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Ett år i svart/vitt ....
Det började bra för den nya styrelsen.
Många glada ansikten runt bordet vid
första mötet.
Sen började det. Strandstädning - hur
får vi till det, hur informerar vi. Sent
omsider blev det av och inte blev art/
vitt i säckarna. Valborg kom och allt
var klappat och klart. Bålet lika stort
som vanligt, högtalaranläggningen på
plats och vårtal av Per-Staffan Johansson. Då kom regnet. Det öste ner! En
tapper skara under paraplyer sjöng
vårsånger i dur men nog var det svart/
vitt omkring oss. Vi fick i alla fall fart
på bålet.
Midsommar med alla förväntningar.
Stången klädd och förberedd för resning, kaffebordet dukat, kanelbullarna
på plats. Vi stod och såg ett, säger ett
stort svart moln som skulle försvinna
över berget. Men nej ... Det dränkte
stång och bord och oss alla under under

nio minuter. Ska jag skriva svart/vitt. Nej, vi torkade, dansen kom igång,
barnen lekte och kaffe
och bullar gick åt.
Nu vänder det. Vi fick
en underbar sommar
med ett välbesökt som- m.,~'ll'Dli
marmöte på Grand. Solen gassade och tävlade
med de heta flamencorytmerna inomhus framförda av Ewa Flycht och
hennes medaktörer.
Politikerna talade varmt om Mölle och
lovade guld och gröna skogar.
Ja, åtminstone att fixa en bättre plats
för återvinningsgården. Hösten kom
och nu blev det färg, ett färgsprakande
anförande om höstens nya böcker av
Ellen Skarp från Killbergs bokhandel i
Helsingborg. Paranoia, Vinterdrottningen, Kronprinsessan, Polarsommar
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- Ellen gav oss fyndiga sammanfattningar av innehållet, drastiska
kommentarer och lite roligt bokskvaller. Måtte Ellen komma tillbaka i oktober.
November månad lång och grå - men
inte i Mölle. Nostalgisk afton med
gamla filmer i svart/vitt, kan det vara
något? Det tyckte många och kom till
stationshuset en mörk söndagskväll för
att titta, minnas och träffas. Fortsättning följde och följer. Svart/vitt i sin
bästa bemärkelse. Det blev mörkare i
december men även då glimtade det
till i rött och grönt när biblioteket bjöd
på glögg sista torsdagen före julhelgen.
Nu ser styrelsen fram emot ett färgrikt
år och tackar alla medlemmar för allt
trevligt vi haft tillsammans under 2003.

Claes (Gudmundson) höll i klubban
Lena (Strandmark) skrev
under året som gått

e-post:eriks.fonsterputs@euromail.se
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Are you lonesome
Häromkvällen när det saknades något
i hushållet låg Skeppet närmast till
hands. Det började verkligen bli kväll
och parkeringsplatsen låg nästan öde.
Inne i den tusen kvadratmeter stora
varuhallen var det lika ödsligt. I kassan
satt en söt flicka i övre skolåldern, som
jag aldrig sett förut. Hon kan ha jobbat
där många år, men det är inte ofta jag
handlar där. Hennes enda uppvaktning
den här kvällen var de till synes oändliga raderna av osålda burkar och paket med frukostflingor, dambindor,
smörgåsgurka eller olika sylter. Efter
att ha plockat till mig det Wla jag skulle
ha och placerat det på bandet framför
henne hör jag mig själv säga: "Har du
det ensamt i kväll?" Först låtsas hon
inte höra så jag till och med upprepar
frågan.
Hade detta varit för 35 år sedan hade
hennes föregångare antingen blygt
slagit ner blicken och mumlat något
ohörbart - eller stött undan varorna
på bandet med armbågen, lutat sig
framåt med obruten ögonkontakt och
sagt med ett skälmskt leende:
"Det beror på vad du har att säga,
grabben".
Men den här kvällens kassörska fick
något desperat över sig. Det är andra
tider nu. 40 års åldersskillnad anses av
vissa bara vara en fördel. Hon hörde
inte till dom. Hon visste inte riktigt vad

hon skulle säga, så jag kom till hennes
undsättning:
" .. i butiken, menar jag". En replik, som
kunde tolkas på två sätt, båda lika
fatala.
Antingen medgav jag att det kunde
funnits en underton av något annat än
ett krasst kommenterande kring butikens kundunderlag. Eller - och detta
var egentligen värre - så övergick
hotbilden från att ha blivit utsatt för ett
oförargligt, patetiskt försök till närman-

de från en som nästan kunde varit hennes farfar, till en sondering från en som
strax skulle råna henne på hela dagskassan och i bästa fall lämna henne
bakbunden på lagret.
Nu var hon snabbare i repliken och
snubblade nästan på orden när hon fick
fram:
"Nej, nej det finns flera här inne bakom
butiken". Hon hade en märklig betoning
på ordet flera. Jag blev verkligen orolig
för vad jag skulle kunna ställa till med
om jag sade något mer.
"Så bra", sajag bara innan jag tackade
och lämnade henne för att åka tillbaka.
Ensam.

Håkan Lind, 58

Tänk på miljön!
Har du tänkt på
att även din oljetank behöver omvårdnad
för att klara påfrestningar år ut och år in.
Vi är ett saneringsföretag
med lång erfarenhet av
kontrollverksamhet.
Myndigheterna kräver nu att alla
utomhuscisterner skall vara besiktigade
före 1/7 2004.
För inomhuscisterner gäller 1/7 2006.
(Din tank behöver ej vara tom när vi utför
arbetet)
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Elfvershem på Bidevindsvägen
är sig ganska likt sedan förra sekelskiftet; farstukvisten med spegeldörr,
spetsgardiner i fönstren, finrummet
med röda sammetsfåtöljer och blåblommiga tapeterna med släktporträtt
och fartyg inom glas och ram. På bokskåpet står en glaskupa med uppstoppade kolibris, en.sådan som sjömännen
tog med sig hem. Vid födelsedagskalasen dukas fortfarande med kaffeservisen som en gång inköptes i England.
Hur gammalt Elfvershem är vet man
inte, men det har stått ett hus på platsen
sedan 1690. Huset har bebotts av
samma gamla sjöfararsläkt i mer än
150 år.

