga Rednexare gärna anslöt till
denna sponsorkonsert och ingen krävde
något gage. De kom alla från när och
fjärran, den längst ifrån från Antwerpen.
Klubben stod för resekostnader, kost och
logi. Tack vare hemma-hos-boende och
hemlagad mat kunde kostnaderna hållas
nere. Och resultatet blev ett välbehövligt
tillskott till ridklubbens kassa.

Det närmast ofattbara skedde den 16 juli i
lilla Simontorp då världskända gruppen
Rednex gav en sponsorkonsert på Spelmansgården. Rednex ville ge en konsert
till förmån för ridklubbens träning med
funktionsnedsatta och även för klubbens
verksamhet med barn och ungdomar. Bakgrunden var ett samtal mellan en i bandet,
Tor, och hans mor Gudrun Jander, som
är ordförande i Ridklubben. Tor visste
att ridklubben arbetade ideellt med funktionsnedsatta ryttare. Han berättade att
Rednex hade lyft upp en rullstolsburen person på scenen under en konsert i Schweiz.
Vilken lycka det blev för denne!
Rednex gjorde stor succé under 90-talet,
framförallt med sin mångmiljonsäljare
”Cotton Eye Joe”. 90-talsmusiken har svept
över Europa med förnyad kraft de senaste
åren. Gruppen har ett digert spelschema
med turnerande i hela Europa. Tor menade
att det nu var dags med en spelning för
ett gott ändamål i Nordvästra Skåne, där
Rednex inte spelat tidigare.
Sagt och gjort - en lucka i turnéerna
hittades helgen 16-17 juli, vilket lägligt
sammanföll med den tidpunkt då det
annars brukar bjudas på konserter och
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Med förenade krafter byggde Laif och
Ninni Carr och ridklubbens medlemmar en
fantastisk scen i ridhuset. Så var kvällen
kommen och läktaren fylldes med publik.
Inbjudna VIP-gäster var ridklubbens handikappryttare och därutöver kunde klubben
glädjas åt ett stort antal utifrånkommande
funktionsnedsatta bland publiken. Raden
med rullstolar var lång. Rednex spred
mycket glädje och energi och gjorde en
fulländad westernshow. Få kunde sitta
stilla på läktaren och framför scenen
dansade publiken spontant på en tillfällig
dansbana. När Rednex spelade ”Spirit of
the Hawk” och ”Cotton eye Joe” räckte
dansbanan inte till. Några tittade upp mot
ridhustaket för att se om det lyfte…

En halv miljon kronor
till massajbarnen i Kenya!
Text: Sven Zetterlund.

Två generösa människor på
Hallandsåsen har skänkt en halv
miljon kronor till insamlingsstiftelsen Mama Zebra Memorial Fund
vars syfte är att ge fler barn i massajland i Kenya möjlighet att få utbildning och bra hälsovård. Dessutom skrev och bekostade paret
annonsen härintill som publicerades
i HD/NST i början av sommaren.
Fonden, som drivs av Linda
Rasmussen och Sven Zetterlund i
Afrikahuset, har fram till idag

samlat in närmare 5 miljoner kronor
och finansierat tre skolor med tillsammans ca 2000 skolbarn, en
läkarstation, en brunn för rent
vatten och mycket annat.
Fonden startades av Sven för att
hedra minnet av hans tidigare maka
Ingegerd född Ehlorsson och uppvuxen i Hjärnarp. Det är idag en
fond som också vill hedra minnet
av Lindas tidigare make Poul. Både
Poul och Ingegerd omkom i tragiska
olyckor i Afrika sommaren 2002.

