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Från redaktionen i frebruari
Kära läsare och annonsör!
Det blir inte alltid som man tänkt sig. Vår
omtyckte skribent Karl-Axel Sand lämnade
oss hastigt när han avled i december. Han
hann precis bli färdig med sina artiklar till
detta nummer. Som om inte detta var nog,
gick även hans sagesman Göte Lundbladh
bort i januari. Vem skall vi fråga nu? Göte
var en länk till det svunna Hjärnarp. Nu blir
det Karl-Erik Ragnarsson som efterträder
Karl-Axel som skribent. Karl-Erik är även
han en god kännare av bygden och full av
uppslag och idéer.
Vår ambition att ha ett mindre antal sidor
i tidningen för att hålla nere portokostnaderna för abonnenter - ett hundratal - utanför området har kommit på skam. Medan vi
arbetat har det tillkommit så många goda
idéer: “Det måste vi bara ha med!”

Vi är också tacksamma för våra trogna
annonsörer, vars insatser bekostar
tryckningen av tidningen.
Vi fortsätter att ta med historiska tillbakablickar från vår utställning “Gamla
affärer och företag” från 2011. I detta
nummer Benmöllan, Hendel Wulffs åkeri
och Nils Hjalmarssons handelsträdgård.
Om det äntligen kunde bli vår! Stora
fågelsträck har redan synts på himlen.
Men den här konstiga vintern vill kanske
Kung Bore ta en strid med Gumman Tö
i februari och mars.
Då kan man ju alltid roa sig med läsning i
Hjärnarpsbladet. Vaddå, inte särskilt kul?
Du är välkommen att själv skriva något!
En ungdoms/barnreporter skulle inte alls
vara fel!

Margareta Arvidsson

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: Ring Posten om du bor inom ovanstående postnr.-områden.
Magareta Arvidsson, tel 0431-28183, redaktionen@ektv.nu, om du är abonnent.
Lösnummer finns att köpa hos Mitt i Byn, pris 20 kr.
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Verksamhetsplan 2017
8/2-26/4 och 6/9-29/11, onsdagar kl 9.00
Promenader med Lasse Mark utgår från
parkeringen bakom idrottsplatsen.
7/3
Kommer Hjärnarpsbladets vårnummer.
OBS! Manusstopp alltid den 15/1.
6/4, kl 19.00
Årsmöte i HGIF:s klubbstuga på
Idrottsplatsen. Årsmötesförhandlingar.
Kaffeservering. Stellan Joansson
berättar om planerna för ICA Arons.
3/5, kl 18.00
Exkursion med Lars Ekberg till Grevie
backar. Samåkn från Grilleken kl 18.00.
7/5, kl 9.00
Postrånevandringen, se sista sidan.
11/6, kl 14.00
Kyrkogårdsvandring i Hjärnarp med
Tommy Nordbergh.
Samling på parkeringen kl 14.00.
18/6, kl 14.00
Vandring i Trollehallar i snapphanarnas
spår med Gudrun Jander i samarbete med
turistcenter. Anmälan till turistcenter
0431-82130. Avg 100 kr.
16/7, kl 14.00
Vandring i Trollehallar, se 18/6.
26/7, kl 18.00
Vandring i Simontorp - Lönnkrog m.m.
med Rita Aatola och Franciska Uggla.
Samling på gästis parkering kl 18.00.
3/8, kl 18.00
Exkursion med Lars Ekberg till Ängalag
(mellan Torekov och Kattvik).
Samåkning från Grilleken kl 18.00.
6/8, kl 14.00
Vandring i Trollehallar, se 18/6.
3/10
Kommer Hjärnarpsbladets höstnr.
OBS! Manusstopp alltid den 15/8.
3-5/11
Allhelgonasalongen - konstutställning
med bygdens egna konstnärer. Fösamlingsgården. Öppettider: se anslag.
November
Musikcafé för boende på Åshaga.
9/12, kl 10-15
Julmarknad på torget i Hjärnarp.
Pepparkakshusutställning.
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Verksamhetsberättelse för år 2016
Styrelse, se sid 3.
Revisorer: Bengt Gustafsson och
Bengt Pålsson.
Valberedning: Anna Lingmark, Max Lingmark
och smk Michael Jander
Antal protokollförda styrelsemöten: 8
Hjärnarpsbladet har getts ut med 2 nr.
Promenader med Lasse Mark har anordnats
onsdagar under både vår och höst. Promenaderna har utgått från idrottsplatsen med
varierande slingor.
Föredrag den 11 april på ängelholms bibliotek i samarbete med Ängelholmsbygdens
lokalhistoriska förening och biblioteket.
“Hjärnarp - gränsbygd med snapphanar och
postrånare”. Gudrun Jander & Karl-Axel Sand.
Årsmötet den 14 april ägde rum i HGIF:s nya
klubblokaler. Efter årsmötesförhandlingarna
berättade Gudrun Jander om Hjärnarp som
gränsbygd med postgång och postrånare.
Exkursion i Prästängen i Tåstarp var det
den 23 april under ledning av Lars Ekberg.
Postrånevandringen den 8 maj lockade
ca 700 deltagare i ett strålande vårväder.
Möte med politikerna i Beredning Samhällsbyggnad ägde rum den 31 maj. Vi framförde
ortsbornas synpunkter på vad vi vill utveckla
och förbättra för att göra Hjärnarp mer attraktivt att bo och leva i.
Den 3-6 juni hade vi en välbesökt konstutställning med mycket fin konst av bygdens
egna konstnärer på församlingsgården.
Konstnären Bertil Englert invigde med en
trudelutt på sin långa näverlur.
Frukost på Gästis blev det den 5 juni för
alla de som hjälpt till under året.
Kyrkogårdsvandringen under ledning av
Tommy Nordbergh den 4 juni hade ett 20-tal
intresserade deltagare.
Exkursion på Mästocka Ljunghed var det
den 14 juni under ledning av Lars Ekberg.
Vandringarna “I snapphanarnas fotspår” i
Trollehallar den 19 juni och 7 augusti med
Gudrun Jander som guide lockade ett 30-tal
deltagare varje gång. Samarrangemang med
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Ängelholms turistcenter.
Vandringen “I fädrens spår” med Rita Aatola
Olsson och Franciska Uggla genomfördes den
27 juli. 40-talet deltagare fick höra spännande
berättelser om märkvärdiga personer och platser, bl a Solberget och Boarpskungen.
Exkursion på Magnarps hed var det
den 9 augusti under ledning av Lars Ekberg.
Den 28 augusti höll Gudrun Jander och Marie
Svensson föredrag om “Postgången över
Hallandsåsen i ett historiskt perspektiv” och
“Postrånevandringen i nutid” på gästis för
Njurförbundet.
Musikcafé för de boende på Åshaga med
spelmännen Bengt Hedin och Sven-Åke
Adolfsson arrangerades den 24 november.
Julgranen kom på plats tack vare familjen
Nyman som skänkte den, Nordberghs
som avverkade, transporterade och satte
upp den. Joe Larsson och Jimmy Andersson
såg till att belysningen kom på plats.
Traditionsenlig Julmarknad hölls på torget
i Hjärnarp den 3 december med många försäljare och blev välbesökt. Hos Veronica på
Salongen fanns ett rekordstort antal pepparkakshus utställda.
Skrivelser ang tung trafik har sänts till Trafikverket och om bättre bussförbindelser
till kommunen och Skånetrafiken.
Bidrag har getts till Mama Zebra Memorial
Fund (skolbyggnad i Kenya), Vi i skolan
(skolhuset i Tåstarp) och skolan (pepparkaksdeg).
Medverkan i Ängelholmsboken: Karl-Axel
Sand och Gudrun Jander. Gudrun har skrivit
om trevliga utflyktsmål runtom i bygden.
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till
alla som hjälpt till och deltagit i föreningens
verksamheter!
Hjärnarp den 12 januari 2017

Marie Svensson
Gudrun Jander
Lasse Mark
Henrik Rixtorp
Ewe Windahl

Torbjörn Göthe
Margareta Arvidsson
Helen Olsson
Anette Bengtsson

Tack, Karl-Axel!
Foto: Bengt Rosendahl

Hjärnarpsbladets avhållne medarbetare och reporter Karl-Axel Sand har
lämnat oss. Han avled hastigt den 7 december på väg till ännu ett möte.
Karl-Axel hade en yrkesbakgrund som skolman. Bl a var han läroverkslärare i Ängelholm på 60-talet, därefter skolledare i Landskrona och blev
år 2000 ordförande för Nordvästra Skånes Folkhögskola.
,

Som pensionär bosatte han sig i Hjärnarp och engagerade sig i bygdens
frågor. Karl-Axels stora intresse var miljöfrågorna. Han var styrelsemedlem
i Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening och Bjäre Naturskyddsförening och var där även verksam på regional och riksnivå. Vad Karl-Axel
än arbetade med gjorde han det med stort engagemang och stor noggrannhet. Det var en ren fröjd att ta emot hans artiklar i Hjärnarpsbadet. De var
noga genomarbetade och det fanns nästan aldrig något att redigera.
Karl-Axel blev 82 år. Han har lämnat ett ofattbart tomrum efter sig på redaktionen och saknaden efter honom är stor. Vi sörjer honom.
5

Hjärnarpsbladets redaktion
gm Margareta Arvidsson

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
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Till Skånetrafiken samt ansvariga i Ängelholms kommun
VI KRÄVER BÄTTRE BUSSFÖRBINDELSER!
Hjärnarps socken med 2500 invånare är en av de tätorter i Ängelholms kommun som växer
snabbast och som ur tillgänglighetssynpunkt är den mest strategiskt belägna. Närheten till
Ängelholms Centrum, Ängelholm/Helsingborgs flygplats, närheten till riksväg E6 , närheten till Valhall Park med utbildningsenheter, närheten till ett stort område med fritidshus
som allt mer blir permanentbostäder, närhet till tågstationen i Barkåkra/Förslöv, och inte
minst närhet till en underbar natur dit allt fler turister söker sig.
Alla dessa positiva aspekter på tätorten Hjärnarp ska vara den bedömningsgrund
som beaktas i Er planering av bussförbindelserna.
Vi ser redan nu hur det satsas betydligt mer i andra kommundelar, t ex Vejbystrand, Munka
Ljungby m fl och inte minst inom Ängelholms stad med Havsbadsområdet. För att klara
det dagliga livspusslet är nu många boende i tätorten Hjärnarp tvungna att köra egen bil och
i flera fall äga två eller fler bilar per hushåll, vilket dåligt stämmer överens med Ängelholms
kommuns miljöpolicy! Flera grupper i tätorten är redan hårt drabbade p g a undermåliga
bussförbindelser. Vi tänker då framförallt på de äldre och skolungdomar, barnfamiljer och
många förvärvsarbetande.
Nedan kan vi ange flera konkreta exempel på hur undermålig busstrafiken är:
Enligt SYV (Studie och Yrkes Vägledare) på Söndrebalgs skola väljer många elever bort
något av de 4 Gymnasieprogrammen på Valhall Park eftersom det inte finns direktförbindelser med allmänna kommunikationsmedel.
• Det är svårt att få vikarier och personal till skolan och förskolorna eftersom det inte finns
bra förbindelser (körkort är ett måste).
• Barn till nyanlända som bor i Hjärnarp behöver vara på förskolan 10:30-18:00 när föräldrar är på SFI (Svenska För Invandrare) i Ängelholm. Undervisningstiden är 3,5 tim
13:00-16:30 men vistelsetiden på förskolan blir 6,5 tim.
• Morgonturen kl. 07:40 från Hjärnarp bör ändras så att elever som går på Rönneskolan i
Ängelholm kan komma i tid till skolan, idag måste de åka redan 07:10.
• Att kunna ta sig hem senare än kl 22, 23 fredagar och lördagar (sista turen från Ängelholm 15:48) är också många innevånares önskan. Söndagar finns inga bussturer.
• Bor man Margretetorp/Svenstorp är turerna ytterligare begränsade.
• Om man arbetar eller är på aktivitet som slutar kl 18, får man vänta till 19.23 innan buss
går hem.
Vi kräver därför att Skånetrafiken och ansvariga inom Ängelholms kommun snarast i sin
resursplanering tillgodoser en positivt växande tätorts behov av bussförbindelser som är
värda namnet!
Mera konkret:
- Direktförbindelse flera gånger om dagen, t o r med Ängelholms centrum via Ängelholms
Flygstation
- Hålla kvar några bussförbindelser via Munka Ljungby pga besök på vårdcentralen där
- Utökade bussturer under helgerna
- Tvärförbindelser med Valhall Park och tågstationerna i Barkåkra och Förslöv
7