Många hus i byn gick upp i rök och
lågor i den stora branden på 1890-talet,
men Elfvershem skonades. Det visste
ännu inte dottern i huset, Hildur Elfverson, som sprang ut på fäladen i fasa
för de jättelika flammorna över byn.
Samtidigt sprang unge Nils Petter
Larsson från Nyharnnsläge till Mölle
för att försöka hjälpa till. De träffade
varandra ute på fäladen och kärlek
uppstod nog vid första ögonkastet. När
de blev giftasvuxna valde de varandra
och Hildurs föräldrar överlät Elfvershem åt de unga tu och byggde själva
ett nytt Elfvershem alldeles intill. Hildur
och Nils fick flera duktiga barn. Sonen

Hugo t.ex. hittade på Hugokaminerna.
Idag är det Hildurs och Nils barnbarn
som har övertagit längan.
Förhoppningsvis kommer det aldrig att
bli brått att få denna klenod i Mölie ny
och modern, vilket ju är ett öde som
drabbar så många ålderstigna hus. Då
är det risk att även det där svårbestämda, som man kanske inte ens lagt
märke till förrän det flytt sin kos åker
all världens väg eller hamnar i närmaste container. Vad är egentligen atmosfär för något?
TEXT: KIRSTEN KNAFVE
.!!.."'"""· FOTO: LOTTA BIGNERT

MÖLLEMÅLARNA
Utöver det traditionella måleriet utför vi även:
· fönsterrenovering
• hetvattentvätt med algborttagning
• målning med äkta svensk linoljefärg
• äldre målningsteknik samt dekorationsmåleri
Vi har även försäljning av:
• rostfria och varmgalvade fönster- och dörrgångjärn
· algtvättmedel
· linoljefärg
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Per-Johan Holmbeck
aukt. fönsterunderhållare

Norra Strandvägen 40
260 42 MÖLLE
Tel/fax: +46(0)42-34 76 31
Bil: 070-334 74 94
Medlem i Målaremästarnas
Riksförening

Hur hamnar man i Paradiset?
Visst är det så att alla vägar bär till Mölle. Det inser i alla fall vi möllebor.
Särskilt alla vi inflyttade som haft de mest skilda anledningar att bosätta oss
här. Ibland är det långa omvägar, men förr eller senare upptäcker vi att vi
verkligen är skrivna här.
För Eva Larsson på Möllevångsvägen låg Mölle latent redan från tidigare
släktled och väntade på att blossa upp i bofasthet. Hon berättar själv:
Min morfar kom till Kristianstad. Det
var i slutet av 1800-talet. Han etablerade ett brännvinsbränneri, titulerades
grosshandlare och verksamheten gick
strålande. Han kom att äga flera kvarter på Boulevarden - han köpte och
arrenderade gårdar för att odla potatis
- han gifte sig och fick 7 barn. Han
gjorde sedan som de flesta besuttna
Kristianstadborna; byggde en rekorderlig villa i Åhus där familjen skulle vistas
under sommaren. Men nu hade de
äldsta i syskonskaran fått veta att man
i Mölle på Skånes västkust badade i
Ransvik, herrar och damer samtidigt
och att på Grand Hotell Albäck dansade man till levande musik flera gånger
i veckan. Inte kunde man väl då slösa
bort sin tid med att vistas i Åhus? Nej
nu fick Nils Noren kosta på sina ungar
3-4 veckors vistelse i härliga Mölle.
(De var redan bortskämda så till vida
att om det skulle göras större inköp av
kläder reste man helst till Berlin.
Badade gjorde de varje sommar på
Rligen.) I Mölle hyrdes Hömstugan,
som då ägdes av familjen Rifve. Detta
pågick under ett antal år.

Emblas visa
En av de sj u ungarna var min mor som
hette Embla. Hon läste med tiden till
organist vid Konservatoriet i Stockholm. I staden spelades ofta revyer på
olika teatrar och man sjöng om bl.a
synden i Mö lie. En visa började så här:
"Mölle, Mölle, Mölle bra på alla vis,
Mölle, Mölle, Mölle det är jordens
paradis" Den visan la Embla på minnet! En gång skulle hon hålla konsert
på en internatskola utanför Stockholm.
Där arbetade läraren i bl.a musik Axel
Öhrström och som det står i sagan tycke uppstod - det sa klick och de
unga tu gifte sig och så småningom
föddes bl.a. jag.

Bäst man lever...
Familjen bosatte sig i Norberg, en ort
med lång och sträng vinter, stora skogar
och mörka gruvhål. Allt eftersom åren
gick längtade Embla alltmer till Skåne
och gick och sjöng om Mölle bra på
alla vis - ett paradis. Hon läste också
platsannonser och plötsligt som på
beställning var det en ledig rektorstjänst
vid Brunnby Högre folkskola (alltså
Bränneslyckan). Med stor övertalningsförmåga och Emblas längtan tilJ
Mölle beslutade Axel att söka tjänsten
- och fick den. Men nu hände det som
inte fick hända. Embla fick lunginflammation. Det fanns inga mediciner
1938, i vart fall inte på sjukhuset där
Embla vårdades. Hon avled efter 6
dagars vistelse på sjukhuset.

Krogen på berget

Det var ett grymt slag för hela familjen
som ju redan börjat packa för flytt till
Brunnby. Så fick det bli ändå.

Bridge och bröllop
Själv var jag i artonårsåldern och
arbetade på Posten i Stockholm. Några
år senare inbjöd en av mina chefer
(det fanns gott om den varan) mig till
ett bridgeparty där en person som
ingick i gänget hette Lars-Gustaf
Larsson. Han bodde i Stockholm men
kom från Mölle och hade kvar sitt
föräldrahem Elfvershem på Bidevindsvägen. Lasse och jag spelade en
utmärkt bridge tillsammans. Vi klådde
det övriga sällskapet och under en stilla
vandring i natten stannade vi och tittade
på möbler i skyltfönstren. 1942 gifte vi
oss Lasse och jag. 1981 köpte jag som
änka mitt hus och flyttade hit för gott.
Till Paradiset! Svårare än så var det
inte!
Eva Larsson

telefon 042-34 74 20
•
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ARBETSPLATS MÖLLE 13
På Krokgränd i Mölle finns en kvinna som kan titulera sig producent,
arrangör, uppdragsgivare, projektledare, styrelseledamot,
ordförande. Allt utspelar sig i musiksammanhang. Det är Elisabeth
Axdorph, som driver företaget Axdorph Musikproducent AB.

Vad gör en musikproducent?
Frågan inleder intervjun med Lisa
Axdorph.
- Det är svårt att beskriva, ja nästan
omöjligt, ler hon. "Jag har jobbat med
allt från att sälja in en ny korv
tillsammans med Robert Wells till att
"muta" Pavarotti med en arabhingst."

Världen s godaste

Sallad!
Eller varför in te en god soppa.
Mö/le Cafe öppet alla helger.
Krukmakeriet öppet dagligen.

1

J

Så långt in i intervjun ringer telefonen.
Lisa ber om ursäkt och griper efter
luren.
"Hej Bo, oj det är tidigt vet du,
med högtidsdräkt, kungaparet är
närvarande, fint som snus är det.
Jaa, och sen går man över till
Stadshuset. Man har önskemål om
att ceremonin inte ska vara längre
än en och en halv timme. Vi hade
väl fyra inslag, var det inte så?
Hade ni något samarbete med

Operahögskolan ? Kanske vi kan
plocka något där? Hur har du det
den 3 mars? Vore inte det väldigt
bra, så kan vi se på lokalen
tillsammans. Jag vill försöka
undgå att åka upp så mycket. Bo,
tror du att du kan komma loss?
Då har du en deadline så att vi
har ett program att diskutera.
Ska jag skriva OK då? Bra! "
I andanom ser MK:s utsända hur Lisas
intensitet och iver överförs längs telefonledningarna mellan Mölle och
Stockholm och att "Bo" i andra änden
känner lugnet infinna sig och att
projektet med Kg!. Vetenskapsakademins ceremoni ligger i de mest kompetenta händer. Samtalet illustrerar väl
hur hon jobbar från hemmabasen i

Golden Brunch
Varje söndag 12.00-16.00
Boka i god tid
Välkomna!

HOTEL ~ KULLABERC
.,.