Nära hälften av eleverna är idag flickor. Foto: Sven Zetterlund.
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Till vem ska man skänka pengar?
Det var frågan min fru och jag ställde oss när vi, liksom
många andra, ville göra något bra för barn i utvecklingsländer. Vår övertygelse är att det mest angelägna på sikt
är att ge fler barn möjlighet att få gå i skolan.
Vi valde bort de stora organisationerna där en ansenlig
del av bidragen försvinner i administrativa kostnader.
Vi sökte en annan effektivare väg att hjälpa och för oss
är följande kriterier viktiga: Vi vill veta hur mycket av
pengarna som kommer fram, hur de används och ha
möjlighet att ha synpunkter på valet av projekt. Vi vill
att de projekt pengarna går till strävar efter att ge flickor
samma möjligheter som pojkar. Och vi vill kunna följa
hur arbetet i de aktuella projekten framskrider.
Vi hittade en insamlingsstiftelse som uppfyller våra
önskemål i alla avseenden – Mama Zebra Memorial
Fund som har sitt säte i Hjärnarp norr om Ängelholm.
Den har till syfte att ge fler massajbarn i Östafrika, inte
minst flickor, chans till utbildning och varje insamlad
krona går oavkortad till fondens projekt. Ingen får någon lön eller annan ersättning. Så har du eller ditt företag samma synsätt kring gåvor och bidrag som vi, är det
här en hemsida värd att besöka:
www.mamazebra.com
Anita & Gunnar
Två nöjda givare
PS. Fondens bankgiro 5444-9327
Mama Zebra Memorial Fund är en politiskt och religiöst obunden insamlingsstiftelse som kontrolleras av Länsstyrelsen Skåne och har auktoriserad revisor.
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TRAILERKOMPANIET AB

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

Magnarps hed
Text och foto: Margareta Arvidsson.

Regnet hängde i luften denna blåsiga augustidag när det var dags för exkursion på
Magnarps hed. 12 deltagare trängdes runt
Lars Ekberg för att inte gå miste om något
lärospån. Den växt finns nog inte, som
Lars inte kan det latinska namnet på. När
vi stretade fram i blåsten fick vi höra lite
historia om heden och Lars visade oss Eva
Thulins bok ”Magnarps hed”, som mycket
handlar om hennes oförtrutna kamp med
bl a myndigheter för att bibehålla så mycket
som möjligt av heden i sitt ursprungliga
skick.
Magnarps hed är en ljunghed, vilket syns
tydligt på panoramabilder från 30-talet.
Numera är stora delar av heden invaderad
av den visserligen vackra men främmande

Magnarps hed aug 2016. Vinden driver
de vredgade vågorna mot stranden.

ser om skötseln. Naturvännerna anser att
skötseln är eftersatt. Efter många decenniers kamp blev heden 2008 äntligen ett
naturreservat.
Här vandrade vi nu
och studerade växtligheten. Vresrosor
och renfana är förhäskande. Men vi
kunde även glädja
oss åt blåklockor,
backtimjan, kärleksört och många andra
örter som Lars kunnigt
berättade om.
Kärleksört, som
fjärilarna gillar.

Lars berättar
och Elin och Carl i förgrunden lyssnar.

Lars Ekberg funderar nu på nya mål för
våra exkursioner nästa
år, bl a blir det Grevie
backar i maj när backsipporna blommar.

vresrosen, Den hör hemma i fjärran östern.
Även träd och buskar har trängt in.
Magnarps vägförening som haft hand om
skötseln av heden upphörde 1977 och lämnade då över skötseln till kommunen. Sedan dess har det varit ständiga kontrover57

I år är det
ett riktigt ollonår!

Bosses utetjänst
tning rbete
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Dräne
Boarpsvägen 200, 266 97 Hjärnarp
Tel 0431-454700 Mobil 070-5154700

S
f
b
a
s
E
r
R
s

58

I
h
t
o
d
k
o
p
s

Trollehallar

– snapphanenäste och isälvsraviner
Text: Karl Axel Sand. Foto: Michael Jander.

Klädd i snapphanedress berättade Gudrun Jander om snapphanetiden.