Om ansvariga instanser skulle peka på dåligt underlag för ökad busstrafik, vill vi peka på
möjligheten att sätta in några mindre bussar vid tidpunkter med färre resenärer och på föreslagna ”tvärsträckor” t o r Valhall Park och tågstationen i Förslöv.
2016-10-29 Styrelsen för Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp/ Marie Svensson ordf
PS. Denna skrivelse skickas även till Ängelholms kommun. DS
---------------------Svar kom 2016-11-01 från trafikingengör Björn Adlerberth, Ängelholms kommun.
Björn meddelar bl a att han lyfter skrivelsen på månadsmöte med Skånetrafiken och trafikentreprenören Nobina.
2016-11-24 meddelar Björn att Skånetrafiken inte har några planer på att utöka trafiken,
men att kommunen beslutat inhandla två turer till Svenstorp kvällar och helger 2017. Om
beslutet inte överklagas.
I mitten på dec (odaterat) kom långt svar från Skånetrafikens trafikutvecklare Mia Haagen
med följande slutkläm:
- Jag förstår att er förening och de boende i Hjärnarp gärna skulle vilja ha ett svar som innehöll löften om mer busstrafik mycket snart, och det kan jag inte ge er, men vi ska se över
linjerna i trakten nästa år och då hoppas vi kunna hitta bra trafikupplägg som förbättrar resmöjligheterna för er. Vi kommer att samråda med kommunen, så att vi tar hänsyn till skoltider, vårdcentral o dyl.
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Allegårdens nya ägare stortrivs i Hjärnarp
Text: Gudrun Jander. Foto: Michael Jander.

Nya ägarparet på Allegården, Åsa och Sten Isendahl, visade oss den parkliknande
trädgården med glödande höstfärger och de ses här på spången över den porlande
Lerbäcken. I bakgrunden boningshusets veranda, som säkerligen är ljuvlig att sitta
på under varma sommarkvällar. Kanske Näcken då dyker upp ur bäcken?

“Vi kom bara in på gårdsplanen, sedan
var det kört”, berättade Åsa och Sten
Isendahl.
I augusti 2014 fick de i sin villa på
Kungsholmen i Stockholm syn på att
Allegården* i Hjärnarp var till salu. De
hittade annonsen i en dagstidning. Åsa
och Sten hade en längre tid letat efter
en gård i Stockholms omgivningar,
eftersom de var hjärtligt trötta på
köerna över Tranebergsbron och
Essingeleden. Men de hittade inte riktigt
det där lilla extra som de sökte. Det
var inte främmande för Åsa, som är
9

född och uppvuxen i Kristianstad
och Åhus, att bosätta sig i Skåne.
Hennes yrkesbakgrund som kock
tillsammans med en undersköterskeutbildning, kändes lovande för att söka
nytt jobb vid en flytt. Sten, som själv
betecknar sig som ett stockholmskt
betongbarn, var inte heller emot ett
mera lantligt leverne, tvärtom!
Sagt och gjort, de åkte ner till
Hjärnarp och Allegården på en
visning - och det sa bara klick med
en gång. Här skulle de bo och flytten
blev ett faktum. Dels blev de

hänförda över den charmiga gården
och trädgården, men också över
Hjärnarps närhet till allt – till Danmark
och kontinenten, flygstationen, motorvägen och naturligtvis ICA-butiken.
Närheten till naturen är också ett stort
plus och både Åsa och Sten var imponerade över det öppna landskapet på
Bjärehalvön och Kullalandet. Närheten
till flygplatsen var ett stort plus för Sten,
som har kvar sitt arbete i Stockholm
som ekonomichef.
- Jag är hemma under helgerna och har
hemkontor på måndagar, berättade
Sten, men för övrigt under arbetsveckorna bor jag och sonen, 19 år, kvar i
vår villa på Kungsholmen. Men bara
tillsvidare, det är max en femårsplan!

värdefull gård, med anor ända från
1700-talet. Dessvärre styckades
ägorna upp vid framdragningen av
motorvägen i slutet av 60-talet, men
nuvarande kringbyggda gård med
stallbyggnad och boningshus, den
parkliknande trädgården med Lerbäcken - totalt 4,2 ha - räcker mer än
väl till familjen Isendahl!
- På platsen där gårdsplanen är belägen, berättade Åsa, har man hittat
fornlämningar från både stenåldern,
bronsåldern och järnåldern. Det är
spår av äldre bosättningar, som efterlämnat skärvor och bitar av keramikföremål, redskap och mycket mer.

Det var kallt i luften och höstfärgerna
glödde i solen denna klara novemberDottern i familjen, 11 år, cyklar varje
dag, när vi lämnade Åsa och Sten på
dag till Söndrebalgsskolan och trivs gott Allegården och samtidigt hälsade dem
i både Hjärnarp och skolan. Åsa fick
varmt välkomna till Hjärnarp. På min
anställning på Sommarsol i Vejbystrand, sista fråga - saknar ni något i Hjärndär hennes kombinerade yrkesbakarp? - svarade Åsa så här:
grund kommer väl till pass.
- Ja vi saknar ett bageri!
Familjen var väl medvetna om att de
*Allegården har fått sitt namn efter de
många alarna som kantar Lerbäcken.
bosatte sig på en kulturhistoriskt
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Det politiska ledargarnityret i Hjärnarps kommun
Text: Karl-Axel Sand. Foton från utställningen Gamla skolor i Hjärnarp.

Göte Lundbladh och jag satt en dag
och resonerade om hur det såg ut i
kommunalpolitiken i Hjärnarp under
1930-talet och framåt. Vi blev snart
varse att nästan inga personer, som var
med i politiken då, finns kvar.

partiet, Ragnar Svensson i Boarp
högern och Gustav Ekholm och
Hasse Persson socialdemokraterna.
De fick viktiga roller i den lokala
politiken, inte minst den sistnämnde.

Överläraren i boarpsskola Ragnar Svensson avtackas vid den sista examen i Boarps skola i mitten
av sextiotalet av företrädare av Hjärnarps komun.
Frv: Georg Lundbladh Ragnar Svensson Gustav Ekholm och Hasse Persson.

Skriftliga källor är få med undantag av
protokollen från kommunalfullmäktiges sammanträden. De ger en
uppfattning om vilka frågor som stod
på dagordningen men aldrig en
djupare bild om hur diskussionerna
gått. Dessutom är det mestadels
enklare vardagsfrågor, inga stora
politiska frågor. I varje fall fram till 60talet. Källorna har alltså brister.

Hasse eller Johannes Persson var
uppvuxen i Lund, där han även
utbildade sig till lärare. 1924 kom
han direkt från seminariet till
Hjärnarp och Kyrkskolan (nu förskolan Leklunden), där han efterträdde folkskollärare Hedlund, som
sedermera skulle bli hans svärfar.
Hasse skulle komma att bli Hjärnarp
trogen livet ut.

Folkskollärarna var aktiva i politiken,
men så var det inte bara i Hjärnarp.
Åke Johnsson representerade folk-

Hasse Persson blev två år senare
lärare i Margretetorp (1926-68). Han
acklimatiserade sig snabbt. Samma år
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var han med om att starta den första
idrottsföreningen i Hjärnarp och blev
ordförande där och var det ända till
sin död 1976. Den positiva utveckling
som klubben fick och de framgångar
den hade under många år i grenar
som orientering, skidåkning och
fotboll kan i mycket tillskrivas
Hasse Persson.

klassen. Det är många som har
omvittnat de här egenskaperna. Han
fick även ibland hjälpa lärare, som
hade svårt med disciplinen.
- Lyssnade man på honom under
lektionerna, behövde man inte läsa
någon läxa hemma, som Karl-Erik
Ragnarsson, en av Hasses gamla
elever, uttryckte det. Ett annat bevis
på undervisningsskickligheten gav
också Karl-Erik.
- När jag gick i första klassen i
realskolan i Ängelholm, insåg jag
snart, att kunskaperna, som gavs i
den årskursen, hade jag redan fått i
Margretetorp.
Det går många historier om Hasse
Persson. En berättade Göte
Lundbladh. Hasse hade som vanligt
åkt upp till Dalarna och Vasaloppet
med några av idrottsföreningens
skidåkare, som skulle delta i
tävlingen. Efter loppets slut i Mora
beredde man sig för att åka hem till
Hjärnarp igen. Men det hade inte
Hasse lust till. Nu åker vi till Sixten
Jernberg i Lima, sa han. Sagt och
gjort. Hemma hos den berömde
skidåkaren blev det sen långa
utläggningar om skidor och skidsport, innan det var dags att åka
med hemkomst först långt ut på
natten.
På kort tid hade Hasse Persson
blivit en kändis i bygden. Han var
en duktig lärare med stort idrotts-

Hasse Persson som ung lärare i
Margretetorp

Även i skolan i Margretetorp blev
idrotten ett viktigt inslag. Men det
förtog inte i något avseende den
undervisning Hasse bedrev. Han
hade en naturlig fallenhet för
pedagogik, var humoristisk men
klar och tydlig i sitt tal och kunde
förklara på ett sådant sätt att alla
begrep. Han hade en naturlig pondus och kunde lätt hålla ordning i
12

intresse och hade varit med om att
starta en förening. Det var inte så
konstigt att han snart hamnade i
politiken. Hasse ställde upp i kommunalvalet 1934 för socialdemokraterna och valdes in i kommunalfullmäktige 1935.
Något som verkar anmärkningsvärt
i dag är, att han redan 1937 valdes
till ordförande i denna församling,
trots att han inte tillhörde det största
partiet bondeförbundet (numera
centern). Men sådant hände på den
tiden i lokala sammanhang. 1950
valdes han in i kommunalnämnden.
Han behöll posten som ordförande i
kommunalfullmäktige till kommunsammanslagningen 1971, då han
lämnade politiken. En annan sak att
notera är att bondeförbundet och
socialdemokraterna ofta samarbetade i politiken både på riksplanet
och i kommunerna. Så även i Hjärnarp.
Den tyngste politikern i bondeförbundet här under denna tid var
Georg Lundbladh. Han kom från
Skälderhus, en bondpojke, 23 år
gammal, som på 20-talet flyttade till
Hjärnarp och Ryet, där han övertog
en gård i dåligt skick från sin svåger.
Det blev ett styvt arbete för honom
med täckdikning och annat. Till sin
hjälp hade han först endast hästar
men skaffade sig sedan en traktor,
Oliver 25, den första i byn. Han
satsade på grönsaksodling och åkte
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med sina produkter in till Ängelholm
för att torga. Han var gift med Vesta
och fick tre barn, varav ett, sonen
Göte, också engagerade sig politiskt,
men inte i Hjärnarp.
Georg Lundbladh kom via SLU
(Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund) in i bondeförbundet och
den lokala politiken på 30-talet.
Förutom platsen han hade i kommunalfullmäktige satt han som ordförande i de tunga nämnderna som
skolstyrelsen, tekniska nämnden
och byggnadsnämnden.
Tillsammans med Hasse Persson
kom han att bli tongivande i politiken i Hjärnarp under de följande
två decennierna.
Vid kommunsammanslagningen
1952 hade Tåstarp och Gånarp
blivit inkorporerade med Hjärnarp
och Margretetorp. Det betydde att
nya, större frågor uppstod att lösa
för politikerna i den utvidgade
kommunen, t ex hur en civil flygplats skulle kunna etableras vid
Valhall. Men den viktigaste var:
Vilket av samhällena skulle bli
huvudort?
Hasse Persson visade klart vad han
ville. Det borde bli Margretetorp
med det bästa läget vid rikstvåan
mellan Malmö och Göteborg. Han
föreslog att det där skulle läggas ut
tomter att bygga villor på. Georg

Kyrkskolan till höger.