WEEKEND - EVENEMANG - KONFERENS
Tel: 042-34 70 00 • www.hotelkullaberg.se • info@hotelkullaberg.se
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Musikälskande mångsysslare

Mölle. Inarbetade kontakter, superorganisation, telefon och e-mail gör det
hela möjligt, trots att många av uppdragen finns i Stockholm.

att bygga upp en helt ny musikfestival
"Musik i Glasriket", som nu går in på
sitt nionde år.

Det började på Slottet

Vi som bor i Nordvästskåne kan se,
och framför allt höra, resultatet av
hennes arbete under musikveckan
"Musik i Kullabygden". Här fungerar
hon som programsekreterare och lägger tillsammans med Hans Pålsson
upp program, kontaktar tänkbara gästartister, förhandlar fram arvoden och
skriver kontrakt.
- Det är ett väldigt trevligt uppdrag,
inget betungande alls, säger hon.

Arbetet med musik började då hon fick
ansvaret för konsertverksamheten på
Stockholms slott. Hon arbetade där i
sju år.
- Där lärde jag mej mycket och fick
många kontakter, berättar Lisa.
Sedan har det ena uppdraget följt på
det andra. Att arbeta med produktion
av musikarrangemang av de mest skilda slag innefattar verkligen "allt". Från
idestadiet, vidare till att se vad budget
tillåter, finna rätt lokal, boka och skriva
kontrakt med de artister man engagerat. I paketet ingår också att betala
ut löner och göra skatteavdrag för
artisternas räkning. Till sist återstår att
genomföra själva arrangemanget och
det innebär att hon finns på plats då
det hela går av stapeln.

Årets eldsjäl
Minnesgoda läsare kommer kanske
ihåg att Lisa tilldelades utmärkelsen
"Årets eldsjäl" för ett par år sedan.
Ceremonin ägde rum på Krapperup.
Det är Svenska Musikfestivalers Riksorganisati on som delar ut hedersbetygelsen. Hon fick den för många
års musikproducerande och - tror hon
själv - kanske främst för arbetet med

Musik i Kullabygden

Mölle som bas
Hur går det att arbeta med Mölle som
bas? Lisa begrundar frågan ett ögonblick och säger sedan att det är en nackdel att inte spontant kunna komma iväg
på allt som innebär förkovran och
utbyte av kontakter. Man kan inte bara
sticka iväg, även om flyget från Ängelholm fungerar utmärkt när man måste ta sig någonstans. Hon tillägger:
- Att bo i Mölle är en stor fördel, men
med tanke på avstånd och på att
många uppdrag finns i Stockholm är
det en nackdel att arbeta härifrån.
En del uppdrag finns också på närmre
håll. Ordförandeskapet i Kammarmusikföreningen på Dunkers kulturhus
är ett sådant. Ett annat är jobbet som
projektledare för en stor körfestival i
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Helsingborg. Här ska 2500 sångare
från hela världen träffas och sjunga
tillsammans under Kristi Himmelfärdshelgen.
- Kanske någon vill ställa upp som
funktionär/volontär? Bara under de dagarna behöver vi 150 frivilliga, men vi
är ett team som arbetar med det, så
det kommer att gå bra, konstaterar hon
tryggt.
Det gör det alldeles säkert, tror
INGRID ERIKSSON (TEXl)
FOTO: LOTTA BIGNERT
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Aktiv förening för aktiva pensionärer!
Med kappa, hatt och handväska och på väg i buss från
det ena kaffebordet till det
andra. Det kan väl sägas
vara den typiska fördomen
om medlemmarna i en av
våra föreningar.
I vår jakt på det lokala
föreningslivet är det inte svårt
att förstå att turen nu har
kommit till pensionärsföreningen.
I en by som har en tredjedel av sina
innevånare i pensionsåldern borde det
finnas en god grogrund. Och det finns
det. Med sina 240 medlemmar är
föreningen en av de största i vår del
av kommunen. Visserligen omfattar
upptagningsområdet mer än Mölle.
Det överensstämmer ungefär med
Brunnby församling, inkluderande
Arild och Nyhamnsläge. Närmare
hundratalet av medlemmarna kommer
från Mölle.
Det där med bussuttlykterna är numera en allt mindre del av aktiviteterna.
Dragningskraften har minskat. För l 015 år sedan kunde man fortfarande
fylla en buss från föreningen, men nu
måste man samarrangera med Höganäs- eller Jonstorpsföreningarna om
man skall få ihop till en hel buss. Två
gånger i år ger man sig ändå i väg med
buss - en kyrkresa till Höör och en
annan gång till Trollenäs slott. Annars
omfattar vårens program hela arton

olika aktiviteter med månadsmöten,
utflykter och promenader samt konstkurs under ledning av Per Nyström.
Den senare har blivit så populär att
den fått fördubblas. Dessutom gör man
studiebesök på Mölle Fiskrökeri i Höganäs. Stationshuset i Mölle är den
fasta punkten i verksamheten, men vid
årsmötet drar man till Grand Hotell för
lite festligare förtäring än vanligtvis och
dessutom har man ordnat musikalisk
underhållning dit.
Till föreningen är alla välkomna, men
tanken är ju i första hand att den skall
samla pensionärer, av alla de slag. Om
den svenska tanten finns, utstyrd som
i ingressen, borde vi hitta henne på
pensionärsföreningen. Men, nej. Inte
ens här.
Numera är våra seniorer synnerligen
aktiva högt upp i åldrarna och högst
engagerade i olika verksamheter. Det
sociala livet blomstrar. Föreningens
ordförande, nyhamnsbon Åke Stenow,
har varit ordförande i tre år och är ett
levande exempel på den entusiasm
som genomsyrar föreningen.
120 kronor om året kostar det att vara
en del av gemenskapen i Kullabergs
Pensionärsförening som det formella
namnet är. Då är man också en del av
en riksomfattande organisation, SPF.
Genom denna söker man påverka
rikspolitikerna i frågor som ligger
pensionärerna nära. Även på lokal nivå
sker en sådan bearbetning genom
regelbundna träffar som styrelsen har

med kommunala företrädare inom olika
områden, företrädesvis i sociala frågor
som taxor och service. För sin medlemsavgift får man också två tidningar,
Veteranposten och SkåneVeteranen.
"Och så får man trevligt umgänge
. .. ", flikar Åke Mohlin in.
Det senare är inte minst viktigt. En gång
i månaden har man månadsmöte på
Stationshuset i Mölle. Då ordnar man
också någon programpunkt, oftast ett
föredrag.
På det månadsmöte som Möllekuriren bevistade har möllebon (och tillika
ordföranden i byföreningen) Claes
Gudmundsson informerat om socker
- ingående och initierat, tekniskt ansvarig för utvecklingen hos Sockerbolaget
som han varit i trettio år. Trots ett uttömmande föredrag är frågorna
många och varierande efter föredraget. Någon vill veta hur producenterna
får betalt, någon annan vad några olika
sockersorter är för något.
Efter månadsmötet har styrelsen en
del aktuella frågor att lösa. Siw
Dreiwitz har fått besked om att en
tidigare vidtalad föredragshållare har
måst lämna återbud. Alla styrelsens
känningar bland osteoporoskunniga
läkarbekanta måste inventeras för att
man ska kunna vaska fram en
ersättare.
TEXT OCH FOTO:
HÅKAN LIND