Söndagen den 7 augusti var det dags
för den andra vandringen längs Trollebäcken upp till Snapphanestallarna. Ett
arrangemang, som föreningen gör i
samarbete med Ängelholms turistcenter.
Ett par medlemmar från föreningsstyrelsen, Helen Olsson och Henrik
Rixtorp, var med liksom Gudrun Jander,
som ledde exkursionen.
Iförd snapphanekläder med vidbrättad
hatt och bössa tog hon emot ett drygt
tjugotal vandrare med intresse för natur
och kultur vid den smala skogsvägen,
där stigen börjar. Gudrun pratade lite
kort om förutsättningarna för turen,
och sedan började den mödosamma
promenaden med flera passager på
stenar över bäcken.
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Vi tog paus vid ett ställe, där ravinen
var riktigt hög och framträdde tydligt.
Gudrun berättade om hur en sådan vild
och otillgänglig natur hade skapats. Då
inlandsisen drog sig tillbaka för ungefär
14 000 år sedan, grävde den djupa
fåror i marken, här i hallarna på över
30 meter. Den smältande isen skapade
forsande älvar, som drog med sig stora
stenar, ibland långa sträckor, innan de
fastnade eller bara blev kvar någonstans. Isälvarna hann slipa av dessa
block och stenar, innan de efter lång
tid eroderade. Väder och vind har
sedan under årtusenden skött om
resten. Nu ser man runda och glatta
stenar, där t o m mossor växt sig fast
utan någon jordmån.

Det fanns en del besvärliga passager på vägen.

En sådan miljö har förstås ett speciellt
djur- och växtliv. Här finns forsärla,
som inte är så vanlig. Strömstare ser
man på vintrarna, oftast ute på en sten
mitt i bäcken, spejande efter kryp och
insekter. Bäcköring skymtar ibland
fram i bäcken, och sländor far över
vattnet. Så har vi skogen till största
delen bestående av lövträd som bok,
asp, björk och al.
Vandringen hade sin vändpunkt vid
Snapphanestallarna, där vi gjorde ett
långt uppehåll. Stället ligger egentligen i
en mindre ravin vid sidan om själva
bäckravinen. Delar av bergväggen
består av stelnad lava från ett vulkanutbrott långt tillbaka i tiden. Gudrun
hade mycket att säga om Snapphanestallarna och den tid, då snapphanarna
levde. De fanns i Skåne och uppe på
Hallandsåsen under de fyra krig
mellan svenskar och danskar, som
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ägde rum under 1600talet och som resulterade i att Skåne blev
svenskt. Snapphanarna
stod på danskarnas sida.
De var eller hade varit
danskar. Snapphanar,
sådana som stal eller
rånade, var egentligen
ett skällsord, som
svenskarna hade myntat
för att diskreditera dem.
Friskyttar är egentligen
en bättre benämning
och danskarna kallade
dem så. Snapphanarna
var ju gerillakrigare
som slogs för sitt land.

Snapphanestallarna är ett väl avgränsat
rum mitt i en oländig terräng. Platsen
är idealisk som ett gömställe för partisaner att vila ut i mellan räderna mot
fienden. Något som också stärker den
uppfattningen är de ringar som fanns
där tidigare, inslagna i klippan för att
binda hästar vid. De har tyvärr försvunnit. I en del sägner från snapphanetiden, som gått från generation till
generation, talas det också om de här
stallarna. Frans G Bengtsson har skrivit om dem i sina essäer.
Återfärden till bilarna gick relativt
snabbt. Av samtalen att döma då och
vid avslutningen var deltagarna synnerligen nöjda med utflykten och med
den inblick man fick i traktens natur
och historia. Gudrun kan vara mer än
belåten med sin insats.
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Välkommen till din församling!
Du är välkommen till Svenska kyrkan i Hjärnarp-Tåstarp oavsett hur
ditt liv eller din tro ser ut. Vi vill vara en kyrka för alla och genom vår
verksamhet och våra gudstjänster förmedla livsmod och hopp. En välkomnande och öppen kyrka där människor växer, möts i kärlek och
finner ett rum för både kropp, själ och ande. Det är högt satta mål men tillsammans med Dig, våra medarbetare och förtroendevalda skapar vi en fördomsfri och levande kyrka där alla får rum. Jag hoppas vi ses!
Allt gott!
Ann Lidgren & Medarbetare

Bakre raden fr vä: Anne Ferm, Mats Johansson och Ann-Marlen Cronholm.
Främre raden: Eva Karlsson, Åke Svensson, Ann Lidgren, Anders Nilsson
och Anette Boman. Foto: Annely Silfwerax. Lilla bilden: Anders Lundborg.
Tåstarps kyrka

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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Hjärnarps kyrka
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Varmt välkommen till våra
aktiviteter i Församlingsgården!
12 okt kl 12.00 Lunch,”Skåne i mitt hjärta”
Naturfotograf Ingemar Skogar, Ängelholm.
26 okt kl 12.00 Lunch,”Prostens tre hjärtefrågor”
alla fredagar kl 8.30-11.30, utom 4 nov
Du som är föräldraledig eller hemma med Bjäre kontraktsprost John Liljeblad.
9 nov kl 13-15.30 Café, Allsång, Leif Ahlberg, Viken
ditt barn är välkommen till vår öppna
30 nov kl 11.00 Julbön i Hjärnarps kyrka
verksamhet. Vi leker, sjunger, fikar och
Göingeflickorna Barbro och Agneta
umgås. Ledare: Anders Lundborg och
tillsammans med Lars Svensson sjunger
Anne Ferm. Julavslutning den 16 dec.
julsånger och välkända sånger från
Göingeflickornas repertoar.
Lunch
och kaffe, 100 kr.
After Workis
Café, 50 kr.
- en mötesplats
Ingen anmälan. Önskemål om specialkost
för barnfamiljer anmäles till expeditionen eller mejlas till
onsdag 19 okt och 16 nov kl 17.00-20.00 församlingen senast fredagen före.
Vi lagar mat tillsammans, delar gemen30 nov kl 12.00 Julfest i Församlingsgården.
skapen kring matbordet och lär känna
Denna gång behöver vi anmälan om deltagvarandra. Det finns möjligheter för barnen
ande till expeditionen senast fredagen före.
att både leka och vila.
Ansvarig:
Ulf Berwill.
Mat till självkostnadspris: 50 kr vuxen,
Samarrangemang med SENSUS.
30 kr barn. 11 dec kl 16.00 Luciafirande.
Anmäl till Petra Oddson senast fredagen
Födelsedagsfirande
innan. petra_oddson@gmail.com
tisdagen den 14 februari kl 13.30-15.30
Vi vill gärna fira Dig som någon gång under
år 2017 fyller 70, 75, 80, 85, 90 eller mer.
Ungdomscafé
Vi ställer till kalas för dig och du får gärna ta
fre 14 okt, 11 nov, 16 dec kl 17.00-21.00 med dig din livskamrat eller en god vän.
Vi lagar mat, umgås, ser på film, spelar
När Du anmäler Dig till expeditionen
pingis och slappar. Du som går i sjuan
senast den 8 februari tala om ifall Du har
eller uppåt är välkommen på fredagsmys! önskemål om specialkost.
Ta gärna med en kompis!
Kan Du inte komma men vill ha besök av
Ledare: Henric Cronholm och Anders
oss, hoppas vi att Du hör av Dig!
Lundborg. Julfest den 16 dec.
Ansvarig: Anette Boman.

Barncafé med babysång

PST!

Allhelgona fredagen den 4 november

Måndagsträffen

serveras buljong, smörgås och kex hela
dagen på våra kyrkogårdar. Café i Församlingsgården. Diakon, präst och kyrkogårdsvaktmästare finns på plats.
Minnesgudstjänst lördagen den 5 november
Hjärnarps kyrka kl 16.00
Tåstarps kyrka kl 18.00.
Carolina Söderman, sång och piano.
Janne Andersson, sång och bas.

måndagar kl 18.30-20.00

Intressanta gäster och kaffeservering.
10 okt Anna Johansson, sjukgymnast
14 nov Charlie Ahlm, barnby Colombia
12 dec Anne Ferm, barnkören, Lucia
13 febr, program ej fastställt
Måndagsträffen stöder IM.
Kontakt: Tima Ivarsson 0431-45 41 01.
Anna-Maj Leonartsson 0431-45 45 23.
62

or”

en

a

r

Tisdagsgruppen kl 14.00-17.30

Kontakt

för barn 6-9 år
Lek, pyssel, mellanmål
Ledare: Anne Ferm och Anders Lundborg.
OBS! För plats, anmäl till kölistan.

Onsdagsgruppen kl 14.00-17.00
för barn 10-12 år

Lek, pyssel, mellanmål
Ledare: Anne Ferm, Ann-Marlen Cronholm

Barnkören Light för barn 6-9 år
Tisdagar kl 16.00-16.30

annons

Församlingsexpedition samt bokning av
Församlingsgården eller Sockenstugan
Församlingsgården
Allegårdsvägen 10, 266 75 Hjärnarp
0431-41 51 70
Fax 0431-45 43 20
Sockenstugan:
Gånarpsvägen 196, 266 92 Munka Ljungby
hjarnarp-tastarp.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/hjarnarp-tastarp

Barnkören Oktaverna för barn 10-12 år
Onsdagar kl 16.30-17.00
Anders Lundborg Diakoniassistent
0431-41 53 14
anders.lundborg@svenskakyrkan.se

Mariakören för vuxna

Tisdagar kl 19.00-20.30
Ledare för körerna: Anne Ferm.

Lucia i Hjärnarps kyrka

Anette Boman Diakon
0431-284 05
söndagen den 11 december kl 16.00
anette.boman@svenskakyrkan.se
Barnkören Light, Oktaverna, solister
och konfirmander. Kaffe till självkostnadspris. Ann Lidgren Kyrkoherde 0431-41 51 71
Adventskaffe i kyrkan och Församlingsgården. ann.lidgren@svenskakyrkan.se

Julafton

Gemenskapsjul firas i IOGT-lokalen, Ängelholm kl 13.00-17.00. Julbord, julbön och
underhållning. Ingen avgift.
Verksamheten kan stödjas genom att skänka
gåvor och pengar.
Ansvariga: Anne-Marie och Hans Bengtsson,
Åke Svensson 0730-92 14 93.

Gudstjänster på äldreboendena

14 okt, 4 nov, 25 nov och 16 dec
Åshaga kl 14.00, Bokhöjden kl 15.00
Annandagsgudstjänst 26 dec
Åshaga kl 14.00 Manskören Lyran.

Samtalsgruppen

20 okt, 17 nov, 15 dec kl 18.00
på Församlingsexpeditionen.
Är Du mitt i livet och skulle vilja vara med
i vårt samtal, kontakta expeditionen.

Samtalscirkeln i Sockenstugan

Ann-Marlen Cronholm Kanslist
0431-41 51 70
ann-marlen.cronholm@svenskakyrkan.se
Anne Ferm Kyrkomusiker 0431-41 51 73
anne.ferm@svenskakyrkan.se
Carl-Erik Bodahl Ordf kyrkofullmäktige
0706-64 17 60
carlbod01@hotmail.com
Eva Karlsson Kyrkovaktmästare
0702-96 48 12
mariaeva.karlsson@svenskakyrkan.se
Lennart Engström Ordförande kyrkorådet
lennart@evasstrutsar.se
0702-06 52 56

Mats Johansson Kyrkovaktmästare
20 okt, 17 nov, 15 dec, 12 jan, 26 jan, 9 feb
0431-41 53 09
kl 18.00-20.00
mats.g.johansson@svenskakyrkan.se
Vi samtalar om Martin Luther och Lilla
katekesen.
Monica Larsson Församlingsvärdinna
Kontakt: Åke Svensson 0730-92 14 93
monica.a.larsson@svenskakyrkan.se
Ann Lidgren 0703-11 05 50
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Kom till
JULMARKNADEN!

Allesammans!
på torget i Hjärnarp
lördagen den 3 december kl 10.00-15.00
Glögg & pepparkakor - Julgran- Chokladhjul- Pepparkakshusutställning- Marknadsstånd-Tomte

Vill du torga på julmarknaden?
Anmäl dig till torgfogden
Helen Olsson
0431-45 43 62, 0706-43 43 62
Avgift: 50 kr vuxen, 100 kr firma
Gratis för skolklasser och barn som säljer egna saker.