Lundbladh och politikerna i den östra
delen av kommunen i Tåstarp och
Gånarp var inte alls beredda på att
hålla med om detta. Hasse Persson lär
t o m ha försökt att förankra detta
beslut på regeringsnivå men lyckades
inte. I stället blev Hjärnarp ett
alternativ, och på Harnackaområdet
byggdes villor. Margretetorp fick
också ett litet antal tomter sig
tilldelade.En som sedan stärkte
Hjärnarps ställning som huvudort i
kommunen var centerpartisten Valter

Nilsson. Han jobbade för att offentliga
lokaler som skola, förskola, bibliotek
och ålderdomshem byggdes eller
förbättrades där.
Stark och drivande som han var, fick
Hasse ändå ge sig i den här vitala
frågan. I ett efterhandsperspektiv har
det visat sig att valet av Hjärnarp var
det bästa valet. Hasse Persson var
engagerad i Hjärnarpspolitiken ända
fram till den stora kommunsammanslagningen 1971.

Lindas

FOTVÅRD

Linda Lund
Diplomerad medicinsk fotterapeut

Du behöver inte ha medicinskt
0704 - 96 37 31
problem med dina fötter,
www.lindasfotvård.se
alla är välkomna att få fotvård.
Åsbogatan 33, Ängelholm
Välvårdade fötter är
bra för både kropp och själ.
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Från utställningen ”Gamla affärer...”
Text Margareta Arvidsson.
Research: Utställningsgruppen.

Benmöllan
Diligensvägen 320

rade Albin Adolfsson
kvarnen då Holmgren
var i Amerika (för att
undslippa värnplikten sägs det.
1920 blev Henning och
Gerda Svensson ägare.
1925 köpte Nils och
Agda Johansson kvarnen
och Agda stod i diverseaffären som hörde till.
Benmöllan hade en Shell bensinstation.
Foto: Franciska Uggla.

1928 blev Erik Nilsson ägare och Tina fortsatte att driva
affären.

1879 Troligen var det Anders Persson
och hans hustru Petronella Andersson
som sålde fastigheten Hulebäckseröd
3:47 till Olof Nilsson. Antagligen var
det han som hade en kvarn i Hålebäcken. Där var så lite vatten att han
börjat gräva en kanal från Dövabäck till
Hålebäcken, men fick lägga ner det
projektet eftersom han inte fick tillstånd
från vattendomstolen.

1970 övertog sonen Bengt Nilsson
fastigheten och rörelsen. Benmöllan var
både kvarn och sålde förnödenheter som
behövdes i traktens lantbruk och hade en
diverseaffär.
2000 avvecklades rörelsen.

1893 testamenteras fastigheten till Hildur Liseborg
Olsson. Nästa ägare är
Eliana Erikson enligt auktionsprotokoll som inte är
daterat. Tillverkning av
benmjöl (benstamp) som
upphörde i början på
1900-talet.
1908 köpte Carl och
Hildur Holmgren fastigheten. 1915-1920 arrende-

Tina Nilsson expedierar Joel Nilsson i ficklampans och
stearinljusets sken. Det var strömavbrott. Okänd fotograf.
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Nr 59 Gunnar Jansson
- en Bjäre runt-veteran Text: Margareta Arvidsson. Foto: Michael Jander.

Cykelloppet Bjäre runt startades
1970 av Snapphanarna, och den 21årige Gunnar åkte för första gången.
Det var ett led i Lindabs friskvårdssatsning. De betalade bl a startavgiften för dem som arbetade där,
och det gjorde Gunnar. Som mest
har det varit ett 80-tal från Lindab
som åkt rundan.
- Bjäre Runt har varit väldigt populärt, som mest med över 4000 deltagar, berättar Gunnar. Till sist la sig
polisen i och det fick begränsas till
3000 av hänsyn till övrig trafik. Det
var en riktig folkfest med åskådare
och hejarklackar utefter vägen. Men
ett år var intresset så litet att loppet
fick ställas in. År 2016 var det under
tusen deltagare.

Friskusen Gunnar tar det långa benet före!

När Gunnar gjorde värnplikten fick
han ryggbesvär. Regementsläkaren
ansåg att det bara var latmasken
som besvärade. Men F 10:s flygläkare Ove Löfberg undersökte noga
och skrev ett långt intyg samtidigt
som han rekommenderade Gunnar
att träna ryggen t ex genom cykling.
Och Gunnar satte igång och har
knappast sedan dess besvärats av
sin ryggåkomma.

klubben, en exklusiv klubb där alla
har sin egen fasta nummerlapp, i
Gunnars fall nr 59. Det året loppet
ställdes in, fick han följa med och
åka funktionärsrundan. I 35 år åkte
han långa rundan, 80 km. Därefter
blev det mellanrundan om 45 km.
Efter 25 lopp kan man bli medlem
i veteranklubben. Flera av dem som
är med och har åkt alla loppen har
nu blivit väldigt gamla och nöjer sig
med den korta rundan om 20 km.
Dit har Gunnar, som strålar av hälsa
och vitalitet, förhoppningsvis
många år kvar. Vid senaste tillfället
hade skaran som kört alla loppen
minskat från ett 60-tal till nio.

Gunnar har genomfört alla 47 Bjäre
Runt-loppen och är med i veteran-

En enda gång har Gunnar råkat ut
för en olycka, då han släpades med
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cykeln mot marken med djupa, omfattande skrapsår som följd. Han hade tur
som inte slog i huvudet. Efter 1973 har
han alltid burit hjälm när han cyklar. Det
var det inte många som gjorde på 70talet. Då var det inget hjälmtvång för
vuxna cyklister och är det fortfarande
inte, men diskuteras livligt. 1978 blev det
hjälmtvång för mopedister. Först 2005
blev det hjälmtvång för barn under 15 år.

- Det är jag och så två gubbar till och
en hund som träffas varje morgon vid
8-tiden och promenerar några timmar.
Det brukar bli fem till sju km. Och så
missar jag aldrig Lasse Marks promenadrundor på onsdagarna. Då går jag
fram och tillbaka mellan Margretetorp
till idrottsplatsen, Tillsammans med
Lasses runda blir det nästan en mil.
Hos Lasse brukar vi vara 10-12 personer, som mest 15. Vi kunde gott vara
några fler, upp mot 20-25 kanske,
tycker Gunnar.

Gunnar minns sina mest aktiva år. Då
deltog han i många cykellopp runt om i
Skåne, bland dem Västersjörundan,
Kullarundan och Gränstrampen (SkåneSmåland-Blekinge). Ringsjön runt har
Gunnar åkt i 30 år tillsammans med
Lindab-gänget, men inte nu längre. Det
är inte så kul när man är ensam kvar.

Gunnar är en hårt upptagen man. Han
trivdes med arbetet på Lindab. Nu
gäller det att fortsätta vara sysselsatt
för att hålla sig frisk. Så han har styrelseuppdrag i fem föreningar.

Efter pensioneringen håller sig Gunnar
även i form med korpbowling, vattengympa och långa promenader.

Din lösullsinstallatör
• Tilläggsisolering • Nybyggnation
• Väggar • Golv
Tel 0431 - 369 704, 070-55 697 04
www.ekovilla.com
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Emilia - orädd kreatör som inte räds utmaningar
Text och foto: Franciska Uggla.

Britt Lindeborg, som ägaren egentligen heter, växte delvis upp i
Helsingborg, men faderns yrke som
militär förde familjen till många
olika platser i vårt land. Britt var
redan som barn intresserad av textilslöjd och av att skapa ting. Som
mycket ung hamnade hon på Gotland,
där hon fick arbete i Möbelfirma
Gadd, ett möbelsnickeri som var ett
familjeföretag som ägdes av släktingar. Där inleddes Britts liv i inredningsbranschen. Efter diverse
mellanlandningar i olika företag,
ville Britt starta eget tillsammans
med sin man.
Familjen flyttade till Helsingborg
och hade affärer både på Hälsovägen och på Karlsgatan, det var
inget litet företag. När så hyresvärden
chockhöjde hyran var det läge för
förändringar. Britt hade råkat se
Drömhuset med stort D, beläget i
nedre Vanstad, mitt ute på slätten
söder om Margretetorp och hon
fastnade för det.

Britt hittade sitt drömhus i nedre Vanstad.

entusiastisk som Britt. Så nu finns
företaget Emilia - möbler, inredning &
textil här i våra trakter.
Här kan både företag och privatpersoner få hjälp med allt upptänkligt som
har med inredning att göra, allt från ett
par vackra soffkuddar till en helhetslösning för ett helt hem. Att komma in i
huset, där väldigt mycket möbler och
inredningsdetaljer är till salu, är som att
stiga in i en heminredningstidning med
högblanka sidor i vackra färger. Emilia
samarbetar med många möbelföretag
och textil/inredningsfirmor. Britt kan
göra skisser och förslag på t ex ett helt
rum. Utbudet är enormt. Britt kan allt
inom genren, t ex sy gardiner, renovera
och klä om möbler, men överlåter
numera detta åt medhjälpare.

Att få med den motvillige mannen
på tåget var nog en större utmaning
än att återigen starta om med
företaget. När han skulle titta på
huset ville han inte ens gå in i det,
men när han såg omgivningarna,
ladorna, trädgården och bäcken
som rinner nedanför, blev han lika
19

Tidigare var det generösa öppettider hos
Emila, men nu när barnbarnen ska passas, är öppettiderna efter överenskommelse. Bara exteriören är värd ett besök,
och som om inte detta vore nog blir man
helt trollbunden av Britts personlighet
och av denna fullkomligt orädda person
som inte har tvekat att bryta upp och
satsa stort på nytt. Nu är Britt så förknippad med sitt företag att hon ofta får heta
Emilia.
Att komma in i huset är som att stiga in i en
heminredningstidning .

Stå på torget

Hjärnarpsbladet kommer i början av oktober

OBS! MANUSSTOPP

Du vet väl att du kan torga när som helst?
100 kr för firma,50 för enskild,
gratis för barn/skolklasser.
Anmäl dig till torgfogden
Helen Olsson, tel 0706-43 43 62

15 augusti

för annonser, artiklar och övr. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material.

.

skogsutrustning.se
•Echo proﬀsmaskiner
• Skogs- och trädgårdstillbehör
• Sågskydd

Gårab AB • 0705 - 90 84 50 • www.gårab.se
Söndrebaljsvägen 49 • Hjärnarp
Öppettider: Tors-Fre 13-18 • Lör 10-13

20

Hyr en höna!
Text: Gudrun Jander. Foto: Michael Jander.

att titta till hönorna, för att mata eller
bara betrakta dem. De har fått något
gemensamt att samlas kring ute i friska
luften. De boende aktiveras på ett
positivt sätt och minnen från barndomen väcks ofta till liv i kontakt
med de små hönsen. Ibland kan man

Företaget Med Naturen drivs av
Amalia Falck och Pialotta Bylund med
säte på Lyckegården i Tåstarp.
Verksamheten består i stresshantering
och stressförebyggande med hjälp av
djur och natur. Man är nu inne på
tredje året och har en anställd.

Djur och natur kan medverka till en bättre hälsa för oss människor.