Ahlquist, B Maskin AB
Stenarbeten. Sprängningsuppdrag.
Mark. Byggnader.
Box 2026, 281 02 HÄSSLEHOLM
tel 0451 - 77 00 18, 070-650 76 50
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Styrelsen samlad i första klass väntsalen (nedan).
Sittande fr v Åke Stenow, ordf, Ann Cronström och
Kerstin Fex-Svensson. Stående fr v: Siw Dreiwitz,
Åke Mohlin, Sigbritt Karlsson, Gunnel Andersson
och Gunnel Elfversson.
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Blåsippan ute i backarna står....
Tidigt i mars får man försiktigt krafsa
undan bruna fjolårslöv för att upptäcka
de hukande knopparna bland blåsippans läderartade, vintergröna blad. Just
bladens treflikiga form har givit blåsippan dess latinska namn, Hepatica
nobilis* (tidigare Anemone hepatica).
Det vetenskapliga namnet betyder
"lever-ört" Under 1700-1800-talen florerade den s.k. "signaturläran ", d.v.s.
människan trodde att i naturen fanns
det bot mot alla sjukdomar, Guds Signum. Bara man såg sig omkring kunde
man upptäcka tecken på vad naturen
skulle användas till som apoteksvaror.
Blåsippans tre-loberade gröna blad har
samma form som den mänskliga levern
och dessutom är bladens undersida
"leverbrun". Alltså ansågs blåsippsblad
vara menade att bota leversjukdomar
av alla de slag. Idag vet vi att detta är
ren vidskepelse, trots att många av
signaturlärans botemedel har levt kvar

i folktron ända in i våra dagar. Många
latinska, svenska och utländska växtnamn syftar även på användningsområden inom "signaturläran". (Engelska namnet; Liverleaf)
Blåsippan blommar i april-maj, men
blomknopparna bildas redan året innan
och ligger klara att slå ut när solen värmer tillräckligt. Efter blomningen böjs
blomskaften mot marken, där myrorna
hämtar frukterna. Dessa är försedda
med köttiga "utskott" som myrorna
gärna äter, och på så sätt sprider de
blåsippans frön.
En annan kuriositet är plantans ålder.
Enstaka exemplar kan bli flera hundra
år gamla, tack vare att de tillväxer från
spetsen av en grov underjordisk jords tam.
Blåsippor hittar man mest i lövskogar
i södra Sverige, men arten kan förekomma i varma sydsluttningar upp till

Norrland. Redan under medeltiden
kände man troligen till arten, men första
uppgift om "fynd" publicerades på
1600-talet.
En dam som så gott som dagligen
promenerar på stigen vid Mölle kapell
och gläds åt alla vårblommors ankomst
i den varma sluttningen, blev i marsapril förra året alldeles förskräckt då
hon tyckte sig märka att blåsipporna
försvann från den ena dagen till den
andra. Vart hade de tagit vägen? Den
ljuvliga blå färgen lyste inte så vänligt
mot henne som tidigare i veckan!
Någon måste vara ovetande om att
blåsippan är FRIDLYST i hela Skåne och Halland, och plockar med sig
buketter av denna vackra blomma!
Plockning och t.o.m. uppgrävning har
gjort att växten lokalt utrotats och
därför har den fridlysts.

INLEVELSE

&
UPPLEVELSE

Louise Butik

KÖPMANSGATAN5
HÖGANÄS
042-34 12 50

10

i ny toppning och i nya fräscha lokaler
(fast adressen är densamma).
Nya märken för våren är TURNOVER, TARA JARMON,
PAS, CRETON och den tyska byxan Michele.
Fortfarande hittar du TRUSSARDI jeans, de skönaste
skorna och stövlarna från ARCHE och BRONX
Gunilla Lagerroths skärp och
nu till våren en mängd vackra sidenscarves.
Köpmansgatan 5, 263 38 HÖGANÄS
Tel 042-3416 l 6 Öppet vardagar l 0- 18, Lördagar l 0-14
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Som trädgårds växt är ungersk blåsippa
(A. transsilvanica) mera lämpad.
Den har större och mera ljusblå blommor och blommar dessutom tidigare.
Den är härdig t.o.m. zon IV (i höjd med
Härnösand). Hos trädgårdsmästarna
finns numera också en dubbel blomma
som är en mycket eftersökt variant för
trädgårdsodling. Sorter med vita blommor(= albinos) förekommer också .
Fråga hos din plantskola!

Än en gång stämmer naturen
med texten i barnvisan av Alice
Tegner, som vi sjungit så många
gånger. .. Många är också de som
vallfärdar till Mölle kapell tidiga
vårdagar för att leta efter de
första vårtecknen ....
BI.ÅSIPPORNA.
Lokalen är känd långt utanför
kommungränserna och folk från
bl. a. Malmö och Kristianstad
vallfärdar hit under
vårvinterdagar och gläds med
mölleborna ... Våren är på G
även i år!!

I naturen skiftar blåsippans kronblad
från blått till rödaktigt eller vitt, beroende på markbeskaffenhet. Alla växter behöver speciella markförhållanden med mineraler, eller brist på vissa
dylika, för att trivas optimalt. Låt därför blåsippan stå kvar i backarna vid
Mölle kapell, en urgammal växtplats
som örten själv valt! Vi är många som
gläds åt de första exemplaren en tidig
vårdag varje år, när längtan efter ljus
och värme blir oss för stark !

Lena Cronström
*Artnamnet nobilis är latin och betyder
ädel, förnäm.

Georg Jensen Watches
Bangle Watch in steel.
Design: Vivianna
Torun BGlow-Hube

Storgatan 62
Höganäs
Tel 042/340623
Fax 042-340522

När du bestämt dig för att sä lja din bostad
står du inför ett av dina viktigaste beslut.
Att välja rätt fastighetsmäklare.

••

••

••

VALJ RATT MAKLARE

FÖR EN BRA AFFÄR{
11

~'r,l :
~

-I

Det är viktigt att du väljer en mäklarfirma
med god kunskap om ditt bostadsområde .
Helt enkelt en mäklare som vet hur mycket
bostäderna är värda, har ett brett kundregister,
och dessutom vet hur det är att bo och leva
just i Mölle.
Att mäklaren dessutom visar stort engagemang för dig och ditt objekt ser vi som en
självklarhet .
Funderar du på att sälja din bostad? Kontakta
oss för en förutsättningslös diskussion hu r vi
tillsammans kan skapa en bra affär.