Det är inte riktigt så att vem som
helst kan komma och hyra en höna,
utan sedan några säsonger samarbetar företaget med äldreboendet
Karlsgården i Ängelholm. Äldreboendet hyr en flock dvärghöns
under perioden april–oktober och
den lilla flocken placeras utomhus i
ett hägn med tillgång till ett eget
litet vistelsehus vid dåligt väder.
Man har genast märkt att det ökar
välmåendet hos vårdtagarna på
Karlsgården. De boende på äldreboendet vistas mera utomhus nu för
21

plocka upp en höna i knät och sitta
på en bänk inne i hägnet. Då är
lyckan fullständig!
En gång i veckan kommer Amalia med
hönsfoder och för att titta till sina
skyddslingar. De är i år fem till antalet,
men ingen tupp hyrs ut pga galandet
som kan störa grannarna.
- De boende säger ofta till mig, berättar
Amalia, att det är såå roligt med
hönsen och en dam berättade att hon
jämt sparar ostkanter att ge dem. Varje
säsong börjar vi med hönssläpp. Då
samlas ett tjugotal boende och

personal och har trevligt tillsammans
med fika utomhus i samband med
hönssläppet.

katter och hundar.
-Vi tar ofta emot personer som har
kommit in i en ond cirkel med

Amalia trivs med sina pyttor.

Företaget Med Naturen har fler
verksamheter i sitt koncept och därmed
fler kunder. Bl a Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Ängelholms
kommun är samarbetspartners. Med
Naturen anordnar bl a antistresskurser
och personaldagar för företagens anställda. Från Arbetsförmedlingen tar man
emot personer med bl a långtidssjukskrivning, psykisk ohälsa, eller som av
andra skäl inte klarar ett vanligt arbete.
Lyckegården och dess omgivningar
erbjuder en avstressande miljö och här
kan man umgås med både får, hästar,
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arbetslöshet och psykisk ohälsa,
berättar Amalia. Men vi ser ofta att
våra aktiviteter är lyckosamma och
att vi kommer långt i vår strävan att
få människor att trots allt må bättre.
Djuren påverkar och ger relationer
som är enkla och inte krävande. Det
är en process som börjar med att
relatera till växter, träd och sedan
djur och till slut även människor.
Sedan är vår tid ute, för Amalia
måste iväg och uträtta någon av alla
de många sysslor hon har på
Lyckegården.

Julgran på torget
Text och foto: Karl-Axel Sand.

Sedan julen 2009 har Framtidsbygd sett till att placera en julgran på torget i
Hjärnarp med hjälp av Tommy
Nordberghs bilar och maskiner.
Den har förhöjt stämningen i
centrum vid juletid.
En kylig morgon i slutet av
november var det dags igen att
hugga en julgran. Några medlemmar i Framtidsbygd, Lars,
Joe, Jimmy och jag, träffades
hos Nordberghs uppe på industriområdet. Där fanns också lastbil,
hjullastare och mannar, som
Tommy hade ställt till förfogande. Ingemar var den som
körde bilen, och efter kom
Roland med lastaren.
Färden ställdes till Nedre Århult
vid Västersjön. Där bor familjen
Nyman, som gärna skänkte bort
Så småningom kom den fina granen på plats,
en stor gran, som stod lite ensamt
till glädje för alla hjärnarpsbor.
på deras tomt. Väl framme vid
sjön dök Johan upp, han som skulle fälla granen. Det blev en snabb affär. Först
ett snitt för att trädet skulle falla rätt. Sen sågades det ner och granen låg på
marken. Det blev mer omständligt att få upp den på flaket utan att skada den.
Här fick Roland visa sin skicklighet i att hantera kranen på hjullastaren.
I sakta mak med en vaggande gran gick färden till Hjärnarp och det lilla torget.
Det är inte helt lätt att manövrera där med en stor lastbil och hjullastare. Så
småningom kom granen på plats efter att vi hade kapat ett par meter.
Säkerheten krävde det. Det var viktigt att den stod rak och inte föll, om det
skulle bli kraftig blåst.
Ett moment återstod. Granen skulle kläs med tindrande lampor för att öka
julstämningen. Joe Larsson och Jimmy Andersson utförde det jobbet från en korg,
som Roland hissade upp med lastaren. Hjärnarps torg var pyntat inför julfirandet.
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Julmarknaden 2016
Text: Franciska Uggla. Foto: Franciska Uggla, Anette Bengtsson.

Vädret var gynnsamt för julmarknaden 2016. Många besökare passade på att handla och dricka varm glögg.

Under de tio år som jag bott i härliga
Hjärnarp har jag medvetet inte besökt
julmarknaden, trött som jag är på all
kommers inför julen, men nu hade jag
fått ett uppdrag och blev inspirerad av
de eldsjälar som stod och frös på
Hjärnarps lilla torg. Det var kallt men
strålande sol och jag gick runt och
pratade med de olika försäljarna som
stod där. Det var Marina Alm från
Helande Harmoni som också arbetar
på Sommarsol med medicinsk fotvård.
Så hade vi den glade mannen från Sri
Lanka, bosatt i Helsingborg, som sålde
familjens handgjorda alster, mönstrade
filtar, drömfångare och smycken. Han
åker hem några gånger om året och
hämtar hit varor. Välgörenhet i form av
olika gåvor stod nästa man för, trädplantering och olika andra alternativ.
Hustrun har just öppnat “Second
Chance 4 Life”, en butik i Ängelholm
på Järnvägsgatan, där det finns bl a
25

giftfria leksaker. Kanske får vi se även
henne på julmarknaden nästa år.
Så kom jag till de hoppfulla skolbarnen
som med glittrande ögon och stor
entusiasm sålde handstöpta ljus av
ljusstumpar skänkta av kyrkan.
Klassfröken var även där och en
klassförälder. Klassfröken Ulla Hervén
har på skoltid låtit barnen, som går i
Söndrebalgsskola klass 6:2, stöpa dessa
jättefina ljus, vackra grenljus och ljus
med lång brinntid. Dessa entusiaster
samlar ihop medel till en planerad
klassresa. Det fanns även vackra
dörrkransar som femteklassarna gjort.
Och så hembakade kakor och godis
som föräldrarna hjälpt till med.
På min fråga om vart de vill åka på
klassresa, svarade en optimist: “Till
månen kanske”, medan en mera

realistisk ung man längtansfullt svarade:
“Liseberg.” Han stod tillsammans med

Familjen Friströms ponnyridning blev ett trevligt och populärt inslag på julmarknaden.

jättesugen på att få gå på detta evenemang. Om jag har tur får jag kanske
bevaka denna revy nästa år för
Hjärnarpsbladets räkning.

sin syster för ponnyridningen runt byn
med snälla islandshästar från familjens
gård i Hulebäckseröd. Så stötte jag på
Hjärnarps egen supertomte, Lars Mark,
som ställde upp för en bild framför den
stora, fina julgranen.

Denna lilla, trivsamma marknad är
bland de få marknader i mitt 68-åriga
liv som jag till fullo uppskattat, Stortorget i Stockholm när jag var barn,
marknaden i Stenestad och så
Hjärnarps julmarknad. Tack alla som
jobbat med detta! Det fanns mycket
mer, lotterier och pepparkakshus, och
en ung flicka från Apelryd, som med
två kompisar startat företaget
AvellyUF som sålde knäckebröd och
nyttigt godis och även en kokbok. Att
låta ungdomar prova på företagande
borgar för en värdefull framtid.

Sen drog jag bort till Pysselboden, där
Helene och hennes mamma serverade
glada kunder. I Pysselboden finns allt,
bara man har tid och tålamod att se sig
omkring. Jag skulle köpa något litet att
skicka som julpaket till barn i Moldavien,
och den snälla Helene fyllde min kasse
med ännu mer kläder som gåva. Tack!
Plötslig dök där in två superhäftiga
damer, som sa sig heta Signe och Asta.
De tillhör Hjärnarpsrevyn. Dessa
underbara damer berättade att
Hjärnarpsrevyn nu ska spelas hösten
2017, och att de själva skriver manus
tillsammans med Linnea. Jag blev
26

Men en gammal uggla var nu trött efter
två timmar på marknaden och körde
hem för att smälta alla intryck.

Pepparkakshusen 2016

Placering

Klass

Röster

Anbud

Typ av hus

1

42

1751

1020

Liseberg

2

61

972

3

52

633

511

Toy Store

4

41

632

250

Vikingaskepp

5

Omtanken

492

300

Snigelhus

6

11

490

120

Pomperipossas hus

7

3

306

150

Hjärnarps kyrka

8

Blå F-klass

297

300

Hus

9

21

226

10

62

223

278

Golfbana

11

12

206

200

Hus

12

Röd F-klass

161

13

22

154

14

Skogsbarnet

96

Solberget

15

FB-klass

90

Hus

16

51

78

150

6807 +

3329 = 10136 kr.

Totalt:

Ängelholms torg

Pokemon

Borg
50

Vinterland

Eifeltornet

Dessutom skänker Swedbank i Munka Ljungby 500 kr till vinnaren,
ytterligare ett tillskott till klasskassan.

Tack till ALLA som bakat, röstat och köpt! Bra jobbat!
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Ombud för
Skånetrafiken och SJ
Budservice

3

5 45 0

Transportgatan 9 a

www.tnordbergh.se

Tel 0431-45 45 10

Dagens rätt
måndag-fredag
Välkommen!

Tel 0431-105 96
www.bageriet.se

Anette & Yvonne
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Finka-Kalen
- eller Karl Johansson som han egentligen hette
Ilena Ganzert har här resumerat hans liv och texten har kompletterats med de få rader
som vi kan finna på nätet.

Karl Johansson var en frihetsälskande spelman med rötterna i
Västra Karup, där han också bodde
i hela sitt liv i en enkel liten stuga
vid en mosse i Glimminge. Han
föddes den 16 mars 1860. Sex dagar
senare fick man i all hast anordna
ett nöddop. Hans mor var Petronella
Brask, yngsta dotter till den välbärgade Hans Peter Brask. Karls far
var den kringvandrande spelmannen
Johan Peter Larsson. Morfar Brask
förbjöd alliansen mellan Petronella
och Johan, men gav till slut med sig
och det blev bröllop. Hans Brask
skänkte var sin gård till alla sina
barn för deras försörjning.
Men Petronellas man var ingen
bonde. Han ville bara spela på sin
fiol, vandra runt i bygden och
gärna bli bjuden på en sup eller två.
Så gick det som det gick. En tidig
morgon kom Johan Peter Larsson
hem och förkunnade att han spelat
bort gården i ett parti poker. Det var
bara för Petronella att i all hast
packa ihop det nödvändigaste och
dra ut på landsvägarna med sin
barnaskara, däribland gossen Karl.
Petronellas bror Ebbe förbarmade
sig över dem och lät dem flytta in i
en stuga på sina ägor.

Karl Johansson. Foto: Sigrid Graff, Båstad.

Karl blev ett ständigt bekymmer. Hans
fallandesjuka (epilepsi) förvärrades.
Skolan intresserade honom inte och
endast efter ingripande av hans morfar
blev han konfirmerad. Och inte ville
han bruka jorden, inte ville han köra
“ög” och inte ville han bli dräng. Karl
satt hela dagarna och spelade på sin
fiol, komponerade nya låtar eller
byggde fioler. Den allra första fiolen
hade han fått av sin farfar, den
legendariske spelmannen Lars
Persson Finkanett i Fyllebro i södra
Halland.
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Det finns många historier om FinkaKalen på Bjäre. Barnen var lite
rädda för honom. Kanske skulle han
fånga dem med sin kryckkäpp. Han
var dessuton en snabb löpare och
brukade tävla mot traktens hästekipage om att ta sig snabbast från
Grevie till Båstad. Oftast ska han ha
vunnit. Finka-Kalen var analfabet.
Flera av berättelserna beskriver
honom som snäll och trevlig.
Han fick som så många andra spelmän epitetet original och kallades i
folkmun för Finka-Kalen*. Han
brukade spela vid dansbanor, större
och mindre kalas, begravningar och
bröllop på Bjäre och i södra Halland,
men vandrade helst kring bland
gårdarna och spelade för en bit mat.
Han var erkänt skicklig i fiolspel
och lärde även ut det.
Men tiderna förändrades. När det
spelades upp till dans skulle det inte
längre vara en ensam fiolspelare,
utan en hel orkester med dragspel,
piano och blåsare. Finka-Kalen led
dessutom av Reynauds fenomen** i
svårare grad. När fingrarna angreps
blev det svårt att spela.
I början av 1900-talet började han
arbeta som ringare och dödgrävare i
Västra Karups kyrka. “Jag lovar att
ringa så grant för er när ni dör” ska
han ha svarat folk som ville få honom
att spela igen. Finka-Kalen slutade
aldrig att spela, men hans händer
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var starkt deformerade de sista åren.
1933 hittades Finka-Kalen död i den
stuga han bebott sedan barndomen.
Han blev 73 år. Därmed avslutades
en musikalisk genialitet som fötts i
fel århundrade. Noter till hans musik
har nedtecknats och finns bevarade.
Finka-Kalens låtar spelas idag av
bl a Åsbo Spelmän.
Det finns mycket att berätta om
Finka-Kalens liv. Det finns nedtecknat och skall ges ut i bokform
till ett kommande jubileum. Till
dess fortsätter befolkningen på
Bjäre att berätta skrönor om honom.
Den här resumén avslutas med
Finka-Kalens egna ord: “De e ingen
värld add våll ränna i.”
* Fink, finke kallades en som var
annorlunda, oftast en som inte levde ett sk
ordnat liv.
**Reynauds fenomen kan vara symptom
på flera bakomliggande sjukdomar. Ofta
drabbas personer som genom sitt arbete
utsatts för långvariga vibrationer
(borrning t ex) och yttrar sig som
domningar och stelhet i fingrarna, som
ömsom blir vita och ömsom blåaktiga.

Nätverket i Hjärnarp

Änglakväll

med Randi Kibsgård
Torsdagen den 11 maj kl 19.00
i matsalen, Söndrebalgs skola

Finka-Kalens Musikpris
Text: Ilena Ganzert. Foto: Michael Jander.

Finka-Kalens Musikpris 2016 tilldelades Stefan Klaverdal* med priskommitténs motivering:
Musikern Stefan Klaverdal framför sina konserter mästerligt och med
största omsorg. Varje konsert är den bästa. Kompositören Stefan Klaverdal
genomarbetar sina verk minutiöst och utnyttjar klangpotentialen i musikinstrumenten till det möjligas gräns. Stefan levandegör och förmedlar
gårdagens musik till nutid på ett sätt som Finka-Kalen skulle ha uppskattat.

Finka-Kalens Musikpris instiftades år 2003. Ett syskonbarbarn till Karl
Johansson avsatte en summa pengar till musikpris och stipendier till minnet av Bjärebygdens mest kände bygdespelman för att därmed levandegöra gårdagens musik, som ligger till grund för den musik som spelas idag.
*Se artikel om Stefan Klaverdal i Hjärnarpsbladets vårnummer 2015.
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Trädgårdlycka
- från planering till plantering Text: Margareta Arvidsson. Foto: Lena Evertsson.

Nu faller julesnön när jag träffar Johanna Rahl en kall
januaridag och trädgårdslyckan känns väldigt avlägsen.
Johanna har kommit för att berätta om sig och sin firma
Trädgårdslycka. Johanna är uppväxt i Munka Ljungby
och har gått i skolan såväl där som i Ängelholm. På
gymnasiet gick hon naturvenskaplig linje. Hon har nämligen alltid haft ett stort intresse av växter och natur.
Hon önskade sig sin första trädgårdsbok redan som tolvåring. Den stora inspirationskällan är mamman som är
biolog och kemist. Redan som liten på promenader med
mamman fick Johanna veta mycket om växter och annat Trädgårdsmästaren
Johanna Rahl.
som de träffade på i naturen.
Den påbörjades på Norrvikens trädEtt annat stort intresse är tennis.
gårdar och avslutades på ApelrydsJohanna har både spelat själv, varit
skolan i Båstad. Under denna tiden
tränare och tävlingsledare. Efter
hann hon även med att gifta sig med
gymnasiet var hon konsult hos
Jon och skaffa första barnet. Paret har
Tennisförbundet med ansvar för
nu två döttrar, fyra och sju år gamla,
rankingen. Under de första åren jämoch snart bor familjen i sitt nybyggda
sides med vidarestudier har Johanna
hus på Söndrebalgsområdet.
arbetat med de mest skiftande arbetsNär Johanna var klar med trädgårdsuppgifter, bl a flygplatskontrollant,
mästarutbildningen år 2011 startade
säljare på JC och säljkonsult.
hon och sex andra från utbildningen
Johanna påbörjade en universitetsutfirman Great Gardens, som också
bildning till marinbiolog men sadfinns i Hjärnarp. När Johanna varit
lade om, då hon varken tålde fisklukt
mammaledig 2013 kände hon att sju
eller sjögång. Mest med tanke på
delägare var för många “kockar”, så
tennisen blev det en fil kand i
hon lämnade Great Gardens och starCoaching & Sport Management vid
tade firman Trädgårdslycka tillsamVäxjö universitet.
mans med kollegan Lisa. Företaget
Sedan tog trädgårdsintresset över och fick en kanonstart. Nu driver Johanna
det blev en utbildning till trädgårds- företaget själv och har sex säsongmästare med inriktning mot ledarskap. anställda. Kontoret finns i hemmet
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När Johanna gick kursen Rita för
hand på Trädgårdsakademin, ringde
TV-programmet Bygglov och ville
ha dem med. Nu under våren medverkar Trädgårdslycka i två program,
ett från Ängelholm och ett från
Viken. Inspelningarna pågick från
måndag till torsdag. Allt som var
trädgårdsrelaterat fick Johanna och
hennes team ta hand om.
- Det har varit en fantastisk
upplevelse, både roligt och
spännande. Man har fått många
nya och värdefulla kontakter,
avslutar Johanna.

och i Ängelholm, där Johanna arbetar
några dagar i veckan. Kalendern börjar redan fyllas inför säsongen. Trädgårdslycka utför allt från rådgivning
och ritning till anläggning och skötsel. Ingen dag är den andra lik. För
arbete med plattläggning, murar,
pergolor och trädäck finns det samarbetspartners.

Red. Vi har frågat TV4 vilka
datum de två omnämnda
avsnitten sänds, men inte fått
svar, så håll utkik! De går även
att se på TV4 Play i efterhand.
Johanna tillsammans med sitt team.

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
33

Din leverantör av rörsystem
till VA & Industri

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
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Tostarps sockens hembygdsförening
Text: Margareta Arvidsson.

De som restaurerade maltkölnan i Toarp var fr v Åke Larsson, Kjell Göransson,
Bo Göransson och Gösta Ohlsson. Foto: Birgitta Ohlsson.

kölnan (-torken) i Toarp som skulle
väckas till liv och återställas i sitt ursprungliga skick. Det blev som synes ett strålande resultat.

Föreningen bildades så sent som år
1999. Dessförinnan fanns Toarps
byalag och Gånarps byalag. I Toarps
byalag var Gert Göransson den drivande kraften. Han satte också igång
dokumentationen om boken Toarp
under tre sekler och var sedan med
under arbetet med Tåstarps by och
Brandsvig och Gånarp och Kärragårda tillsammans med bl a Evy
Persson och Lars-Erik Larsson.

Ordförande i hembygdsföreningen
blev Lars-Erik Larsson, som kom att
hålla i ordförandeklubban till år 2014,
då Else-Marie Svensson tog över.
Else-Marie hade varit en av de drivande krafterna bakom hembygdsDen nya föreningen bildades med an- boken ”Gånarp och Kärragårda”. Bakom verket ligger ett oändligt antal
ledning av att några eldsjälar ansåg
det vara hög tid att ta ett samlat grepp ideella arbetstimmar av flera entusiför att dokumentera byarnas historia aster. Så blev det också mycket geoch vidta åtgärder för att hålla lands- digna historiska beskrivningar av
bygden fortsatt levande. För vad vore bygden, dess invånare, fastigheter och
vi utan vår historia? Ett stort renove- verksamheter, till glädje inte bara för
ringsprojekt var redan igång i Toarp. dem själva utan även för många andra,
t ex släktforskare och ut- och inflyttade.
Det var den gamla igenrasade malt35

karpfisk i Storesjö och skyltning
med fakta (så vitt de är kända) av
alla torp i området och i samband
med detta torpvandringar. Nu skall
en informationsbroschyr göras som
listar alla torpen och var man kan
finna dem med GPS-koordinater.
När kaffestugan Byskolan i Gånarp
jubilerade gjorde Else-Marie två
Ordföranden Else-Marie Svensson.
gånarpsvandringar med ett 80-tal
Foto: Michael Jander.
deltagare. Else-Marie är förstås också högst verksam i Gånarps byalag
När vi besöker Else-Marie berättar
och Vi i skolan, där hon ingick i inhon gärna om allt som föreningen
åstadkommit och håller på med idag. terimstyrelsen och nu har hand om
De hyr lokal av Vi i skolan i Tåstarps aktivitetsgruppen. Tillika ordförande
gamla folkskola och har även ett om- i Centerkvinnornas lokalavdelning.
- Jag gör det för att jag tycker det är
fattande historiskt arkiv där. Den
intressant och har stor glädje av det.
sociala verksamheten med månadsträffar är viktig. Då fikar man och har Och för att hjälpa till att hålla bygden levande, avslutar Else-Marie.
olika program. Bland övriga verksamheter kan nämnas insättning av

Tostarps sockens hembygdsförening - alla är välkomna!

PROGRAM för våren 2017
To 19/1 Besök på nya badhuset i Ängelholm. Saml skolan Tåstarp kl 13.30. Ta med fika.
To 16/2 Bilder från Ukraina o Gammalsvenskbyn, Bengt Nilsson.
Kl 19.00 i Tåstarps skola. Kaffeservering 50 kr.
To 23/3 Kalle Lind kåserar och visar bilder från ängelholmsbygden.
Kl 19.00 i Tåstarps skola. Kaffeservering 50 kr.
On 19/4 Årsmöte kl 19.00 i Tåstarps skola. Kaffeservering 50 kr.
Glassens historia, Karl Gustav Gudmundsson.
Lö 13/5 Torpvandring. Saml skolan Tåstarp kl 13.00. Ta med fika.
Fr 23/6 Midsommar vid Tåstarps skola. Kl 13.00 kläs majstången. Kl 14.00 reses stången
Därefter dans och lekar under ledning av Carina Linde. Stig Pettersson musicerar.
36

Vi i skolan har kommit i mål
Text och foto: Margareta Arvidsson.

lerna, utan vem som helst erbjuds att
komma. Föreningen har lyckats väl
med målsättningen och uppnått balans
i driftsekonomin. Styrelsen har därför
beslutat att köpa loss skolan från
kommunen.

Ordföranden Michael Hansson.

Det är en glad ordförande som jag
möter i Tåstarps skola. Nu har
Michael Hansson mycket att berätta
om skolans fortsatta öde.
- Föreningen har arrenderat skolan
sedan 2013 och haft ansvar för driften
med alla kostnaderna. Målet är att
skolan skall vara en samlingspunkt
och skapa samhörighet i bygden. Och
att de befintliga verksamheterna Tåstarps bibliotek, Tåstarps gymnastik
förening och Tåstarps skytteförening
skall finnas kvar och utvecklas i lokalerna. Dessutom erbjuds lokaler för
föreningsmöten, utställningar, idrottsliga aktiviteter, festligheter som t ex
jubileer och barnkalas, för att gynna
social samverkan och umgänge i hela
bygden. Medlemskap i Vi i skolan är
inte nödvändigt för att få utnyttja loka37

Priset är 700 000 kr. Från det priset
skall dras kostnaderna för investeringar och föreningsmedlemmarnas
arbetstimmar. 1716 ideella arbetstimmar har lagts ner under arrendetiden
och en mängd byggmaterial har bekostats. När detta är fråndraget, återstår 150 000 kr av köpesumman.
Övertagandet är planerat till den
1 mars i år.
Eftersom uppvärmningskostnaderna
varit astronomiska med den gamla
oljepannan, känns det stabilt för ekonomin att det nu är installerat en luft/
vatten-värmeanläggning. Byggnden
är gammal och dåligt isolerad, särskilt på vinden. Därför har man isolerat innertaket i gymnastiksalen.
Inomhusrenovering har genomförts
liksom yttre dränering av hela husgrunden, fönstren i biblioteket bytts
ut, gunden fräschats upp och nytt
brandlarmsystem installerats. Skytteföreningens lokaler har haft nyttjandeförbud en tid, eftersom utrymningsvägarna inte var godkända. Nu
är detta åtgärdat och skyttet åter i full
gång.