~;,;fflANDERS
, . ;JOHANSSON
r.J{f11. ·

~._,

Tel 042 - 23 86 40 Mobil 0704 - 93 11 41
Hamnplan 8 260 40 Viken
www.andersjohansson .se
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Börje Holmberg och Gunilla Persson till höger,
nedan Gunilla Gisel-Ekdahl

2 x Per-Erik, Johansson och Schyberg
Till vänster Anna-Karin Johansson

l"""""'- =-----~......-

Ellen Skarp gästar Mölle bibliotek
och berättar om höstens
nyutkomna böcker.
Il

MOTESPLATS
Visserligen har vi - ännu så länge ingen livsmedelsbutik där man träffas och småpratar. Och postkontor
som träffpunkt är numera ett minne
blott över hela vårt avlånga land.
Men i Mölle har vi en mötesplats,
och till och med en som inte är riktigt
alla orter förunnad. Vi har ett bibliotek, och dit söker sig allt fler för
att leta bland aktuella böcker i hyllorna. Där träffar man likasinnade.
Där kan man få tips om författare
man "inte får missa" eller låna den
senaste boken av en gammal favorit.
Biblioteket har funnits i många år och
hållits igång av eldsjälar- ingen nämnd
men heller ingen glömd. De har troget
ställt upp varje torsdag mellan 16.00
och 18.00 och hjälpt en liten skara
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läslystna till rätta bland de böcker som
huvudbiblioteket i Höganäs lånar ut tilJ
filialbiblioteken i Mölle, Arild, Fjälastorp och Klappe. Efter ca ett halvt år
på det ena stället flyttas böckerna sedan vidare till nästa. Urvalet görs i Höganäs, och det vore väl synd att säga
att axplocket tidigare innehöll särskilt
aktuella böcker. Men där har det blivit
en ändring under det senaste året.

Fördubblad utlåning
Personal på Höganäs bibliotek gör
fortfarande ett första urval. När det
väl är gjmt går två av de nuvarande
eldsjälarna - Siv Dreiwitz och Lena
Strandmark - på klappjakt i magasinet
för att komplettera med ytterligare
titlar. Då kan det låta så här: "Utgiven
år 1999 - den tar vi." "Den här kom
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1986, den är för gammal." Detta
kommer ju förstås även låntagarna i
de andra byarna till del. De övriga entusiasterna som just nu håller biblioteket
i gång, och som kan glädjas åt att
utlåningen fördubblats under år 2003,
är Lars Andersson, Gunn Blom och
Leif Persson.

Bokcirkel
För ett år sedan startade det som gjort
att besökarantalet i Mölle bibliotek ökat
på allvar. Som storkonsument av skönlitteratur och med en bakgrund inom
förlagsvärlden hade Lena svårt att
förlika sig med att man måste åka iväg
från Mölle för att komma över aktuel1a
böcker. Sagt och gjort, hon satte igång
bokcirkeln i Mölle.

Agneta Jetzen till vänster,
nedanSusanne Nauckhoff

Il

I MOLLE
Börj an var rätt så blygsam, med 25
deltagare. De fick tillgång till li ka
många böcker so m köptes in från
Killbergs bokhandel i Helsingborg.
Le na Stra ndm ark berättar g lädjestrålande: - Nu ett år senare är vi 47
medlemmar i bokcirkeln och vi har 72
titlar att välja mell an. Medlemmarna
betalar sina 225 kronor och kan byta
bok vruj e vecka om så önskas. Cirkeln
som nu pågår avslutas i oktober. Det
går givetvis bra att gå med i bokcirkeln
när som helst.
Man kan behål la boken i tre veckor,
sedan är det dags att ge någon an nan
möjlighet att läsa den. Byte sker torsdagru· mell an 16.00 och 18.00. En av
de manli ga deltagarna i bokcirke ln
påpekade att urvalet är lite väl "kvinn-

ljgt", och det ska man beakta
då det köps in fler böcker.

Bokcafe
I bokcirkelns regi anordnas
två gånger per "termin" ett
bokcafä, där Lena presenterar nyinköp och ger tips
och smakprov på spännru1de, udda, intressanta böcker och fö rfattare "man inte får mi ssa". Till ett
cafe hör fö rstås kaffe och hembakta
läckerheter. Och allt äger rum i Stati onshuset. Hösten 2003 gästade Ellen
Skarp biblioteket och berättade om
aktuell a utgåvor fö r en stor intresserad
publik. Ellen är cirkelns kontaktperson
hos Killbergs bokhandel. Nästa bok-
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Ann Lindgren i samspråk med dam
vi saknar namn på.
Ovanför dem Gunilla Klang och
Inga Lindgren

cafä äger rum den 4 mars. Missa inte
detta, det är fa ntasti skt trevligt! Vi ses
på Mölle bibliotek!
TEXT OCH FOTO:
INGRID ERIKSSON
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Grand Hötel Mölle - en pi22 95-årin2
Välkommen att fira med oss!
Captains' har öppet hela våren. Kom och ät något enkelt eller
sitt ner i våra soffor och ta en fika eller öl i goda vänners lag.
Tors 18-20, Fre 18-21
Lör 12-17 18-21, Sön 12-18
Fredagar och lördagar kan Ni även boka kvällens 5-rätters meny.
Lunch serveras mån - fre kl 12-14
Övrig tid på förbeställning
Har ni frågor om mat eller dryck - kontakta oss för menyförslag för middag på hotellet eller catering/avhämtning
Välkommen med Er bordsbeställning på tel 042 -362230.

Besök gärna vår hemsida på www.grand-molle.se
Hotell * Konferens * a la carte * Bröllop * Fest

DAH
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BERG
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Fullbelagt
för säsongen?
Det skul le förvåna om det finns något ledigt vid
kapellet när ni läser dessa rader. Rimligen borde
starar och mesar och ugglor och trädkrypare ha tagit
sina holkar i besittning vid den här tiden. Sedan förra
året har nämligen några av träden vid kapellet fått en
del ganska iögonenfallande fågelholkar, som inte kan
ha undgått dem som passerar där förbi.
Ett gäng pigga pensionärer i bygden - och med
kyrkligt engagemang i Brunnby - går under
arbetsnamnet De grå pantrarna. Där finns NilsGunnar Jarring och Henry Svensson från Skättekärr,
Rolf Andersson, Karin o Erland Erlandsson samt
Elisabet Swedmark från Nyhamnsläge, Lars-Erik

Svedlund från Lerhamn, och dessutom från Mölle Hans Erik Andersson på Sundöre.
Det är inte bara kapellet i Mölle so m pantrarna har
försett med bostäder för småfåglar utan också vid
kyrkogården i Brunnby och vid organistbostaden.
Dessutom har ett antal sålts på auktion. Totalt har
man gjort ett trettiotal hittills och fl era kommer till
hösten, bl. a. vid kapellet i Arild . Nils-Gunnar, som är
chefsdesignern, talar också om andra djur som
kanske kan få kyrkan som hyresvärd framöver,
igelkottar t.ex.
TEXT: HÅKAN LIND
FOTO: LOTTA BIGNERT

Mäklarfirman Llf al l·l enstarn

.ekenstam.se
~042-123330
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Mölles krutgumma nr l
står över i år
Mölle är fullt av krutgummor om man tänker på alla våra vitala 80och 90-åringar. Men jag tror ändå att alla håller med om att det är
något speciellt att ha kört 16(!) vasalopp, det första för 21 år sedan.
Det har nämligen Birgit ltzigehl gjort. Birgit har fram till slutet på 90talet tillbringat somrarna i Hamnkiosken där hon och maken Horst
sålde rökt fisk och glass och godis till mångas glädje. Sönerna har nu
fortsatt verksamheten i Mölle Fiskrökeri i Höganäs.
Hur kan man, som skånska,
komma på en sådan ide som
att köra Vasaloppet?

Det var alltid en dröm och så skulle
Rolf Nilsson (på Solviksvägen) anmäla
sig och så fick jag sonen Kristoffer
med mig (han har kö1t 17 lopp nu).
Varför kom inte maken Horst på
samma ljusa ide?