De mest aktiva medlemmarna är indelade i olika arbetsgrupper, en för
driften inomhus med aktiviteter och
uthyrning, en för skötseln av ytorna
utomhus, en för underhåll och renovering och en som sköter info och PR.

Vi i skolan fortsätter med sina populära verksamheter, bl a med pubafton
på vårkanten, valborgsfirande, grillafton på sensommaren och glöggafton sent i november. Det finns också funderingar kring nya inslag.

- Du får mycket gärna bli medlem, avslutar Michael.

Tåstarps gamla folkskola som från början också inrymde Tåstarps sparbank, det som nu
är gymnastiksalen, har förändrats exteriört sedan fotot togs. Växterna under fönstren är
undanröjda och har ersatts med en uteplats med plattor för att leda bort regnvattnet.
Grunden är putsad och biblioteksfönsterna är utbytta mot fönster liknande de gamla.
Brandstegen från vinden (skyttarnas lokal) är borttagen.

Valborgsmässoafton

tänds brasan kl 19.00 på skolgården.
Tag med matsäck, korv att grilla
och något att sitta på.
Alla barn och vuxna är välkomna!
38

Min far Ragnar Johansson i Vanstad - en föregångsman
Text: Karl-Erik Ragnarsson. Foto från familjealbum.

han behandlats för ledgångsreumatism,
vilket var osanning. Far fick frisedel.
När andra världskriget bröt ut fångades
far, som var grovt byggd och stark, åter
upp av försvaret och fick tjänstgöra.
Under min barndom var han aktiv i
hemvärnet. Vintern 1929 gick han på
kombinerad lantbruks- och folkhögskolekurs på Munka Ljungby folkhögskola.
Han tog körkort samma år. När han
köpte bil 1950, hade han inte kört alls i
mellantiden. Han körde sedan prickfritt
fram till dagen före sin död.

Min far dog på väg ut efter tidningen
mitt i vårbruket tidigt en söndagsmorgon 1994. Jag hade då varken tid eller
motivation att skriva de minnesord jag
tycker han bör ha. Far saknade helt nostalgi. Han har inte berättat mycket om
sitt långa innehållsrika liv, varför min
berättelse är vad han ibland sagt, vad
mor och grannar berättat och de slutsatser jag själv dragit.

Farfar dog 1926. Samma år fick far, då
16 år gammal, en pipa av sina mycket
närstående mostrar. Rökningens faror var
helt okända. Han rökte huvudsakligen
cigarrcigaretter ända till sin död, frånsett
ett kortare uppehåll efter en vadhållning.
1936 när systern gifte sig, köpte han loss
Tjurhållaren Ragnar Johansson
gården. Han var då minst den sjätte i rakt
ca 1944 med sin föreningsavelstjur.
nedstigande led som brukat gården. Mor
Far och hans syster, som sen blev fru på berättade att han haft en dragning åt att
bli veterinär.
gården Slättäng i Gånarp, växte upp på
gården i Vanstad . Farfar var tidigt svårt 1934 anställdes en dräng 23 år gammal,
sjuk och sängliggande i något som kal- som arbetade på gården ända tills jag tog
över 1975.
lades ryggmärgslidande. Kvarliggande
!936 systemdikades en stor del av fastigkryckor på vinden när jag tog över, påheten. Far berättade om en Dahlberg,
minde om detta. Far trodde att det var
MS, en okänd benämning på den tiden. som med en spade gjorde gropen så smal
att han fick gå på tvärs. Han behövde då
Far mindes honom inte som arbetsför.
Enligt mor var fars skräck att likt sin far lyfta bort så lite jord som möjligt.
1939 köpte far traktor, en Case C-modell
bli liggande som ett kolli. Far hade titillverkad i USA. Det var den första eller
digt framgångsrikt behandlats för att
hjärtat växte för mycket. När han mönst- andra traktorn i byn. Traktorn kostade
5200 kr, en stor summa på den tiden.
rade till militärtjänst behövdes han på
Den hade blygsamma 27,5 hk men var
lantbruket. En läkare skrev ett intyg att
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lågt växlad. Den kunde dra en tvåskärig
plog på den styva leran. Dråpslaget kom
när andra världskriget bröt ut 1939 och
bränsletillförseln ströps. Traktorn byggdes om till gengasdrift. Toppen fick
modifieras för att sänka kompressionen.
Det var relativt kostsamt. Gengas producerades genom ofullständig förbränning
av ved, se artikeln om gengas. Fars kusin
och granne Lars-Åke Johansson har berättat att far sen körde och plöjde med
traktorn i stora delar av byn. Sjunne
Olsson uppväxt på Per Olssons (OP dikning) gård berättar att han som liten
pojke (född 1938) åkte med när far
plöjde på prästängen, åkern österut mot
kyrkan, känd för sin styva lera.

1942 när far gifte sig, installerade han
badrum och toalett inomhus. En gammal
bakugn fick ge vika. Tidigare hade man
fått gå ut på dass. Grannarna kunde inte
förstå att man gick in när man behövde
gå ut.

1946 byggde far nytt kostall. Utökat
djurantal krävde mer mark och kusinen
och kvarnägaren Erik Pålssons (Önnerts
mölla) mark arrenderades. Det var betesmark med rinnande vatten nordost Margretetorp som passade till kvigorna.
1952 köpte far en traktor till och den sista
hästen försvann. Endast ett diplom på
väggen för duglighet med häst påminde
om att far också varit en riktig hästkarl.
Tidigare än de flesta installerade far rörBokved hämtades i skogen och Lars-Åke, mjölkning. Mjölken gick direkt från
en ovanligt tekniskt kunnig tonåring,
korna ut i mjölkrummet och man slapp
hade konstruerat ett hjälpmedel till att
att bära de tunga mjölkkannorna.
klyva de små vedbitarna som krävdes.
1960, året när jag slutade realskolan,
På fars loge stod en granne och åstadkom
byggde far med min hjälp en skulltork
handgripligen lämpliga vedbitar. Under
till höet. Det var då en helt ny teknik och
krigsåren blev far ibland inkallad. Ovanmaskinkonsulent Arvid Jönsson på Lantnämnde Lars-Åke körde traktorn när far
bruksnämnden hade gjort ritningen. Med
tjänade kronan. Gengasaggregatet låg i
virke från skogen gjordes en trapets mitt
traktorgaraget när jag var pojke och jag
på skullen. En elfläkt i vardera rikthade inte vett att ta hand om det. Det förningen torkade höet. Det tunga arbetet
svann säkert som skrot.
att hässja ute på fältet försvann. Jag tyckRunt 1940 installerade far vedeldad vär- te det var underbart och har använt torken
meledning med panna i köket. Stora ele- fram till dess att korna såldes 2012.
ment fälldes in under fönstren i de breda
1965 byggde vår nye granne ut svinproväggarna. Självventilation åstadkoms geduktionen i en relativt lönsam period och
nom att grova järnrör fick gå upp och vänfar hakade på. Det gamla häststallet byggda under takåsen. Stora delar av detta är
des om till suggor och svinstallet byggfortfarande kvar. En kakelugn kastades ut
des ut. 1968 när grannen avlidit, arrenför att ge plats för en garderob. Hela det
derade far till hans gård.
stora huset isolerades invändigt med TreeNär min hustru Gunvor och jag köpte
tex, en ca 12 mm tjock, porös träfiberskiva som var vanlig som väggmaterial. gården 1975, fortsatte far att till stor del
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sköta mjölkkorna i 13-14 år. Han körde
också mycket traktor med så bred plog
eller harv som möjligt efter. När jag
köpte dubbelt så stor traktor var han
mycket nöjd.

med i styrelsen för mejeriföreningen, ett
uppdrag han trivdes med. Han satt också
med i styrelsen för Hjärnarps sparbank
och var även ledamot i den lokala taxeringsnämnden.

Fars problem blev så småningom rökningen , även om familjen länge uppmuntrade med fina cigarrer i julklapp
och födelsepresenter. Han förstod säkert
att han med begynnande rökhosta borde
sluta. Rökningen kostade också pengar
och far var, och inte minst mor, sparsam.
Flera svåra sjukdomsfall i familjen
tyngde nog nerverna och nikotinet
dövade. När far dog berättade hans
läkare att överansträngda lungor också
hade slagit ut hjärtat.

Far var mycket hjälpsam mot släkt,
grannar och goda vänner och uppskattades för sin positiva utstrålning. Mor
och far gav oss tre syskon en sträng uppfostran enligt de kristna värderingarna.
Det var självklart att vi som ofta enda
barn i kyrkan skulle med till gudstjänsterna där mor sjöng i kyrkokören. Det
berättas vidare att vi satt stilla som ljus
på släktkalasen.

Far var tidigt engagerad i SLU men aldrig politiskt aktiv. Han var i många år

Ragnar Johansson var en föregångsman
och en verklig hedersman.

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 Metallgatan 12 c eller ring 0431-26070.

www.mrcap.com/angelholm
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Med Galleri Elva

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

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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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!

Din kompletta partner inom sportutrustning

Loppis på Hjärnarps idrottsplats
den 1 juli kl 14.00
Hjärnarps GIF tar tacksamt emot saker
till vår loppis, dock inte vitvaror, tunga ekskåp
eller stoppade möbler.
Ring så hämtar vi gärna.
Peter 0721-670342 - Kansliet 0431-454322
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Annons ur Minnesskrift med anledn av
ENGELHOLMS 400-ÅRSJUBILEUM
utarbetad av Carl Lind m fl och
utgifven av Engelholms Tidning dec 1915.

Arons i Hjärnarp
Tel 0431-45 40 06

Öppet alla dagar 8-20

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

Stellan

SERVICE & REPARATION
AV DE FLESTA BILMÄRKEN
Margretetorpsv 771
Tel/fax 45 42 29
DÄCK & A C-SERVICE
Mob 0705-50 28 24
Hjulinställning
VÄLKOMMEN
SANDBERGS SNICKERI

•

TRAPPOR

•

FÖNSTER

•

DÖRRAR

•

Samt övriga förekommande byggnadssnickerier

Tel. 0431-285 27
Telefax 0431-285 28

Toarps Lövstig 7, 266 92 Munka-Ljungby
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Bilismen under 2:a världskriget
Kriget bröt ut den första september 1939
när Tyskland gick in i Polen. Redan
dagen efter förbjöds all privatbilism i
Sverige. De som behövde bilen i yrket
fick dock tillstånd. Från första december
1940 var det bensinstopp för civila ändamål. Far (Nils Hjalmarsson) hade en
paketbil, en Ford 31:a, som han behövde
i sin verksamhet som trädgårdsmästare,
så han monterade på ett gengasaggregat
vintern -40.

vändes till taxibilarna. Ofta användes en
skvätt bensin/bentyl** för att få bilen ur
garaget. Det var inte minst en säkerhetsåtgärd, eftersom den luktfria kolmonoxiden är extremt giftig. Den aktiva delen,
30 % av gengasen, är kolmonoxid. Gengasen var dock inte lika effektiv som
bensin. I branta backar hände det att
busspassagerare fick stiga av för att
bussen skulle orka ta sig uppför.

Gengasaggregatet kunde vara placerat antingen framtill eller baktill
och vara av mångskiftande slag. Många var nog hemmabyggen.

Redan efter två år hade 70 000 fordon
byggts om till gengasdrift. I regel bestod
aggregatet av en tunna, där man fyllde
på ca 75x50 mm stora ved- eller träkolskubbar som omvandlades till gengas*.
Man försökte sig också på att elda med
torv. Efter tankning tändes ”brasan” med
hjälp av fläkten och speciella gengaständstickor. Vid tillräckligt hög värme
kom pyrolysen igång. Först då gick det
att starta motorn, vilket kunde vara nog
så knepigt med vev och (o-)lämpliga tillmälen. Det tog 20 min att starta, men
gick något snabbare med träkol, som an-

Den tredje bilen var en lastbil som ägdes
av åkaren Hendel Wulff. Den gick i stort
sett dagligen. Jag kommer ihåg att
Hendel och hans bror Yngve hade
mycket jobb på kvällarna med att rengöra bl a filtret från aska, sot, tjära och
vatten. Många yrkeschaufförer blev skadade och t o m dog av kolmonoxiden,
om de var oförsiktiga.
Ibland beslagtog militären privatbilarnas
däck. Krav på mönsterdjup fanns inte
”på kartan”! Många körde med helt
blankslitna däck. Far behövde köpa ett
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och annat däck. Då skulle man ha licens som Då bilarnas strålkastare var avskärmade så
efter behovsprövning lämnades ut av Kristids- att de i stort sett endast hade ledljus, målade
nämnden (Josef Johansson) i Hjärnarp.
man stötfångarna vita. Olyckor var ändå
ovanliga, eftersom man körde sakta och det
inte fanns så många bilar. Sommaren -45
efter kriget konverterade far Forden till bensindrift igen. Det kostade 44 kr. Det motsvarar i dagens penningvärde ca 900 kr. Billigt!
Södra Sandby 2017-01-17

Göte Hjalmarsson

Det gick åt 100 liter ved i timmen.

Någon gång under kriget köpte far en
uppallad personbil av märket Plymouth,
en 37:a. Militären hade lagt beslag på
däcken. Far köpte den av ”Vingerblixt” i
Förslöv för 1 800 kr, vilket får betraktas
som ett fynd, då den endast hade gått
några hundra mil.

*Generatorgas, sk gengas, är en gas som
uppstår vid pyrolys (ofullständig förbränning) av ved eller träkol och som kan användas som bränsle till att bl a driva
motorer. Gengas består huvudsakligen av
kolmonoxid, sk koloxid eller kolos, vätgas,
metan och koldioxid.
**En blandning av 25% bensen och 75%
etanol, vad som idag skulle kallas "E75",
såldes från 1920-talet och framåt i Sverige
under produktnamnet Bentyl.
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Hendel Wulffs åkeri
Vanstadsvägen 271

Från utställningen Gamla affärer och företag ... 2011. Text: Margareta Arvidsson.
Foto ur familjealbum. Research: Utställningsgruppen.

Granne med Rudolf Rasks smedja, sedermera Hjalmarssons handelsträdgård,
byggde Hugo Rask, son till Rudolf, ett hus och öppnade en bilstation. Senare
sålde han personbilen och startade åkeri. På 1930-talet köpte han ett lantbruk
i Småland och sålde åkeriet till Hendel Wulff.

Flygfoto över Hendel Wulffs åkeri. Nu har det byggts nya hus på de gamla husgrunderna.

1930-tal Hendel Wulff köpte lastbilsåkeriet med en bil av Hugo Rask. Hendel
hade både person- och varutransporter
och anordnade utfärder. Han var gift med
Valborg och fick åtta barn, sex pojkar
och två flickor.

1940-tal Under kriget körde Hendel
hästambulans och hade extra hjälp i företaget. Han utökade till två lastbilar, som
sönerna Stig, Rune och Kurt hjälpte till
att köra. Bland transporterna fanns grus,
ved, aska, på vintern is till gästgiveriet.

Prisexempel:
1 lass betor till Hasslarp
1 lass vete från Joel Johansson till Ängelholm
8 lass is fr Tåstarp t M-torp
1 lass utsäde från Hbg till Önnerts mölla
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12 kr
13 kr
96 kr
24.50

1955 tog sonen Stig över en bil, som
senare Kurt tog över.

1971 tog sonen Rune över den andra
bilen.
Bilden t hö: Hendel förevigad under en
maskerad. Det är Erik Malmqvist som
håller i bössan.

Det stora lyftet! Hendel Wulff med sin stora lastbil framför Torsten Paulssons affär
i Margretetorp. Hendel var visst en riktig skämtare.
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Nils Hjalmarssons handelsträdgård
Vanstadsvägen 260

Från utställningen „Gamla affärer och företag ..„ 2011. Text: Margareta Arvidsson.
Foto ur familjealbum. Research: Utställningsgruppen.
Rudolf Rask hade först smedja på fastigheten. Hans hustru hette Jenny. En son,
Hugo, startade bilstation i ett hus som
han byggde bredvid föräldrahemmet.
1932 köpte Nils Hjalmarsson, f -06 i
Fogdarp, fastigheten. Nils hade gått i
skola i Förslöv och redan som liten
visste han vad han ville bli. Efter konfirmationen praktiserade han i olika
handelsträdgårdar.
1934-35 byggde Nils sitt första växthus,
som var ett kallhus, och byggde med
hustrun Lilly upp sin handelsträdgård.
Trädgårdsmästarbostaden.
Den första tiden sålde han också fröer
och beskar träd. Under många år sålde
som från början eldades med kol och
han även bär med provision och köpte
koks och från 50-talet med olja. För att
och sålde frukt, bl a från Penarpsgården. stärka ekonomin hade de i början två kor
och sålde mjölk och kalvar. Dessutom
1937 Utdrag ur kassabok:
köptes två gånger om året två grisar som
Handelsträdgård
såldes efter sex månaders gödning.
Inkomst - 2 516 kr, Utgifter 431 kr
Lantbruk - Inkomst 515 kr, Utg 423:21
Speciellt på våren och sommaren blev
arbetsdagarna långa. Större delen av året
Efter översvämningen i juli samma år,
torgade han tre dagar i veckan i Ängeldå mycket spolades bort, utgick ett bidrag från staten. Då Nils tackade lands- holm och under några månader på våren
även i Hjärnarp och Förslöv under några
fiskalen i Ängelholm svarade denne:
”Tacka inte mig utan vår Herre som lät år. Sönerna Göte och Jan hjälpte till.
Semester var det sällan tal om.
det regna på er!” 1980 var det dags för
en ny stor översvämning som gav eko
i dagspressen (NST 800630).

I ungdomen lärde sig Nils spela fiol på
egen hand och utan noter. Han spelade
1950-tal I början av 1950-talet revs kall- bl a i en gammaldansorkester som ofta
spelade på Åselid i Förslöv. Han var gift
huset och byggdes om. De övriga två,
byggda på 30-talet, var varmhus. Till sist med Lilly, f -08, i nästan 66 år. De fick
fanns det 75-80 drivbänkar i tre växthus två söner, Göte f -33, och Jan f -38.
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Vem bor
här nu?

Nils Hjalmarsson i sin handelsträdgård.

1992 fick Nils en hjärnblödning och
hamnade för första gången i sitt liv på
sjukhus. Han var då 86 år och blev inte
återställd efter detta. Nils och Lilly
flyttade i januari året därpå till servicehuset Villan i Ängelholm.

1999 dog Nils, Lilly bodde kvar på
servicehuset till sin död 2001. Trots förvirring och dåligt närminne kunde Nils
sjunga och hade kvar sitt absoluta gehör
in i det sista. Nils var omtänksam, hjälpsam, vänlig, arbetsam, humoristisk och
slagfärdig.

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

te´s
Anet is
r
Spar

Jordgubbar säljs vid ICA
i Hjärnarp juni-juli.
Grön sparris under maj.
Nyskördad varje dag.
Ring för beställning, eller mejla
0705-23 98 96, anette.holst@ektv.nu
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Tidningens väg genom tryckeriet
Text: Margareta Arvidsson. Foto: Tryckaren.

Typografiska Anstalten
i Telegrafen-huset
med "Innehafvaren
och biträdet".

När vi hälsar på hos Tryckaren Engelholm på Metallgatan, blir vi mottagna
i entrén av Tryckaren själv, Bengt
Gustafson, och nästan hela personalen, alla glada och trevliga. Vi slår
oss ner inne hos Bengt. 1906 grundade hans farfar tryckeriet Engelholms
Typografiska Anstalt i Telegrafenhuset på Storgatan. 1960 började
Bengt som lärling hos sin far Gunnar,
som tagit över tryckeriet 1939. 1981
var det Bengts tur att ta över. Han
Tryckaren himself.
bytte namn på företaget till Tryckaren
Engelholm, och gick över till offset* När vi kommer med vårt manus till
Hjärnarpsbladet är det alltid glada och
och köpte en fyrfärgs-press. Sedan
vänliga Lillemor Lenngård som tar
har man följt med i teknikutvecklingen och byggt upp en imponerande emot det i receptionen. Hon är ”spindeln i nätet” och sköter all administramaskinpark. Numera trycker man
tion, t ex skriver order, skickar fakäven digitalt, särskilt när det gäller
små upplagor. Tryckaren kan också turor, ser till att det finns papper
hemma, att plåtar beställs och sköter
hjälpa till med layout och framtagkommunikationen med kunderna.
ning av original.
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Simon Britzén hjälper Eva med digitaltrycket.

Lillemor i receptionen

Sedan går manuset vidare till Eva
Jakobsson (från Vanstad i Hjärnarp).
Hon är controller och sköter även
digitaltryckningen.

Följ
Eva
hem!

Tillbaka hos Tryckaren är det åter
Eva som kontrollerar att allt stämmer.
Sedan blir det offsettryckning och det
är Christian Kjeldsen som sköter det.

Christian sköter offsetmaskinen. Fyra stora färgstationer motsvarar fyra små färgkasetter, med samma
färger, i vår skrivare på redaktionen. Foto: Michael Jander.
Eva kontrollerar manuset.

Eva ser till att allt är OK med manuset
och skickar det sedan vidare till Intergraphic i Helsingborg. Där tas plåtarna
fram.

Om tidningen är över 40 sidor, som
oftast vår är, skickas den till Helsingborgs Bokbinderi, där sidorna plockas
ihop, klamras och skäres i framkant,
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www.tryckaren.nu
så att det blir ett snyggt häfte. Där jobbar man med 16-sidorsark. Om det är
under 40 sidor görs bokbinderiarbetet
hos Tryckaren. Då jobbar man med
8-sidorsark.

foldrar, affischer m.m. Bengt framhåller att kunden är den viktigaste personen för dem, men att de också har
mycket goda relationer med sina samarbetspartners.

Till sist ringer Lillemor och säger: ”Nu
är tidningen klar, nu kan ni hämta den.”
Och det gör våra korrekturläsare
Monica och Lars Hedström och kör
den direkt till Posten.

- Det vi är bra på, det är att ha hög kvalitet, vara tydliga med besked, att leverera i tid och att betala våra räkningar i
tid. Det är nyckeln till framgång, avslutar
Bengt.

Hos Tryckaren kan man få tryckt det
mesta, allt som går att trycka på papper
och kartong, t ex broschyrer, visitkort,
blanketter, biljetter, kuvert, brevpapper,

*Offset är en allmänt använd tryckteknik där den
färgburna informationen är överförd från en
tryckplåt till trycksakens material (normalt
papper) via en gummiduksbeklädd cylinder.

Ny medarbetare på redaktionen

Lantmästare Karl-Erik Ragnarsson,
född och uppvuxen i Vanstad, där
han bor på föräldragården tillsammans med hustrun Gunvor, tar nu
plats i redaktionen som skribent.
Vi välkomnar honom varmt!
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TRAILERKOMPANIET AB

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

Tel 0431-43 23 14
www.trailerkompaniet.se

Promenera mera!

Annonser ur Minnesskrift med anledn av
ENGELHOLMS 400-ÅRSJUBILEUM
utarbetad av Carl Lind m fl och
utgifven av Engelholms Tidning dec 1915.

8/2-26/4 & 6/9-29/11

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
till parkeringen efter idrottsplatsen. lat

Kontakt: Lasse Mark, 0707-33 50 42

tel
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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

rna
ss gä
Följ o ebook!
c
på Fa

0767-85 74 73

0431-45 47 55
www.mittibyn.com
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Blommor
för alla
årstider och
alla tillfällen
.
Vi utför alla slags
binderier, både
till glädje och
sorg.

annons
OBS! Du glömmer väl inte att rösta
i kyrkovalet den 17 september?