... och så här avslapp-nad ser
Birgit ut i Oxberg efter sex mil
- bara tre mil kvar!

Mö.JLIGHETERNAS Hus

BED & BREAKFAST

KONFERENSER
KONSTIITSTÄLLNINGAR M.M.
RING FÖR INFORMATION OCH BOKNING

042-34 70 16

För honom har det nog alltid varit en
mardröm, skrattar Birgit. Och så har
jag en dålig höft, inflikar Horst. Och
så måste någon spela in loppet på TV

0

BIOTHERM GAVA!
Gåvan blir din
vid köp av 2 produkter
varav en hudvårdande .
Necessär innehållande
duschcreme , bodylotion,
rengöringsmousse,
dagcreme och
ögoncreme.
Värde ca 41 0:-

•••••••

www.strandgardenmolle.se
e-post: infö@strandgardenmolle.se

så att de kan få se det i efterhand (de
andra sönerna Johan, Tobias och
Andreas har också kört "vasan").
Och så .. ...
Hur tränar man då på Skånes
barmark för nio mil på skidor?

Varje år har det blivit 30-40 mils träning
på snö - och faktiskt en del även på
rul lsk idor. Mellan Krapperup och
Brunnby har jag kö1t mycket fön-. Och
på senare tid har stavgång blivit en stor
del av barmarksträningen. Jag har en
backe ovanför MöUe mosse som jag
kör upp och ner med stavarna.
Uppriktigt sagt: Är det inte för
kallt ibland?

Jo, det har väl hänt. När vi hade -34
grader i köldhålet Tännäng. Då kunde
vi hå lla oss för skratt. Men jag har
också kört i +4 grader på en sträng
med snö med stock och sten och lingonris runt omkring en.
Öppet spår eller den riktiga
vasen?
Den riktiga vasan har en helt annan
atmosfär. Jag har kört 14 riktiga "vasor"
och 2 öppet spår, så jag vet.
Damvasan, då?
Nej, tre mil är för lite, säger Birgit
utan att låta stöddig . Kanske blir det
ändå ett vasalopp till nästa år ....
Håkan Lind

Möjligheternas Tryckeri
Det är vi
0431-13 7 55 • tryckaren@t ryckaren.nu
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Och har ni hört om ... ?

Besök göma

Mölle Byförenin~
hemsida:
www.mollebyforening.com

En blåsig vinterdag var Lappen på väg ner till
sin båt.
"Varför har du ingen mössa på dig Jan-Erik när
det är så kallt", frågade en som mötte honom.
"Nej, det har jag aldrig mer efter den stora
olyckan förra veckan", svarade Lappen.
"Vad var det som hände"?
"Jo, Långe-Bengt ville bjuda på kaffegök
och så hörde jag inte det, för jag hade mössa
på mig ".

PROVKÖR EN NY VOLVO PÅ HEMMAPLAN
Arne Medin välkänd Möllebo och säljare på Bildeve kan nu erbjuda
dig som bor i Mölle en provtur på hemmaplan.
Slå Arne en signal och berätta vilken modell du vill provköra så tar
Arne hem den ikväll. Välkommen!

gardin& möbeltyger
gardinstänger
sömnad
& montage

NYA VOLVO S4O

TYGKOMPANIET
Centralgatan 43, Höganäs
042-33 22 88
Öppet tisdag-fredag 11-18
lördag 10--13

"'~ Bildfiiii

• if'I

Auktoriserad öterförsäljare för Volvo och Renault

Arne Medin mobil 0730 23 32 02 eller Bildeve direkt 042 17 25 24

Fönsterspecialisten

gruppen

VI HAR ALLT INOM FÖNSTER & DÖRRAR
• Hög kvalitet • Stor kunskap • Bra priser •
- Vi sköter allt från mått till montage
- Vi utför också underhåll & renovering
-Fri rådgivning
Öppet: Tisd-Torsd 15-18, \örd 10--13, övrig tid en\ ök

www.gamlahus.com

Acp,e/bJ, ~bö&,Pb.
Bruksgatan 31, Höganäs, 042-34 90 05
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Färgstarka damer kanske från vår bygd?
1 längan ovanför backarna ner mot
Björkeröd, Himmelstorp 2, bodde tidiga re frö kn a rn a Kullin: K a rolin a,
Emma och Sigrid. De hade det knapert
ställt, men var måna om sin värdighet.

Hos oss hittar ni ett brett urval
av världens bästa choklad

Bogrens
Tobak

Kurt och Nora i Björkeröd mindes att
fröknarna brukade ställa sin korg i
farstun när de var på besök. Vid ett
läg li gt tillfälle brukade någo n hos
Kristianssons stoppa ner en brödkaka
under duken som låg i korgen. Det var
för att fröknarna sku lie si ippa tacka när
de gick.
Det berättas också att en av de första
vackra vårdagarna brukade de klä sig
i sina fina sidenklänningar, lagade och
lappade visserligen, men vackra ändå

Mitt i Höganäs
042-342076

~

6
~

-...e-•
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och med parasoller promenera ner till
Arild.
" Nu kommer frökn arna Kullin, nu är
våren här!", sa man i Aiild. Det berättas oc kså att bi sko pe n Na thanael
Beskow brukade vara i byn på den här
tide n och att han be rättade för s in
syster Elsa om fröknarna och att hon
då fick iden till Tant Brun, Tant Grön
och Tant Gredelin. Riktigt eller ej , det
hörde i alla fall säke1t inte till vanligheten med fröknar som Kullins.
Kirsten Knafve

!2filut0
CHOCOLAT l [R

~-~

VALRHONA

Vi utför service på IVT-VÖlffl$pUfflpOI' mm__ _

Tenno yl AB i Helsingborg, Ängelholm och lolWWU
Ackr~t serviceföretag
Tel 042-15 14 ro 0431-130 30, 0418-43 5:r io
18
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"Stinsens dotter" tillbaka på Mölle station!

Förväntningar och massor av nostalgi
bubblade inom mig när jag i somras åter
satte nyckeln i dörren till lägenheten i
stationshuset, som vatit mitt hem i drygt
3 år, åren 1955-58.
45 år hade passerat, men ändå kändes
det, som om tiden där emellan hade stått
stilla på ett märkligt sätt.
Den långa trappan upp till lägenheten
och trappfönstret där Kickan, vår långhårstax. älskade att ligga och titta ut. Jag
kunde nästan känna doften av mammas
goda nybakade bu! !ar och höra hur pappa
knackade ur sin pipa.
Det var en märklig känsla.
Torrdasset hade bytts ut mot WC och
duschrum och köket hade fått en modernare utformning. Men golvet med de
tjocka golvtiljorna var kvar. Likaså fönstren med de många små rutorna, som mamma förfasade sig över att putsa, när de
salta höststormarna hade gjort dem alldeles randiga.Till och med fönsterhakarna
var desamma!
"Mitt gamla rum" blev naturligtvis
Görans och mitt sovrum. Dotter Ulrika med
familj fick husera i mina föräldrars forna
sovrum och vardagsrum. Allt kändes så
hemtamt. Men jag saknade tågen! En liten
rälsstump hade dock lämnats kvar, något
som jag glatt förevisade barnbarnen.
Att den vackra väntsalen, som nu är
konstgalleri , hade bevarat sin skönhet,
gjorde mig så glad. Det så kallade" Annexet", som på "min tid" fungerade som övernattningslokal för lokförare och konduktör, var nu även det galleri.
Fäladen, om möjligt ännu vackrare, låg
kvar och Fågel viken såg exakt likadan ut.
Björnbärsbuskar, som bildade små avskilda "omklädningsrum" för baddräktsbytet.

De gamla, många namnförsedda, husen
hade fräschats upp och blivit riktiga
skönheter. Likaså hotellen - de var en fröjd
för ögat, och för gommen, inte att
förglömma!
Två dagar under vår vecka var det
" nästan" storm. Barnbarnen tyckte naturligtvis att det var jättetråkigt att inte kunna
bada. Men jag njöt! Jag gick ut på fäladen
i blåsten - det var knappt man kunde gå
upprätt. Fortsatte mot hamnen där skummet från vågorna piskade över piren.
Gick förbi den gamla brandstationen.
Mindes hur alla fri villiga brandmän skyndade sig ner när sirenen ljöd. Kommer speciellt ihåg min gamla fina lärare Gösta Svensson som kom på sin vespa, ivrigt påhejad
av oss skolbarn.
Vi trivdes så bra i Mölle, både mamma,
pappa och jag. Mamma gick på en massa
syjuntor och ibland var alla tanterna
hemma hos oss och det var ett hejdlöst
fnissande och skojande kvällen lång.
Pappa tyckte så mycket om sitt jobb och
om sina arbetskamrater och om den lite
internationella stämningen, som Mölle
bjöd på.
På ftitiden hade han ju också goda möjligheter att utöva sin f1itidssysselsättning
- fiske-något som han verkligen älskade.
Mamma och jag var rädda många gånger,
när han klättrade runt på hala klippor med
sitt spinnspö.
Det var med stor sorg vi flyttade från
Mölle. Pappa hade sökt, och fått, en högre
befattning på en annan järnvägsstation,
denna gång i Södermanland.
Mölle finns dock alltid kvar i mitt hjärta
och jag har återvänt ett flertal gånger när
längtan blivit alltför stor.

Stig Hjorth, stins i Mölle 1955-58.

Margaretha Steneby (tidigare Hjorth)
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Ett gammalt fotografi berättar
Ingvar Blomqvist är född och uppvuxen i Mölle.
Han har kallats "Mr Mölle" och bevakat hamn och hav,
alltid redo att hjälpa till; han har varit turistche.f, guide
och rumsuthyrare, men också hembygdsvän och tapetsör.
För Rolf H Nilsson har han berättat
om sin fatfar Karl Blomqvist.

Öppettider under våren:
Butik&Cafe:
fredagar - söndagar

12-17
Bed&Breakfast: hela året

Välkomna!
Bränneslyckevägen 152
mellan Mölle & Arild
Kullabygden
Tel: 042346141

Karl Blomqvist föddes i Höja utanför
Ängelholm 1874 ochdog iMölle 1963.
Han korn till Mölle 1899 med stenkrossen när Strandvägen skulle byggas ut.
I dag är det inte så många möllebor
som vet vem Karl var, även om de
kanske äger något han gjort.
Har ni en stensatt brunn eller kanske en stenmur är det antagligen ett
av Karl Blornkvists arbeten . Mest
känd blev han för sina välgjorda, i berget utsprängda, och stensatta dricksvattenbrunnar.
Karl trivdes mycket bra i Mölle och
familjen Blornkvist, som efterhand fick
tre söner, bodde först i ett gammalt
korsvirkeshus på Kåsvägen 4.
Ingvar plockar fram ett gammalt brunt
fotografi där en beväpnad man i uniform patrullerar framför ett tegelhus.
- Här är farfar 40 år och står framför
sitt nybyggda hus, Villa Berghem, på
N. Strandvägen 61, berättar Ingvar.
Huset blev klart 1913 och kostade
2 000 kronor att bygga, men då
gjorde han förstås en del av arbetet
själv.
Runt sekelskiftet hade alJt fler turister
upptäckt Möl le och tyskar och danskar
kom i allt större skaror.

MiM

Konstkeramiker

Marita i Mölle

KERSTIN J:SON TILLBERG

cf

Unikt
handgjort & handmålat
stengods

Brudklänningar, festblåsor, högtidsdräkter.
Jag ritar och syr upp efter Dina önskemål.
Kläder till vardag och fest

Garngränd 6, 260 42 MÖLLE

Marita Jansson
Telefon/Fax. 042-34 77 26
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U nder sommarmånadern a kom så
många människor till Mölle att alla inte
fick plats på hotellen. För en del gällde
det bara att få tak över huvudet.
Mölleborna hyrde ut nästan allt de
hade, från sin egen bostad till uthus,
källare och förråd. Det var under åren
fram till första världskriget som turismen i Mölle nådde en topp.
Turistsäsongen 1914 såg först mycket
lovande ut, men den fick ett öveITaskande snabbt slut. Den 28 juni 1914
föll de ödesdigra skotten i Sarajevo ...
Karl Blomkvist blev under första
världskriget chef för en pluton av
Lands tonnen som var förlagd uppe vid
Kullagården, avslutar sonsonen Ingvar
Blomqvist.
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MÖLLEkuriren frågar: Hur går det med nyårslöftena?

Bertil Darin: - Något nyårslöfte
har jag inte givit. Det har jag
aldrig gjort för det vet jag att
det lönar sig inte. Nyårslöften får
nog anses vara rena
självbedrägeriet.

J

Christer Bolin: - Det har vi slutat
med att ge. De blev alltför svåra
att hålla, även om man gör sitt
allra bästa .

Berit Johansson: - Det går
Tove Stenberg: - Jag hade inga
utmärkt! Det var mitt nyårslöfte riktigt uttalade nyårslöften förutom att jag skulle börja röra
att inte ge några nyårslöften.
lite mera på mej. Det går sisådär.

Kjell Larsson: - Eftersom jag lever
så sunt och förnuftigt så behöver
jag inte lova någonting, och på
den vägen är det.

Nils och Rose Romander: -Jag gav inga nyårslöften utan fortsatte
att röka. Jag är ingen storrökare men tycker det är gott med en
liten cigarill ibland, bekänner Rose. Nils tillfogar att "nyårslöften ges
ju oftast av någon som vill sluta röka eller börja banta ".

MÖLLE kuriren nr l 2004
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MÖLLE kuriren tycker att Byföreningens kalenderkomrnitte är väl
MARS
den 3 kl.12.00
Kyrklunch i Mölle stationshus.
Efter kaffet visar Thomas Svensson
egna bilder över "Mölle fälad ur
fågelperspektiv" .

den 4 kl. 14.30
Mölle kapellsyförening träffas i
Mölle stationshus.

värd fyra baddräkter för sin insats hittills. Under fem års letande i
fotoarkivet har Lise Håkansson, Solveig Johansson, Anne-Marie Lind
och Britt-Marie Petersson sammanställt och styrt försäljningen av de
trevliga kalendrarna, som också blivit en stor och tacksam inkomstkälla
för Byföreningen. Den femte baddräkten kan vi samtidigt passa på att
dela ut till Hans-Otto Pyk, som idogt byggt upp arkivet och dessutom
varje år håller ett vakande öga över texterna till kalenderns bilder. Nu
träder delvis nya krafter till i kalenderarbetet.

den 14 kl. 18.00

MÖLLE BOULEKLUBB

Söndagsgudstjänst i Mölle kapell.

Den 14 december 2003 avslutades
spelsäsongen traditionsenligt med
julboulens partävling.
Ca 40 medlemmar deltog i den
efterföljande samvaron.
Vi fortsätter med ärtor och punsch
sista torsdagen i månaden kl. 18.00
hos Lisa i Mölle krukmakeri.
Årsmötet hålls i Mölle stationshus
den 31 mars 2004 kl. 14.00.
Träningsspelet startar under mars
om vädret så tillåter.

den 18 kl. 14.30
Mölle kapellsyförening träffas i
Mölle stationshus

APRIL
den 1 kl. 14.30
Mölle kapellsyförening träffas i
Mölle stationshus

den 7 kl. 12.00
Kyrklunch i Mölle stationshus

den 11 kl. 08.00
Påskotta i Mölle kapell som inleds
kl. 7 .30 med trumpet från tornet.

MAJ
den 5 kl. 12.00
Kyrklunch i Mölle stationshus.
Sång och musik med Roland Alm
och Allan Svensson efter kaffet
"Från Lina Sandell-Berg till
Thoots Thielemann".

SOMMARBOSTAD
i Mölle, Lerhamn
eller Strandbaden
önskas hyra
15 juni-15 juli

den 9 kl. 18.00
Söndagsgudstjänst i Mölle kapell.

den 15 kl. 18.00
Vårkonsert med Brunnby kyrkokör i
kapellet.

Signe Persson Melin
Tel. 040-91 33 42

Nyhamns Sjukgymnastik fyller 20 år!
Sjukgymnastik och akupunktur
Balansträning och tester
fuk:ontinensträning
Anne-Marie Lind, leg sjukgymnast

Eleshultsvägen 35 i Nyhamnsläge tel 34 42 39
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Bostad sökes
Mindre hus eller lägenhet
önskas hyra året runt.
Sommartid ej nödvändigt.
Referenser finns
Kontakta Ewa Flycht
på telefon 046-21 l 69 68
eller mobil 0706-47 49 17.

• •••••••••••••••••

l9Bl~r~0'l~~~~!~!
Eleshultsvägen 35B,
260 41 Nyhamnsläge

Välkommen kontakta

Gunilla Bergdahl
certifierad massör

NYHAMNSLÄGE
042-34 48 76
0708-32 08 93

Motionera
i Mölle
sommar som
vinter
Agneta Jetzen, 347 532

••

0

MOLLEBILDER PA
CD - 100 KRI

Äntligen
Maj-Britt!

Nu kommer de gamla
möllebilderna på CD.
Har du en PC kan du ta del av de
första 85 bilderna
från början av förra seklet.
Utbredningen - En tur till fyren
- Hamnen och fisket

MölleKurirens julknåp lockade
tydligen till många turer på byn i
jakt på att finna husen och dess
namn. Husen som vi hade fotograferat - lite klurigt ibland - var Utsikten, Sweet Home, Petter Pers
hus, Isolde, Berghäll, Ängastugan,
Annehill, Olympia, Tomtekulla,
Marga, Kairo, Nettero och Gläntan.Det som beredde mest svårigheter var kanske Kairo på Corfitz
väg.
Det som var avsett att bli ett knåp,
blev också till något av en uthållighetstävling. Hedersornnämnande
till Nan-Inger lrwert på Blåsbo,
Olle och Anita Thorstensson på
Trappstigen, Eva-Lisa Hjort (med
familj) i Landskrona och Christer
Bolin på Halls väg - alla med rätta
lösningar och massvis med ord.
Men uthålligast av alla var denna
gången Maj-Britt Hansson på
Slåttervägen med 621 (!) ord.
Maj-Britt var också en intresserad
lösare av Möllekurirens förra knåp,
men nådde då inte ända fram.

Säljs av Byföreningen genom
Anne-Marie Lind, 34 75 53
Per Delshammar, 34 73 43

MÖLLE
D EL 1

U TGIVEN AV M ÖLLE S YFÖRENING

Nu är förstapriset lite
speciellt: Som segrare får
Maj-Britt nämligen chansen
att själv komponera sommarknåpet! En sida till eget
förfogande för andras förnöjelse.
Välkomna då!

Aktiviteter i
Mölle Byförening
våren 2004
KATTEN UR TUNNAN
Samling på hamnplan söndagen
den 7 mars kl. 14.00 för traditionell lek. Efteråt serveras kaffe
med fastlagsbulle på stationshuset.
Alla hjärtligt välkomna.

NOSTALGISK AFTON
Söndagen den 21 mars kl.
18.00 visas återigen några av de
gamla möllefilmerna - denna gång
den fantastiska intervjun med
Alma Öhrström. Kaffe med dopp
serveras i pausen.

STRANDSTÄDNING
Strandstädningen är planerad till

söndagen den 28 mars.
Samling vid hamnen kl. 9.00.
Städningen genomförs i grupper
från fäladen till Solvik. Efteråt
bjuder byföreningen deltagarna på
korv och öl på Knafves cafä.

VALBORGSMÄSSOFIRANDE
Vi häl sar våren traditionsenligt på
fäladen med sång, vårta! och
majbål med början kl. 20.00.
Ris och kvistar till bålet kan
lämnas under helgen innan.

MÖLLE BYFÖRENING
håller sitt årsmöte i Mölle stationshus

tisdagen den 23 mars kl.19.00

KULLAPRAKTIKEN
Doktor

SVEN-GÖRAN BIANCK
Centralgatan 35, Höganäs
tel 042-33 08 60

Privat Familjeläkare

Välkomna!
Motioner till årsmötet skall lämnas i
byföreningens brevlåda eller till Lena
Strandmark, Ålgränd 14, senast 8
dagar före årsmötet.

MÖLLE HAMN Ek. För.
välkomnar till årsmöte

lördagen den 20 mars kl 10.00
i Mölle Stationshus.

MÖLLE VÄGFÖRENINGEN
hälsar välkommen till

årsmöte den 26 april kl 18.30
i Mölle stationshus.

MÖLLE kuriren nr l 2004
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Hotell Möllehui öppnar till påik!
Weekenderbjudonde 8/4- H/6
2:a natten till halva priset
(2 nätter, 2 personer inkl. frukostbuffe fr. 1.800kr)

HOTELL

MÖLLEHUSJ
HOTELL· LÄGENHETER· KONFERENS

Försäljning av
villa eller fritidshus
i Kullabygden
·

Hög marknadsföringsnivå, servicekänsla och personligt
engagemang hos din lokala fastighetsmäklare.
Mäklarhusets Ansvarsförsäkring mot dolda fel
ingår i tjänsten.
Vid försäljning kontakta mig
042-33 0809

'JZ~/ ct~
Rickard Länsberg
Kullabygdens mäklare

~®

~

Läns bergs
Mäklarhuset Länsbergs Storgatan 64 (f.d. Sparbankshuset) 263 31 Höganäs
www.maklarhuset.se

Ann & Sten Nelson
Tel: 042-34 30 80
Fax: 042-34 30 75
info@hotellmollehus.se
www.hotellmollehus.se