Välkommen till din församling!
Vi presenterar några av våra medarbetare

Ann-Marlen Cronholm,
kanslist, barn- och konfirmandledare
Ann-Marlen är församlingens spindel
i nätet och började 2014 i vår församefter mammaledighet. Familjen
flyttade 2008 från Ängelholm till
Ugglehult med tanke på en god uppväxtmiljö för barnen. Ann-Marlen har
en kvalificerad yrkesutbildning på
högskolan inom service/management.
Arbetet är mycket varierat då hon
även arbetar med barn och konfirmander (38 st i år). Ann-Marlen kan
inte se några svårigheter i jobbet
utan trivs mycket bra med arbetet,
arbetskamraterna, och chefen förstås.

Mats Johansson,
kyrkovaktmästare, arbetsledare
Mats flyttade till Tåstarp från Hov 1994.
Han kom till vår församling från liknande jobb i Strövelstorps församling.
Mats är abetsledare för de tre övriga
kyrkovaktmästarna. De turas alla även
om att arbeta tillsammans med kyrkvärdarna på söndagarna, men det huvudsakliga arbetet utgörs av skötseln av
kyrkorna och kyrkogårdarna (7 tld och
3000 gravar bara i Hjärnarp). Det blir
mycket gräs- och häckklippning, skyfflande av gångar osv. Mats sköter också
all administration av begravningsverksamheten. Han trivs bra med sitt arbete
och är stolt över sitt arbetslag.
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!
Barncafé med babysång

fredagar kl 8.30-11.30, utom 14/4
Du som är föräldraledig eller hemma
med ditt barn är välkommen till vår öppna
verksamhet. Vi leker, sjunger, fikar och
umgås. Avslutning 19/5.
Ledare: Sofia Samuelsson
och Anne Ferm.

After Workis
- en mötesplats för barnfamiljer
ons 22/3, 19/4, 17/5, 20/9 kl 17.00-20.00
21/6 midsommarfirande
Vi lagar mat tillsammans, delar gemenskapen kring matbordet och lär känna
varandra. Det finns möjligheter för barnen
att både leka och vila.
Mat till självkostnadspris: 50 kr vuxen,
30 kr barn. 21 juni midsommarfirande.
Anmäl till Petra Oddson senast fredagen
innan. petra.oddson@svenskakyrkan.se

T!
S
P
Ungdomscafé kl 17-21

fre 10/3, 24/3, 7/4, 21/4, 5/5, 19/5, 22/9
Vi lagar mat, umgås, ser på film, spelar
pingis och slappar. Du som går i sjuan
eller uppåt är välkommen på fredagsmys!
Ta gärna med en kompis!
Ledare: Henric Cronholm och Karl-Oskar
Garcia Ferm

Måndagsträffen
måndagar kl 18.30-20.00

Intressanta gäster och kaffeservering.
13/3 Åke Svensson om Dan Andersson
10/4 Passionsgudstjänst i kyrkan
Kaffe i Församlingsgården
Ulf Berwill om Stilla veckans
dagar och symbolik
8/5 Gäst: Cecilia Reuter
Kontakt: Tima Ivarsson 0431-454101
Anna-Maj Leonartsson 0431-454523
Måndagsträffen stöder IM.

15 mars kl 13.30 cafè, “Sången ädla känslor
föder”. Underhållning, kåseri, solosång och
allsång med Elisabeth Marsh.
29 mars kl 12.00 vårbuffé, “Glad såsom fågeln”. Manskören Lyran under ledning av
Bo Stendahl. Anmäl senast 24 mars till exp.
4 okt kl 12.00 Program ej fastställt.
Lunch och kaffe, 100 kr.
Café, 50 kr.
Ingen anmälan. Önskemål om specialkost
anmäles till expeditionen eller mejlas till
församlingen senast fredagen före.
Ansv: Ulf Berwill, Åke Svensson, Monica
Larsson och Sofia Samuelsson.

Församlingsaftnar
Samling i Sockenstugan iTåstarp kl 18.00
inleds med fika.
Bordssamtal kring viktiga frågor.
5 apr “Tröst och hopp i bibel, psalmbok och
dikter”, diakon Gun-Britt Ekelund, Ö-ljunga.
3 maj “Lovsång med orgelbrus och klinga”,
kantor Per-Erik Jansson och ingenjör
Bertil Burström, Össjö
6 sept Program ej fastställt.
Arrangör: Lekman i Kyrkan.
Lennart Engström 0720-638598

Stilla dagen m pilgrimsvandring 12 april.
Hjärnarp
8.30 morgonmässa i kyrkan
9.00 frukost i kyrkan
9.30 pilgrimsvandring med kafferast
10.00 Förmiddagskaffe i Församlingsgården
13.00 Lunch i Församlingsgården
Stilla musik i bägge kyrkorna kl 9.00-16.00.
Tåstarp
10.00 Högmässa i kyrkan 19 mars
Efter mässan våfflor, brödförsäljning och
lotteri i Sockenstugan.
Passionsgudstjänster i Tåstarps kyrka
10, 11 och 12 april kl 19.00
Musiker: Mars Reuter och Paul Tuvesson.
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Fasteinsamlingen
“En ko kan rädda liv” 26 febr-9 april
Svenska kyrkan lyfter fram en grundläggande rättighet - rätten till mat.
795 milj svälter, en av världens största
orättvisor.

SMS:a KO till 72905 eller
sätt in 100:- PG 900122-3 eller
BG 900-1223 eller swisha valfritt
belopp till 9001223. Ge din gåva idag!

Kvällsmusik i Hjärnarps kyrka
16 mars kl 19.00
Thomas Di Leva “Hjärtat vinner alltid”
Anne Ferm med Mariakören
Bilj: www.dileva.se/biljetter/ 350:eller ICA Arons
26 mars kl 18.00
“En himmelsk resa i ord och ton”
Spirituals och gospel
Charlotte Polson, altsaxofon och sång
Anne Ferm, piano
Ann Lidgren

Vår diakon Anette Boman
utbildades på Ersta Diakonisällskap i Stockholm och vigdes till diakon 1994. Direkt efter
utbildningen fick Anette arbete på Ersta, bl a
Diakonimuseet och på Oblatbageriet. Anette
har också arbetat i Svenska Kyrkan i New York.
Anette kom till vår församling 2009. Ett axplock ur arbetsuppgifterna: ordna pilgrimsvandring, födelsedagskalas för de äldre, ansvara för den ekonomiska fondhanteringen,
ordna utfärder, ha hand om Sevärdhetskyrkan
tillsammans med Ingegärd Andersson och Stina
Rantzow, besöka de boende på äldreboendena
och göra traditionella hembesök. På diakoniexp.
i Sockenstugan i Tåstarp tar Anette emot besökare för samtal och en kopp kaffe. Hon har
även grupper för de som mist en anhörig.
Anette trivs med arbetet och är glad över att få
verka i en mycket trevlig församling!

Sensommarstämning
i Tåstarps kyrka kl 18
20/8 Jenny Bengtsson och
Per-Axel Karlsson
27/8 Sånggruppen Ballanz

Midsommar

on 21 juni kl 16.00 bakom Församlingsgården
Kl 16.00 kläs majstången. Ta gärna med ängsblommor o en fikakorg. Alla barn bjuds på fika.
Konfirmand 2017/2018
Kl 17.00 reses majstången och dansen börjar.
Startar med info-möte to 14 september
Riksspelmännen Carr leder sången o dansen.
Vi läser 1-2 gånger i månaden.
Kl 18.00 kvällsmåltid med sill, ägg
Konfirmationen sker den 21 april 2018.
och nypotatis. Jordgubbstårta.
Konfirmandresa till Rom under
Anmälan till måltiden senast 15/6 till
påsklovet 2018. Kostnad: 2000 kr.
hjarnarp-tastarp.forsamling@svenskakyrkan.se
Fondmedel finns att söka.
eller exp 0431-415170
För mer info mejla
Gåva mottages till församlingens fadderbarn.
ann-marlen.cronholm@svenskakyrkan.se
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Tisdagsgruppen kl 14.00-17.00
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Församlingsexpedition samt bokning av
Församlingsgården eller Sockenstugan:
Församlingsgården
Allegårdsvägen 10, 266 75 Hjärnarp

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

0431-415170

Onsdagsgruppen kl 14.00-17.00
för barn 10-12 år

Fax

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

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

Barnkören Oktaverna för barn 10-12 år
Onsdagar kl 16.30-17.00

Mariakören för vuxna

0431-454320

Sockenstugan:
Gånarpsvägen 196, 266 92 Munka Ljungby
hjarnarp-tastarp.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/hjarnarp-tastarp
Församlingsexpeditionen är öppen
helgfri tisdag, onsdag och fredag kl 10-12

• Anders Nilsson Kyrkovaktmästare

Tisdagar kl 19.00-20.30
Ledare för körerna: Anne Ferm

0703-110552

Diakonins dag
Söndagen den 3 september
Gudstjänst i Tåstarps kyrka kl 10.00
Lunch i Sockenstugan, 50 kr
Föredrag av Emma Pettersson och Agneta
Almqvist “Kärleken är starkare än döden”
Om att aldrig ge upp. Emmas väg tillbaka
efter ett mordförsök.
Anmäl senast 25/8 till expeditionen.

•

anders.i.nilsson@svenskakyrkan.se
Anette Boman Diakon

•

anette.boman@svenskakyrkan.se
Ann Lidgren Kyrkoherde, präst

•
•

Sevärdhetskyrkan i Tåstarp

•

5/7, 12/7, 19/7 kl 13.30-16.00
Föredrag i kyrkan
Kaffe m hembakat på kyrkbacken,
vid regn i Sockenstugan.

17/3, 7/4, 17/4 (endast Åshaga), 28/4, 19/5
9/6, 30/6, 21/7 och 11/8
Åshaga kl 14.00, Bokhöjden kl 15.00

•

monica.a.larsson@svenskakyrkan.se
Sofia Samuelsson Kyrkovaktmästare

•

sofia.samuelsson@svenskakyrkan.se
Carl-Erik Bodahl Ordf kyrkofullmäktige

•
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0431-415310, 0702-964812

•

Samtalscirkeln i Sockenstugan

9/3, 23/3, 6/4 kl 18.00-20.00
Vi samtalar om Martin Luther och Lilla
katekesen.
Kontakt: Åke Svensson 0730-921493
ake4you@tele2.se
Ann Lidgren 0703-110550

0431-415171, 0703-110550

ann.lidgren@svenskakyrkan.se
Ann-Marlen Cronholm Kanslist
Barn- och konf.ledare
0431-415170
ann-marlen.cronholm@svenskakyrkan.se
Anne Ferm Kyrkomusiker
Barnledare 0431-415173, 0703-110598
anne.ferm@svenskakyrkan.se
Eva Karlsson Kyrkovaktmästare
mariaeva.karlsson@svenskakyrkan.se
Mats Johansson Kyrkovaktmästare
Arbetsledn 0431-415309, 0703-110551
mats.g.johansson@svenskakyrkan.se
Monica Larsson Församlingsvärdinna

•

Gudstjänster på äldreboendena

0431-28405, 0702-959563

0431-415311, 0703-517003

0730-861363

0706-641760

carlbod01@hotmail.com
Lennart Engström Ordf kyrkorådet
lennart@evasstrutsar.se 0720-638598

Postrånevandringen
söndagen den 7 maj

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp
Start kl 9-10 från Margretetorp - vid Gästis - även från parkeringen vid kyrkan i Ö Karup.
Vandringen är 12 km lång och lämpar sig även för barn, hund, rullstol och barnvagn.
I priset 100 kr vuxen, 50 kr barn (4-15 år) ingår dryck och förtäring samt
bussresa från Margretetorp till Ö Karup.
Startande i Ö Karup ordnar själv återresan. Kontrollerna stängs kl 14.00.

Våra sponsorer:

