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Byföreningens tidning för Möllebor och Möllevänner

När vi sett oss mätta på blåsipporna bakom kapellet
packar vi fikakorgen och cyklar till nästa begivenhet:
vitsipporna i Krapperupsskogen.

nr l 2005

Badpredikanten som kom tillbaka som
"För inte så länge sedan var kyrkan en central institution i samhället och den
kristna läran något som nästan kom med modersmjölken.
Man gick till prästen när man skulle flytta och skattskriva sig.
Vi hade kristendomsundervisning i skolan, vi mötte en präst på sjukhuset, i det
militära och även i fängelset.
Och alla konfirmerades. I dag är det inte så."
Det konstaterar Michael Hoff, vår nye herde i Brunnby.
I än högre grad gäller det därför att få varje församlingsmedlem att förstå att
man är en del av den svenska kyrkan, att kyrkan - det är vi. Jag ser som en av
mina främsta uppgifter att i första hand få var och en att inse det."
Den administrativa delen vill inte
Michael Hoff ha tillbaka till pastorsexpeditionen men de andra förändringarna beklagar han.
Det finns f ö en uppgift kvar som staten
har lagt på Svenska kyrkan - nämligen
begravningsväsendet. Svenska kyrkan
skall hålla och sköta kyrkogårdar som
begravningsplats för alla- oavsett religion. Därför är Michael kyrkogårdsförvaltare också.
Sedan april i fjol har Michael varit vår
andlige ledare i Brunnby. Han kom mitt

under ombyggnationen av prästgården
till församlingshem och kantorsbostaden till pastorsexpedition. De
första månaderna fick han fungera
med 'kontoret på fickan'. Men nu har
han det desto bättre som herde i vår
församling på drygt 3.500 själar.

Vad känner du för Mölle kapell?

Skilsmässan från staten och
kampanjer för utträde - hur har
det påverkat vår församling?

- Det är inte många församlingar i dag
- i synnerhet inte utanför städerna som kan ha fungerande kapell som i
Mölle. Men det beror också på det
engagemang som många möllebor

- Det är inte helt nytt. Redan på sjuttiotalet kampanjades det för utträde. Men
nu skriver man ut på skattsedeln hur
mycket som går till kyrkan. Ändå har
vi inget ras i Brunnby.

ÄNGELHOLMS
BUTIKS BUSS
Handla där du bor
billigare än du tror!
Butiken direkt utanför din dörr
veckohandla som du gjorde förr.
Ängelho~ butiksbuss är i Mölle
varje ~ ag eftermiddag
med fräscha livsmedel och allt i dagligvaror.
För mer information
ring Peter Andersson, tel 0768-581820
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visar för sitt kapell. Det gör också att
vi kan ha gudstjänst en gång i månaden
året runt t o m. Det går inte i Arild där
vi bara har kapellet sommaröppet.
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kyrkoherde
"Välkommen till en
skolavslutning. Då är
det hela havet stormar
i kyrkan."

Brunnby är en relativt liten församling,
men med stor aktivitet. Här finns
många engagerade människor och
kyrkan betyder något för många. Det
finns också en stor genomströmning
av ärenden: Det är fullt upp med dop
och vigslar från april och framåt. Både
i moderkyrkan och i kapellen, framför allt
Mölle. Och vihartvåkon:firmandgrupper
I

Är inte kyrkan för otydlig i frågor
som kan uppfattas som
kontroversiella?
- Kyrkan tar ställning även om det kan
innebära att man accepterar flera tolkningar. Jag vill alltid gå tillbaka till Honom
Har inte kyrkan tappat sin roll som
för att få ledning. Hur skulle Han ha tagit
frambärare av våra gemensamma
ställning? Och jag är tacksam för att jag
värderingar?
kan verka som präst i svenska kyrkan
- Kyrkan har andra förutsättningar i dag. under de premisserna.
Man träffar ungdomar som inte vet vem
Jesus är. I ett sådant möte börjar man Är inte gudstjänstordningen,
från en helt annan nivå än man kunde mässkrudar och orgelmusik något
göra förr i tiden. Men det ären utmaning. som kan verka främmande för dem
som inte är regelbundna
Vad kan du konkret göra för att ge
kyrkobesökare?
kyrkan något av sin gamla roll?
- Jag tror att man skall lära sig att fira
- Behovet av en komminister är stort. Vi gudstjänst! Då förstår man att det finns
har barntimmar i Brunnby som är mycket en mening med varje ord som sägs och
besökta. I Mölle har vi inte så många med musiken. Och att det finns ett sambarn, men varför inte få igång någon manhang ända tillbaka till ursprunget Det
verksamhet i kyrkans regi? Får vi en tror jag är viktigare än att exempelvis
komminister till församlingen blir
popularisera musiken.
förutsättningar bättre att kunna Och välkommen till en skolavslutning. Då
genomföra detta. Och då kommer vi är det 'hela havet stormar' i kyrkan.
närmare människornas vardag.

i gång! Det har man normalt inte i en
församling av motsvarande storlek.
Michael är en högst engagerande och
öppen människa i samtalet, nästan sydländskt gestikulerande.

Till alla er som saknat oss!
Vi öppnar åter till konstrundan.
Många nyheter - möbler, krukor, växter m.m.

Sedan ett år tillbaka har vi en ny
kyrkoherde i församlingen.
Michael Hoffheter han.
Ursprungligen från Solna men
har utövat större delen av sin
prästgärning hittills i Örebro.
Där har han gjort tio år som
studentpräst på det numera
blivna universitetet.
Skåne har lockat familjen under
~Ila år - semestrade gärna på
Osterlen. Men några år som
bkdpredikant i församlingen
uhder nittiotalet fick honom att
förstå att Skåne också hade en
framsida.
Michael bodde törst på
stationens övervåning i Mölle
nien har nu hittat till
Strandbaden och bor alltså
utanför församlingen.
MölleKurirens Håkan Lind har
träffat honom och pratat kring
kyrkan i Brunnby och kring
kyrkans roll i dagens samhälle.

Tel: 042-347 320

Välkomna!
Anders & Lina

Konstkeramiker

KERSTIN J:SON TILLBERG
Unikt

handgjort & handmålat
stengods
Garngränd 6, 260 42 MÖLLE
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"Jesus för världen givit sitt liv",
den välbekanta psalmen klingar
ut och diakoniassistent Signe
Stjernkvist läser en kort bön, följd
av Fader Vår som läses unisont av
de församlade damerna. På det
här fridfulla sättet inleds alltid
sammankomsterna i Mö/le
kapellsyförening. Men stillheten
varar minsann inte länge. När
föreningen träffas - sex gånger
på våren och lika många gånger
på hösten - står planering på
agendan.

Mölle kapellsyförening
- Det finns alltid något att planera för,
säger Gunnel Elfversson, föreningens
ordförande sedan fyra år. Runt kaffebordet sitter också Aina Svensson,
Majvor Unger, Marianne Nordin, vice
ordförande, Sigbritt Karlsson, kassör,
Lise Håkansson, sekreterare, Gunn
Blom, revisor samt Ethel Attren, liksom
Aina mångårig medlem i föreningen.

dagordningen. Programmet innehåller
jubileumskonsert med Brunnby kyrkokör och solist (hemlig ännu så länge) i
Mölle kapell på pingstaftonskvällen. På
pingstdagen hålls festhögmässa i kapellet. Raskt går damerna igenom vad
man behöver göra och hur man bäst
går till väga vid organiserandet av
buffen efter konserten.

På dagordningen

Föreningen planerar att låta bygga en
rullstolsrarnp från parkeringen upp till
kapellets ingång. Den ska vara färdig

Idag står ordnandet av festligheter
kring Mölle kapells 70-årsjubileum på
Övre radenfrån vänster:
Majvor Unger, Marianne
Nordin , Aina Svensson,
Signe Stjernkvist och Lise
Håkansson.

Gör det själv
våffior
Under helgerna kommer vi att
göra den godaste våffelsmeten,
med grädde och olika sorters
sylt + lite till.
Men grädda dem får du göra
själv efter egen smak.
Välkommen!
Mölle Cafe öppet alla helger.
Krukmakeriet öppet dagligen.
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Från vänster: Gunnel Eifversson, Gunn Blom och Ethel Attren.

FOTO: INGRID ERIKSSON
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till jubileet, om allt går som beräknat.
Aina Svensson, mångårig medlem i
föreningen , redogör för hur ärendet
med rampen ligger till i församlingens
byggnadsutskott. Offerter har lämnats
så man vet ungefär var man hamnar
kostnadsmässigt. Medel från en fond
täcker en del av kostnaden, men Aina
undrar - Har vi egna pengar så att
vi kan sätta igång detta? Sigbritt
Karlsson, föreningens kassör, ger
lugnande besked.

Föreningen 33 år äldre än
kapellet
Mölle kapellsyförening bildades år
1902. Syftet med föreningen var att
stödja och verka för att ett eget kapell
skulle kunna byggas i Mölle. Så blev
det ju också, 32 år senare. År 1934
hade det nödvändiga kapitalet, 50 000
kronor, samlats in och byggandet av
Mölle kapell kunde börja på en tomt
som Krapperup skänkt. En av de
drivande krafterna bakom kapellprojektet va r sjökaptenen Axel
Andersson , morfars far till Gunnel
Elfversson. Den 7 april 1935 invigdes
kapellet. Datumet var inte valt av en
slump. Det var Axel Anderssons
födel sedag !

Renovering av orgeln,
rengöring av altartavlan,
rullstolsramp
Sedan dess har de företagsamma och
flitiga damerna fortsatt samla in pengar
för olika ändamål som gagnar kapellet.
För några år sedan behövde orgeln
renoveras. Det skulle bli så kostsamt
att företrädare för Brunnby församling
på fullt allvar föreslog att man skulle
skrota den och istället sätta in en
elorgel. Det tyckte inte Mölleborna, i
synnerhet inte Mölle kapellsyförening.
Man kavlade upp ärmarna och skred
till verket, som man alltid brukat göra.
Det bakades, handarbetades, anordnades konstlotterier. Produkterna såldes
sedan på auktioner. De ihärdiga damerna sökte även medel ur fonder.
Mycket pengar, 150 000 kr, kom in.
Men det var ändå inte tillräckligt. Det
löste sig genom att generösa privatpersoner sköt till lika mycket och orgeln
kunde restaureras.

Inför festligheterna i pingsthelgen har
man förutom rullstolsrampen ytterligare ett större projekt. Det är altartavlan som blir fackmannamässigt
rengjord av en konservator från Citadellet i Landskrona. Det är första
gången i kapellets historia. Hur bekostar man detta? Naturligtvis med medel
som samlats in av Mölle kapellsyförening.
På frågan hur mycket pengar föreningen samlat in genom åren, svarar
Sigbritt Karlsson att det är svårt att
säga, man måste ju ta hänsyn till penning värde sförs ämri n gen. - Men

under de senaste 10-15 åren har vi
samlat åtminstone 20 000 kr
årligen, genom bl a auktioner och
lotterier.

Fler medlemmar behövs
Kapellets väl och ve står i fokus för
de 35 medlemmarna. 15 personer är
aktiva och övriga 20 är stödjande.
Medlemsavgiften är 30 kr per år.
Gunnel Elfversson berättar att folk rätt
ofta säger: - Jag syr inte, så jag kan

'Vårens~ up från
LANCÖME

Kaneho
LOREAL
MAXFACT0R

lsADO~
'Vårens doft från
ESCADA
ROCKIN' RIO

inte vara med.
- Det gör inte jag heller, replikerar
Gunnel då. Det är bara två av damerna i styrelsen som brukar ha handarbete med till mötena. Vi andra sitter
mest och "gaggar" säger hon och
skrattar.
Det må så vara, men de här damerna
uträttar i alla fall stora saker, på sitt lite
lågmälda sätt. Genom eget arbete, utan
krav på timpenning, ersättning för
körda mil eller för inköpta råvaror.
Flera av dem som idag är aktiva i
föreningen minns sina mor- och farföräldrars glädje över ett eget kapell i
Mölle. Barnbarnen förvaltar arvet
efter förfäderna och givandets glädje
genomsyrar den här kretsen. Som inte
uteslutande består av damer, eller som
Ethel Attren uttrycker det: - Även

herrar kan få vara med i vår
exklusiva klubb. Alla är välkomna
i Mölle kapellsyförening!
INGRID ERIKSSON
Stödjande medlem i Mö/le
kapellsyförening
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Nu står våren för dörren. Man
får ny energi och vill göra
förändringar i hemmet.
Nyheterna har kommit från de
ledande tygtillverkarna i
Europa, främst från England,
Frankrike, Italien och Spanien.
Jag hjälper Dig gärna
i Ditt val av tyg samt ombesörjer sömnad
genom min professionella
sömmerska.

Ulla Lundstad
Kullabergsvägen 6 i Mölle
tel 042-34 76 68
mobil 0708-342590
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HEJ ALLA MÖLLEBOR!

Äntligen är det dags
att slå upp portarna
till Mölles nya
MMBJl'IK!!
Vi har fastnat för
Söder berg" s här 1 iga lokal
där vi hoppas kunna fylla
behovet av en matkär butik.
vår förhoppning är att med hjälp
av vår mat & kock-erfarenhet
kunna stå till Er tjänst
och hjälpa till med goda råd
och enkla tips !

Vi öppnar
torsdagen 24 mars

Rikard,

6

önskar
Eva, David
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Fredrik

Matbutik öppnar i Mölle !
En kvartett som brinner för god matkvalitet har bestämt sig för att
öppna en matbutik i Mölle. Det är Eva Dahlberg och hennes
kollegor Fredrik Hyberg, Rikard Johansson och David Mill som vill
att vi möllebor ska kunna köpa bra råvaror på hemmaplan. Iden har
funnits under några år. Nu har bitarna fallit på plats och butiken
öppnar på skärtorsdagen.
Sortimentet kommer att likna det som
finns på Skördemarknaden men
variera över årstiderna. Kompletterat
med vissa basvaror såsom tex mjölk,
yoghurt, mat- och kaffebröd. Det blir
alltså inte ICA/Konsurn/AG :s m fl
profil på butiken utan tanken är att
kunderna ska kunna hitta produkter
som vuxit, ätit, slaktats och förädlats
här i trakten. Frukt och grönt som vuxit
och mognat på fälten vi kör förbi varje
dag ska man hitta i butiken, liksom kött
och korvar från djur som inte stressats
av långa transporter från ängarna till
slakteriet.

- Inom en radie av 6 km finns
livsmedelsprodukter av en fantastisk kvalitet. Eva Dahlberg lyser av
entusiasm.

- Tanken är att i vår butik ska man
kunna komma in och köpa en bit
bra kött och få goda råd om hur
man bäst tillagar köttet.
Likaväl ska man kunna komma in
och köpa färdiglagad mat, t ex
kalvkött i dillsås med några tomater

eller flingsaltet som tagit slut. Eller
om man ska ha en god middag så
talar man om vilken nivå man
ungefär tänkt sig, och får goda råd
och så kan man beställa det som
behövs.
Eva poängterar att det inte ska vara
en exklusiv butik i meningen dyr att
handla i.
Men exklusiv i betydelsen "unik"
kommer den att bli, eftersom omsorgen
om kvalitet, närheten till odlare och
uppfödare och intresse för att laga och
äta bra mat, är själva ledstjärnan för
Eva och hennes grabbar. De ser fram
emot att få dela med sig av sin gedigna
erfarenhet från jobb med mat och
service i olika former. Vem vet, kanske
får de genom dialogen med kunderna
själva en del uppslag?

Butiken kommer att öppna på skärtorsdagen, den 24 mars i Söderbergs lokaler. Tanken är att hålla öppet
fredag, lördag och söndag, året ut.
Sen rar vi se.

Vår hemsida
På www.mollespa.se kan du läsa
mer om våra behandlingar och
filosofi. Du kan också anmäla
dig för vårt aktuella nyhetsbrev.
Varmt Välkommen!

MÖLLE SPA
För info ring:
Annelie 0733-96 65 65
Helene 0708-25 03 36

TEXT OCH FOTO: INGRID ERIKSSON

David Milt, Eva Dahlberg och Fredrik Hyberg brinner för kvalitet och god mat i
kombination och öppnar matbutik hos Söderbergs till påsken. På bilden saknas fjärde
man, Rikard Johansson.

MÖLLE kuriren nr l 2005

7

•

Byföreningsåret 2004

••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Traditionsenligt har "Katten ur tunnan", valborgsmässoarrangemanget och midsommarfirandet gått
av stapeln.
Talet till våren hölls av Claes Gudmundson. Ett femtontal
möllebor hjälpte till med städningen av strandkanten från
Fäladen till Solviken vid strandstädningsträffen i slutet av
mars.
Med kort varsel lyckades vi få ihop en hamnfest till den
23 - 25 juli tack vare ett mycket stort engagemang av

Inspireras
av alla nyheter
som kommit!
Paneler, stänger,
gardin- och möbeltyger.

Isabella Hagman på Krapperups kafe och Björn
Hoffman von Baltenau. Mycket slit av ytterligare flera
medverkande resulterade i en succefest.

På sommarmötet den 4 augusti informerade
kommunrepresentanterna mölleborna om framtida planer
angående harnnprojektet, fotbollsplan, parkering,
bredband, återvinningsstation, m.m. Årets möllediplom
utdelades till MÖLLE kurirens redaktion.
Under hösten och vintern har vi samlat mölleborna vid
några samkväm, som började med att höstens böcker
presenterades av Ellen Skarp den 13 oktober. Christer
Elfverson informerade om Mölles alla gamla affärer vid
ett nostalgimöte den 10 november.
Slutligen har styrelsen i ett antal brev och kontakter med
kommunen försökt påverka utformningen av
återvinningsstationen, byggandet av en livsmedelsaffär i
Mö11e samt planerande av parkeringsplatser vid kapellet.

För Byjöreningsens styrelse
Claes Gudmundson, ordf

Sömnad, rådgivning och montage.

TYGKOMPANIET
Centralgatan 43, Höganäs
042-332288
Öppet tisdag-fredag 12- 18
lörd 10-13
Frusna strandstädare njuter varm korv efter väl förrättat värv.

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: torsd-fred 15-18, lörd 10-13, övrig tid enl ök
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www.gamlahus.com

AtJ?Pe/M, .¼be~Pb.
Bruksgatan 31, Höganäs, 042-34 90 05
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I dagarna är det dags
för 2005 års kattakung och
kattadrottning att koras.
Möllekuriren vill med anledning av
detta bjuda på en kavalkad av 2004
års tävlande - hela 34 barn. De har
alla blivit ett år äldre och ett år
starkare när de nu förhoppningsvis
återkommer för att kämpa om ära
och berömmelse.
Slå katten ur tunnan är en gammal
och kär tradition som Mölle
byförening är mycket stolt över att

...

Bland de stora barnen (grupp 1) blev
Casper Hedbrandh kattakung och
Fredrik Greback kattadrottning.
I grupp 2 - små barn - korades
Jacob Zettersten till kattakung och
hans syster Johanna Zettersten till
kattadrottning.
Möllekuriren tackar
Johan Rehnström för härliga bilder
och Katharina Rehnström för glatt och
oförtröttligt engagemang.
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Möllestugan på Halls väg är ett av
Det byggdes sista året på 1700-talet och vänder som de äldsta husen i byn gaveln mot vattnet.
Havsutsikt fick säkert den tidens fiskar- och skepparbefolkning nog av ändå
och värmen hölls väl bättre innanför lerväggarna med kortändan mot vind och vågor.
Möllestugans första arrendator hette Per Svensson Hall.
Han var fiskare och stugan stannade i hans släkt under
större delen av 1800-talet; därav vägnamnet Halls väg. En
tid lär det ha hållits skola i huset och under en period var
det skomakeri och skomakaren hette Nils Persson Hall.
Skomakaren gjorde sig påmind när huset renoverades hundra
år senare; det låg skosulor i jordgolvet Hans namn levde också
kvar länge i benärnningen på huset; Nils Halls kallades det
långt efter att han själv var borta. När Christers farfar, som
bodde i Möllebergsbacken skulle gå och hälsa på i Möllestugan,
sa han: Jag går till Nils Hals. (Och när han skulle gå hem igen
sa han alltid: Nej, nu är det tid jag går, innan Magne tror att jag
har blivit bjuden på middag!)
Nutida ägare är Christer och Karin Bolin. Stugan har funnits
i deras släkt sedan 1911 när Christers morfar Anders Bolin

10

köpte den som sommarstuga. Huset förändrades en hel
del under 1900-talet; en tillbyggnad med fönster mot havet
uppfördes, halm taket ersattes av tegel, kolugnen av elvärme,
härden av ett modernt kök, utedasset blev redskapsbod
och loftet, därfiskegam förvara-des blev ovanvåning. Men
mycket är sig också likt, låga rum med tvåhundraåriga
takbjälkar, spegeldörrar med höga trösklar, porslinshundar,
skeppsporträtt, mormors rosenbroderade dukar, vita
spetsgardiner i fönstren . Och som det brukar i rum som
dessa; den stilla och förtätade stämningen.
Morfar Anders Bolin var född i Mölle el ler på Mölle som
det hette på den tiden och hans föräldrar drev Bolins
värdshus där byns båtskeppare och fiskare var stamgäster.
Det huset ligger fortfarande kvar i GylJenstiemas Alle och
om det är som det påstås att väggar kan tala borde Bertil
Pyk ha hört en hel del; det är han som bor där idag.
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Mölles äldsta hus
TEXT: KIRSTEN KNAFVE

En framplockad gästbok, som det är tänkt att man ska
skriva något fyndigt i och helst på rim är kanske inte alltid
så trevligt att få i sin hand. Men i hem där seden falfä ur
bruk innebär de ju en odelad förtjusning. Möllestugans
bevarade böcker ger inblickar i ett flera decennier långt
och glatt och sällskapligt badgästliv. Det finns också kvar
något så ovanligt som en beskrivning av hur Anders Bolins
bröllop gick till på 1880-talet. En av bröllopsgästerna skrev
dagbok under festen som varade i dagarna tre. Så här gick
det till bl.a.:
"Brudgummen var iklädd sin länsmansuniform med värja och
trekantig hatt. Bruden var iklädd lång gulhvit ylleklädning med
släp, myrtenkrona och slöja. Hon var i sin drägt mycket rar".
Det skålades, skämtades, dansades, bjöds på fyrverkeri och
rapphönsjakt, det sjöngs och jagades småfågel i trädgården,
det saknades inte månsken och inte heller spirande romantik
bland gästerna; "Det är ändå kostligt hvad den kan förvrida
hjernorna på eljes förnuftigt folk och af materialistiskt anlagda,
kraftiga personer i en hast skapa suckande martyrer", skriver
dagbokens författare om sin manliga vän. När allt roligt till sist
var över skrev han: "Det skulle inte skada om de gifte sig litet
oftare i familjerna, så att man kunde få dess flera tillfällen att
festa". Och det kan man väl hålla med om!
De fina terrasserna av sten i trädgården bekostades en
gång av svenska staten. Under kriget hade militären
kulsprutor uppställda i källaren mot havet. När det blev
fred och säkerhet igen byggdes terrasserna i gengäld. I
trädgården är det förberett för en ny vår. Grusgångarna är
krattade och lukade, rabatterna likaså. Nu dröjer det inte
så länge innan det åter är dags att ställa ut de hundraåriga
vitmålade trädgårdsmöblerna och glädja sig åt syrener,
klängrosor och lavendelhäckar.

Nu är våren på väg
och den 12/3 kl. 11 är det dags
att åter öppna kaffestugan.
Vi längtar, kära möllebor, efter att få
träffa er igen, att riktigt få rå om er.
Varje helg serverar vi en härlig hemlagad soppa
med något speciellt trevligt tillbehör och
vår lyxiga räkmacka på hembakat bröd med mycket
grönt och rikligt med handpillade räkor.
Självklart finns det många härliga hembakade kakor
till ditt nybryggda kaffe eller din kanna gott te.
Vem vet, om solen strålar och vinden är snäll kan du
troligen sitta ute längs kaffestugans vägg.

I Brunnby kyrka finns en gravsten i vapenhuset över en
anfader. Texten har vittrats av väder och vind men går att
tyda:
"Härunder förvaras sämre delen av före detta i livstiden
skepparen Christen Bolin, som föddes den 3 maj 1750, blev
vigd med Christina Piik den 6 februari 1778 och dog den 6
oktober 1796. På stormars hav bland skär och klippor jag
länge seglat, funnit land. Mitt skepp, styrt av Allmaktens hand,
blev frälst och faran jag undslipper, nu har jag funnit säker
hamn i Jesu kärleksfulla famn"
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Sirener ljuder, utryckningsfordon på väg.
- Det är väl någon dansk som trillat ner igen, en låtsat cynisk
kommentar i Mölle då man hör brandkårens siren skära
genom sommarkvällen.
I Mölle är vi nämligen (ännu så länge) så lyckligt lottade att vi
har en egen deltidsbrandkår, bemannad med män som är
bosatta och verksamma i byn. Under sin 76-åriga existens har
kåren utvecklats från en ren brandkår till en modem
räddningsenhet vid Höganäs brandkår. Möllekuriren har
träffat Arne Jönsson, Per-Johan Holmbeck och Anders
Magneklint, som är samordnare och stationsförman.

Möllle bra dkår förs1t

Mölles första "brandbil ", en handdriven vattenspruta som stod uppställd på hamnplanen
då den inte an vändes.

Hästdragen vagn

Brandbil med tank - en sensation

Det började med en vattenspruta på en vagn, stående på
hamnplanen. När den röde hanen var lös spändes en häst
för vagnen och man ryckte ut till brandplatsen. Men 1929
tyckte folk i Mölle att det behövdes en brandkår. Medel för
att bygga brandstation, skaffa brandbil och sätta upp en
brandkår skaffade man bl a genom att arrangera basar på
hotell Elfverson (nuvarande Bella Vista), sätta upp revyer
som gick för fulla hus och insamlingar av olika slag.
Tillräckligt med pengar flöt in och målet-en egen brandkår
i Mölle-nåddes. En brandkårsförening bildades. Brandchef
under de första två åren var fanjunkare Gustav Svensson.
Han efterträddes av Erik Jönsson.

Då brandkåren bildades var Mölle fortfararrde ett municipalsamhälle. När Mölle sedan införlivades med Brunnby
kommun följde brandkåren med, och den gamla brandbilen
byttes ut mot en ny med tank, vilket var en sensation i
början av 1950-talet. 1970 införlivades Brunnby brandkår
med Höganäs dito och Mölle brandkår blev i och med det
en filial till Höganäs.

- Föreningen höll sina årsmöten, med baluns på Turisthotellet varje trettondagsafton. Uppslutningen var god, det
kunde vara uppåt 100-talet personer, myser Arne Jönsson.
Jodå, Arne som 1998 avtackades efter 44 år i brandkåren,
är son till Erik Jönsson.
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K-märkt brandstation
Själva brandstationen, som är K-märkt, byggdes 1929 och
ägs av kommunen som svarar för yttre underhåll.
Brandkårens medlemmar har rustat och utrustat byggnaden
invändigt. Uppe på loftet som är rustikt inrett med träpanel,
finns pentry, soffgrupper mm. Allt har skänkts av medlemmar eller andra möllebor.
Längst bak i brandstationen finns en fräsch bastu- och
duschavdelning. Allt byggt och bekostat av brandmännen
själva. I direkt anslutning finns ett mini-gym, där killarna
kan träna och hålla sig i form.
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Möllefilialen av Höganäs brandkår har sju medlemmar. Här syns Per
Molin, Thomas Olofsson, Lennart Svensson, Anders Magneklint och
Conny Svensson. Jens Larsson och Per-Johan Holmbeck saknas på
bilden.

- Inte en krona har det kostat kommunen, framhålls det.
En kuriositet i sammanhanget är fönsterglaset i duschavdelningen som fortfarande är armerat. Det är en kvarleva
från den tid byfinkan inrymdes här. Jodå, det har funnits en
sådan. Dit fraktades personer som tagit sig något glas för
mycket, och sattes bakom lås och bom av Mölles egen
polis Bruno Johansson.

När larmet går

Ungdomsbrandkåren övade under ledning av "Sven på
macken " . Här, på ett foto från 1950-talet, syns från vänster:
Torsten Nilsson, Bengt Wellberg, Rune Svensson överst, Folke
Jonsson, Sven på macken och Per Unger.

Utmärkande för Mölle brandkår är lokalkännedomen i Mölle
och på berget och att bilen kommer iväg snabbt. Det är alla
tre överens om.
En man per vecka har jourtjänstgöring. Men i praktiken
går det till så att alla kontaktar varandra då larmet går ut på
personsökarna och den som har tillfälle kommer. Det har
aldrig hänt att alla uteblivit.
På brandbilen finns klätterutrustning och annan materiel
som är nödvändig för den allra första insatsen. Ofta kan
det räcka med att en enda man från Mölle brandkår rycker
ut för att förbereda eller ge första hjälpen tills huvudstyrkan
från Höganäs hunnit fram.
- Tre man är annars det normala antalet vid utryckningar,
säger Per-Johan.
- Sommartid, med den semestertrafik som det är då, kan
det ta upp till 20 minuter innan Höganäsbrandkåren är
framme medan vi är iväg på 3-4 minuter, inflikar Anders.

Mölle brandkår förekom i Pripps reklam för aluminiumburkar i
stället f ör glasflaskor. På bilden syns från vänster: "Sven på
macken ", Jan Lennart Nilsson, brandchef John-Erik Jonsson,
Klas Jönsson, Jan Brand/, Bengt Wellberg och Åke Svensson.

Varje år görs mellan 20 och 25 utryckningar. De vanligaste
insatserna handlar om olyckor på berget och trafikolyckor.
Tilläggas bör att olyckorna på berget har minskat mycket,
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tack vare gedigna informationsinsatser
från Kullabergs Natur i samarbete med
räddningstjänsten. Mölle brandkår tillkallas av de mest vitt skilda skäl, tex
då människor försv unnit eller någon
blivit akut sjuk uppe på berget.
Återigen är det kännedomen om byn
och om varje stig och skreva på berget
som är ovärderlig. Insatser görs även
i Arild, Brunnby, Skäret och Lerhamn.

Vad krävs för att vara med?
Minst en månads utbildning vid brandskola, samt lastbilskörkort och att man
är tillgänglig, det vill säga bosatt i eller
verksam i byn, helst i åldern 20-28 år
och i fysisk toppkondition. Det är vad
som krävs för att man ska kunna vara
med. Brandmännen måste kunna såga
upp bilplåt vid trafikolyckor, gå in som
rökdykare vid brand, ge första hjälpen
vid olyckor av skilda slag och bemästra
bergsklättring då det hänt något på
berget. Kunskaperna underhålls genom
regelbundna övningar.

Återväxten är dålig
Under 1950-talet fanns en ungdomsbrandkår. Där började intresserade
grabbar i byn som springpojkar åt de
vuxna brandmännen och skolades på
så sätt in i brandmannasysslan. Så
började det för de flesta i Möllefilialen,
men hur rekryterar man idag? Viss
besvikelse, eller kanske resignation,
anas i kommentarerna från Arne, Anders och Per-Johan. De ser mörkt på
framtiden och möjligheterna att få nya
medlemmar i Möllefilialen.
- Det kommer att självdö, säger
Anders och får medhåll av de båda
andra som menar att kommunen inte
förstår att värdesätta insatsen från
del tidsbrandkåren.
- För den närmast symboliska ersättning man får är det ingen ung person
som vill ställa upp. Vi gör det för byns
skull, säger de enstämmigt.
TEXT OCH FOTO: INGRID ERIKSSON

Överst: Per-Johan Halmbeck visar upp en
karbinhake som sitter fast i en sele i
uniformsbyxan. Haken fästs i en lina, som
man gjort fast vid t ex ett träd, då man ska
ta sig nedför bergsväggar.
Därunder: Anders Magneklint har varit
med i brandkåren i 15 år. Sedan ca fem år
är han stationsansvarig.
Lysmaskidyll? Nej det är de Jju i Mölle brandkår som just kommit hem efter
avslutad övning på brandstationen i Höganäs . Den här kvällen var det kunskapen
i repellering (=att ta sig nedför berget) som friskades upp.

Ahlquist, B Maskin AB
Stenarbeten. Sprängningsuppdrag.
Mark. Byggnader.
Box 2026, 281 02 HÄSSLEHOLM
tel 0451 - 77 00 18, 070-650 76 50
14
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Från Gröna Änkan till Konstnärsgården till bostadsrätter
I slutet av 1800-talet låg på den
nuvarande Konstnärsgårdens mark
en gammal byggnad där Katarina
Jönsson sålde kolsyrade drycker
och utspisade en tilltagande turistström som t o. m. erbjöds 'logis'.
Hon kallades för Gröna Änkan, för
huset var grönt och Katarina var
änka sedan mannen omkommit i
Halmstad hamn.
Hemmavarande dottern Ida gifte sig
med bamdomskamraten, den hemvändande Bernhard PauJsson från Staterna
Han hade nya ideer och stora planer. En
ny hotellfastighet byggdes, som så småningom byggdes till med verandor. "Må
Gud skydda oss från fattigdom, rikedom skyddar Bernhard oss ifrån", sa
den förtjusta Ida Men det gick bra. I början av förra sekletlåg Bernhard i inkomst- Bilderna är "tagna" från samma
ligans topp i MöUe.
ställe med 120 års mellanrum.
Det som kom att kallas Hotell Mölle- Målningen är gjord av Tom Petersen
berg blev en centralpunkt i MöUes nöjesliv 1884 och kallas 'Der hentes maelk'.
genom åren under flera innehavare. Här Gröna änkan sålde nämligen mjölk
spelade Sven Sandar Jibes på trettitalet, från Kullagården.
här dansades på femtitalet och sjuttiotalet
TEXT OCH FOTO; HÅKAN LIND
var Loco Paladas när diskotekåldem
nådde byn. Detta tog slut i och med att
Ebbe Höglund förvärvade fastigheten till
bostad och utställning och inte minst för
modelljärnvägen lillaEill'Opa
Nu går fastigheten snart in på sitt
andra varv med amerikapengar. Kjell
Greback som flyttat till Ås vägen i Mölle
Vi har en gedigen KUNSKAP om den
för tre år sedan - från Amerika - har nu
lokala marknaden i Mölle. Det är vårt
liksom Bernhard Paulsson en gång i tiden
stora planer för framtiden. Men nu är
ANSVAR att varje kund far all den hjälp
det bostadsrätter och inte hotellverkoch kunskap som krävs när en fastigsarnhet som gäller.
hetsaffär genomförs. Att kunden ska
Tillsammans med en irländsk komkänna trygghet, säkerhet och ENGAGEpanjon låter KjeU bygga om det gamla
MANG är en självklarhet för oss!
hoteUet och danspalatset till nio lägenheter i storlek från 65 till 100 kvm.
Invändigt helt annorlunda alltså, men
exteriören skall behållas. Bara fönstren
på andra våningen kommer att bytas ut
till något som mer ansluter till det gamla
utseendet. Den lokal i källarvåningen som
KUNSKAP ANSVAR ENGAGEMANG
planeras kommer med säkerhet inte att
kunna användas för butik, tror Kjell. Det
Parrick Engström och Håkan Wa:rner
Fågelsångsgaran 4, 252 20 Helsingborg
blir bostadsrättsföreningens sak att ta
Tel 042- 12 16 16 Fax 042-12 66 80
hand om den för eventueU uthyrning. I
E-post: valver@valver.se www.valver.se
bästa fall startar ombyggnaderna i mars/
april och är f.:irdiga i början av nästa år.

Vi kan Mölle!
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Så blev det
Möllel
Ta den för tillfället så omskrivne Ericssonchefen Carl-Henrik Svanberg,
fotbollsförbundets ordförande Lars-Åke
Lagrell, IOK-ledamoten Gunilla
Lindberg och vilken folkpartistisk
riksdagsman du vill. Förena dem i
en och samma person - och du
har ungefär Gunnar Ericssons
arbetsomfång för trettiofem år
sedan. För att klara någonting
sådant måste man vara försedd med
en energi utöver det vanliga - och en
hustru som klarar det mesta.
Det måste ha varit betydligt enklare att
räkna antalet dagar i hemmet än på
resande fot. Ändå måste Gunnar ha varit
hemma då och då för familjen begåvades
med sex barn! Det fanns trots allt tider på året
som Gunnar höll heliga för familjen.
Svenska näringslivets omslagspojke nr l på 60-talet
är sedan 25 år tillbaka fast boende i Mölle tillsammans med
hustru Stina.
I hömhuset mot hamnen - mitt emot
Hotell Kullaberg och mitt i byn - fanns
förr Mölle telegrafstation. Numera
finns Gunnar o Stina Ericsson här.
För tjugofem år sedan satt de båda i
en prästgård i Värmland och insåg att
Sveriges kommunikationer inte fungerar lika bra tvärs över som längs med
landet. Avståndet till barn och barnbarn skulle bli alltför långt.
För Gunnar är tiden mellan ord och
handling emellertid sällsynt kort. En
fredag i januari 1980 annonserade
Karin Engblad ut huset vid hamnen i
Mölle. Gunnar fick med sig sig en
motvillig hustru Stina sexti mil söderut
redan dagen därpå.
- Han hade förespeglat mig en söt
skånelänga och så kommer man till det

här gråa och grått var allting. - Jag
var ilsken. Men så tänkte jag, att här
fanns ju golfen och det var närmare
till flyget för Gunnar.
Redan på måndagen gjordes köpet
upp. Så blev Gunnar och hustru Stina
möllebor efter att aldrig förr ha satt
sin fot i byn.
Gunnar påstår sig kunna trivas var
som helst, men om inte valet varit det
rätta för familjen hade de inte stannat
kvar, inte i tjugofem år i alla fall. Och
nu har en av sönerna eget hus på
Gyllenstiemas alle, en annan på Västra
Bangatan och en dotter är gift på en
gård bortemot Brunnby. Det gör att
barnbarn t.o.m. kan titta in och spela
kort på förmiddagarna.

Din bank
16
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Pete och hela brasilianska landslaget
bjöds av Gunnar Ericsson till
Åtvidaberg en hel vecka som
uppladdning inför 1966 års VM i
England. PR-geni, javisst! Men samme
Gunnar Ericsson kan än i dag ringa
till Kopparval/en mitt under en division
två-match och höra hur hans älskade
ÅFF ligger till.

Gunnars fyra F:
Familjen, Facit,
Folkpartiet,
Fotbollen

i Kullabygden

FFFF och IOK
Karlfeldt skrev om fem farliga F:
Fogden, fjärdingsman, flaskan, flickan
och f-n. Gunnar Ericsson har levt
med fyra fryntligare F: Familjen, Facit,
folkpartiet och fotbollen. Det femte
dominerande intresset - olympiska
kornmitten - lyckas Gunnar få med i
uppräkningen genom att menande
forma läpparna lite extra kring o:et i
fotbollen. Och så ser han så lycklig ut
för att ha lyckats klämma in det han
vill i ett och samma uttryck.
En dag för trettiofem år sedan spände
sonen Anders ögonen i pappa Gunnar
och tyckte att det var dags att fundera
igenom situationen. Då var Gunnar
koncernchef för den världsomspännande kontorsmaskintillverkaren Facit
med 14.000 anställda och med basen
för verksamheten förlagd till Åtvidaberg utanför Linköping. Han var också
folkpartistisk riksdagsman i huvudstaden. För att inte sitta overksam på
fritiden var han samtidigt ordförande i
Svenska Fotbollförbundet. Och dessutom - och inte minst - ledamot av
Internationella Olympiska kornmitten,
också där med hela världen som
verksamhetsområde.

HOTELL

MÖLLEHUSJ
HOTELL · LÄGENHETER · KONFERENS
042-34 30 80 · Mölle Hamnalle 1 · Mölle

www.hotellmollehus.se

Som många av oss kommer ihåg tog
Facit slut när man inte hängde med i
finansieringen av datarevolutionen och
därför blev det samgående med
Electrolux.
Men Gunnar Ericssons energi har drivit
honom vidare i både yrkesliv och
fri tidsengagemang.
Gunnar har nu hunnit bli 86 år. En
stroke för fyra år sedan har inte lyckats
minska Gunnars energi. Trots en halvsidig förlamning sliter Gunnar med sin
fysiska träning. Möter du honom på
Strandvägen så håll undan. Rollatorrundorna går på tid men ställs in om
det är för mycket vind, kyla eller halka.
Då blir det promenader inomhus.
Dagen då vi träffas har Gunnar gått
45 minuter fram och tillbaka inomhus!

,

-konventionell tandvård
-implantatbehandling
' -tandhygienist
samt med hjälp av laser:
- smärtfri behandling
-plekning
- !;iriirgi

Tandläkargruppen Höganäs
Storgatan 47 263 31 Höganäs 042-34 04 44

TEXT OCH FOTO: HÅKAN LIND
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Njut av italienskt kaffe
& annorlunda mackor
i vårt charmiga cafe!
Finn vackra ting såsom
pastellfärgade ljus, krukor,
quiltar, kort & franska tvålar
i butiken.
Öppettider under våren:
fre-sön 12-17
Bed & breakfast: hela året

Välkomna!
Bränneslyckevägen 152
(mellan Mölle&Arild}

tel. 042-346141

I stormens spår ...
Enligt de första rapporterna hade januaristormen 2005 inte farit så våldsamt
fram över Kullaberg och inte vräkt omkull så många träd. Men vi som har
för vana att promenera i strövområdena runt Björkeröd är nog av en annan
uppfattning. Där det växer gran, där har granar fallit. Rotvältorna radar upp
sig längs vägarna och en del har antagit skepnader som vore de ondskefulla
väsen ur Sagan om ringen. Man kan nästan höra dem sucka.
Det är något sorgligt med kullfallna träd. Och farligt att hantera för dem som
nu ska röja och göra så att vägarna åter blir framkomliga. På sina ställen är
arbetet påbörjat; från Björkeröds by och längs vägen upp mot Håkull får
man ibland huka sig och ta sig igenom riktiga
gran-tunnlar; vill man gå den övre vägen
längs med Mölle mosse är det tvärstopp.
Tiden läker alla sår. Det här såret kommer
att ta sin tid att läka.
TEXT OCH FOTO: LOTTA BIGNERT

Storgatan 62 i Höganäs
042-340623
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MÖLLE-kuriren frågar:
Hur drabbades du av den stora stormen?
Till höger Ann Lindgren,
nedan Kerstin Svensson och
nedan till höger Eva Seidel

Ann Lindgren
- Jag bor på Bella Vista. Där blåste terassdörren till
restaurangen in. Min man och våra grannar fick ut och
hämta bräder. En person var tvungen att stå inne och
hålla dörren, medan någon spikade fast den. Julgranen
utanför entren blåste iväg, så den.fick vi jaga.

Kerstin Svensson
- Jag brukar tycka om när det stormar. Då passar jag på
att gå längs stranden. Men den här gången höll jag mej
inne, eftersom jag hade hört på radion att man inte skulle
gå ut. Jag tänkte på huset i Lerhamn, mitt barndomshem
som jag sålt. Där brukar tegelpannorna ramla ner när det
blåse,: Men så tänkte jag vidnre att här kanske hela taket
lyfter. Men det gjorde det inte. Så i fortsättningen känner
jag mej lugn.

Eva Seidel
- Jag bor i ett gammalt hus och är glad över att mitt tak
inte åkte av. Det knakade men inget hände. Jag har en
flaggstång och om den blåser omkull hamnar den
antingen på Kullabergsvägen eller på Norra
Brunnsvägen. För säkerhets skull gick jag ut och flyttade
på bilen.

Eva Dahlberg (på

bild på sidan 7)

- Hotellets stora skorsten rasade rakt ned på parkeringen
och totaldemolerade tre bilar. Det var vid 17-tiden.
Hotellet var fullbokat och många gäster höll just på att
checka in. Jag gick inspektionsrundor och bland annat
upptäckte jag att en skiljevägg på gavelbalkongen inte
satt riktigt fast. Jag fick krypa ut på balkongen med
hammare och redskap för
att fästa den. Vi klarar oss
ganska bra utan den
rasade skorstenen, tack
vare att den inte primärt
används. Just nu håller
man på med att bygga upp
en ny. Det kunde ha varit
värre. Så länge det inte
handlar om personskador
går ju allt att reparera.

Erik Pålsson
- Jag jobbade på Grand
Hotel och hade ställt min
bil på personalparkeringen. Där stod ytterligare tre bilar.
Jag märkte inget speciellt inne på Captains, förutom att
fönstren nästan blåste inåt, men i köket hördes desto
mera. En av kockarna var på väg ut, men hade bara
hunnit till dörröppningen då skorstenen kom nedfarande.
Kökspersonalen kom och berättade för mej att skorstenen
hade landat på bl a min och kockens bilar. Det hade blivit
bara skrot av dem. Jag hade tagit över min farfars SAAB
en och en halv vecka tidigare, och kocken hade haft sin
bil i tre och en halv vecka. Men huvudsaken är att ingen
människa skadades.

Inga Lindgren och Anne Backman
- Jag var förvånad över att det inte hördes mera hemma hos mej,
säger Inga. Jag kan jämföra med den förra stormen 1981. Då var
vi några stycken som spelade bridge i Stationshuset. Strömmen
försvann så det var bara att gå hem. Den sista biten upp till mitt
luis var det alldeles kolsvart. Jag valde att krypa och hålla mej till
gräset. Taket till Llmge-Bengts hus på Bökebolet flög av och folk
vallfärdade dit för att se på förödelsen.
- Hos mej flög takpannorna all världens väg. Det dånade i
sovrummet så att det inte gick att sova så jag .flyttade in i
gästrummet. Som väl var jimgerade allt elektriskt i alla fall och
nya takpannor kom snabbt på plats berättar Anne.
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Det snöar.

CA FE
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Kommer det bara tillräckligt mycket- och blir liggandeså är det snart kaotiskt i vår backe.
Det gillar vi.
Bökebolsvägen viker av från Kullabergsvägen mitt i backen.
Blir man tvungen att stanna där och det börjat b]j halt är det oftast kört.
Då släpper väggreppet. Desperat gasande leder oftast till att bilen
börjar glida ner mot trottoarkanten vid kiosken. Återstår att försöka
ta sig ner igen - baklänges - till plan mark och försöka ta ny fart.
En operation som inte är helt lätt för den ovane. Håller man sig
påpassligt framme kan man få erbjuda en hjälpande hand.
Detta kan leda till tacksamma "trafikoffer" som ibland återkommer
med en hjortstek eller en låda frukt.
Många muttrar över dålig väghållning och vem som är ordförande i
vägföreningen. Det påstår vi oss inte veta.
Varför ändra på ett vinnande lag?

CATERING
gå in på vår hemsida

www.eldolagor.com
för ideer och förslag.
Titta gärna in på en
Dagens Husman eller
Vegetarisk buffe
med varma och kalla rätter.

Välkomna!
042-34 01 00
Centralgatan 43, 263 38 HÖGANÄS

Krogen på berget
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telefon 042-34 74 20

e-post:eriks.fonsterputs@euromail.se
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MOLLEMALARNA
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

Med hela matsalen på
Turisthotellet omgjord till
inspelningsstudio har välkända
Fläskkvartetten börjat
inspelningen av sin elfte skiva.
Att det blev Mölle berodde på att
en av bandets medlemmar är
kompis med konstnären Rolf
Hansson, som bor på Bella Vista
sedan några år. Och på att
Turisthotellet stod tomt för tillfället.
Bara en av medlemmarna hade
tidigare gästat Mölle. Inspelningen
pågick intensivt från morgon till
natt med instrumentalgruppen
och ibland med gästande
vokalister. Resultatet av veckan i
Mölle kan finnas på skivdiskarna
under hösten.

Från julbord till ljudbord
Intensiv Möllevecka för
Fläskkvartetten

På verandan samlades alla för
dagliga genomgångar av
inspelningen Christian Olsson (trummor),
Sebastian Öberg (cello),
Jonas Lindgren (violin),
Mattias Hel/den (cello) och
Örjan Högberg (viola).
TEXT OCH FOTO: HÅKAN LIND

Mäklarfirman Lir af Lkcmtam

.ekenstam.se
ro42-123330
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KYRKLUNCHER

Brunnby
församlings
aktiviteter
i Mölle kapell

Så många som 27 personer tyckte det var
skönt att slippa middagsbestyren och
därför slöt upp till den första kyrklunchen
den 26 januari - som Hans-Eric på
Sundöre och Nils-Gunnar Jarring inbjöd
till i förra numret av Mölle-kuriren.
Intresset för att träffas och umgås är
alltså stort och vid diskussioner om vad
som kunde vara givande att ha för olika
teman för sammankomsterna hamnade
''bygden" högst upp på önskelistan.

Vid nästa lunchtillfälle, som går av
stapeln onsdagen den 2 mars kl. 12 i
Stations-huset, ska därför "mölletöserna" Gunnel Elfversson och Ethel Attren
berätta allt de vet om Mölle Kapel I - ett
aktuellt ämne så här i jubileumstider.
Datum har också spikats för de två resterande luncherna för denna säsong, nämligen onsdagarna 6 april och 4 maj.
Skriv upp det!

Söndagsgudstjänst den 13 mars kl
15.00.

Påskotta 27 mars kl 8.00 som inleds kl
7.40 med trumpet från tornet.

Söndagsmässa den 10 april kl 18.00.
Söndagsgudstjänst den 8 maj kl 18.00.
Festhögmässa den 15 maj kl 10.00 i
samband med Mölle kapells 70-års
jubileum. Brunnby Kyrkokör.

PÅSK I FÖRSAMLINGEN
Skärtorsdag den 24 mars
Mässa på Nyhamnsgården kl I 0 .00
Mässa i Brunnby kyrka kl 19.00
Långfredag den 25 mars
Långfredagsgudstjänst i Brunnby
kyrka kl 10.00, Brunnby Kyrkokör.
Påskdagen den 27 mars
Påskotta i Mölle kapell kl 8.00 som
inleds kl 7.40 med trumpet från tornet.
Högmässa i Brunn by kyrka kl 10.00,
Brunnby Kyrkokör, trumpet.
Annandag påsk den 28 mars
Emmausvandring från Krapperups
slottkl 15.00.
Procession från Klockarens Hassle i
Brunnby kl 15.45.
Mässa med stora och små i Brunnby
kyrka kl 16.00, Amicita, Pax.

VÄLKOMMEN TILL

/Ro// {J{ersös
0an,,- & {lterrsalon9
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HALSOHUSET
METTE BOHLIN
Hälsokonsult: Stresshantering ·Yoga· Meditation

22

HÖGANÄS
042 - 3307 65

ANNIKA NILSSON
0739 - 76 13 03
Kroppsterapeut: Smärtlindring · Avkoppling · Helkroppsbehandling
ELISABETH STRÖMKLINT
042 - 33 23 96
Dipl. kroppsterapeut: Stresshantering · Massage · Samtal · Avspänning
EILEEN PALM
Cert. massör, medlem i Kroppsterap. yrkesförbund:
Massage · Zonterapi · Avslappning · Friskvård

070 - 32 69 253

BIRGITTA FALK
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut: Konsultationer

0708 - 22 63 24

GUNILLA HANSSON
Cert. traditionell kinesisk akupunktör:
Akupunktur · Massage · Friskvård · Purity Herbs

0730 - 414272

Välkommen till välmående! Ring för tidsbokning · www.hälsohuset.nu

KULLAPRAKTIKEN
Doktor
SVEN-GÖRAN BLANCK
Centralgatan 35, Höganäs

Kullabergsvägen,
Mölle (vid kapellet)
Tidsbeställning

Storgatan 72

tel 042-33 08 60

Privat familjeläkare
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Konstcirkel i
Mölle stationshus
I 15 år cirka, har det pågått en

konstcirkel i Mölle stationshus.
Det är ständigt aktiva
Kullabergs Pensionärsförening, SPF, som ligger bakom.
Konstvetare Per Nyström visar
diabilder och berättar med
stor inlevelse om olika konstformer.
6toradagarvårochhöst
träffas deltagarna och kuraen
har blivit så populär att den
har fått delas upp på två
föreläsningar, en på förmiddagen och en på eftermiddagen.
I pausen ser Inga-Britt
Hammar och Gunnel
Elfverason till att kaffe och
bullar står framdukat.
Per Nyström arrangerar även
konstresor till olika museer i
Europa och de är också
mycket populära.
I vår står en resa till Paris i tur.
"Mytologi i konsten" är det
pågående ämnet. Redan
avverkat är "Kvinnliga
konstnärer", "Renässansen i
Florens", "Brittisk konst",
"Svenskt och Franskt måleri",
"Konsten i Wien", och "Tysk
konst".

BIBLIOTEKET har öppet
torsdagar

kl.16.00-18.00

Motionera
i Mölle
sommar som
vinter
Agneta Jetzen, 347 532

ah- MÖLLE HAMN

Elfil

Mölle Hamn Ekonomisk Förening
håller ordinarie årsmöte
Lördagen den 19 mars 2005
kl 10:00 i Mölle Stationshus.
Möteshandlingar tillgängliga i
Ruffen, Mölle Hamn from
lördagen den 5 mars 2005.

Styrelsen

Medlemmar i Mölle
Vägförening kallas till
ordinarie årsmöte

Aktiviteter i
Mölle
Byförening
våren 2005
KATTEN UR TUNNAN
Samling på hamnplan
söndagen den 6 mars kl. 14.00
för traditionell lek. Efteråt serveras
kaffe/saft med fastlagsbulle på
stationshuset.
Alla hiärtli2:t välkomna.

Måndagen den 18 april 2005
kl 18:00 iMölle Stationshus.
Dagordning enligt stadgarna:
I . Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Val av två protokollsjusterare
tillika rösträknare
4. Styrelsens och revisorernas
berättelser
5. Ansvarsfrihet för styrelsen
6. Framställningar från styrelsen
eller motioner från medlemmarna
7. Ersättning till styrelsen och
revisorerna
8. Styrelsens förslag till utgiftsoch inkomststat samt
debiteringslängd
9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10. Val av revisor och suppleanter
11 . Fråga om val av valberedning
12. Övriga frågor
13. Meddelande av plats där
mötesprotokollet hålles
tillgängligt
Möteshandlingar tillgängliga i
Ruffen, Mölle Hamn fr o m
måndagen den 11 april 2005.

Styrelsen

STRANDSTÄDNING
Strandstädningen är planerad till
söndagen den 3 april kl. 9.00
Samling i hamnen. Efteråt bjuder
Byföreningen deltagarna på korv,
öl och kaffe på Knafves cafe.

VALBORGSMÄSSOFIRANDE
Vi hälsar 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 8 mars
kl.19.00. Välkomna!
Motioner till årsmötet ska lämnas
till Lena Strandmark, Ålgränd 14,
senast 8 dagar före årsmötet.

MENAR DU ALLVAR MED
ATT GÅ NER I VIKT?
Varför inte prova det nya
konceptet Shape Works?
lsabella Hagman
Oberoende Herbalife Distributör
tel 042-346203,

mobil 0733-360543

MÖLLE kuriren nr 1 2005

MÖLLE BOULE KLUBB
har sitt årsmöte onsdagen den 30
mars kl. 14.00 hos Söderbergs.
Efter sedvanliga förhandlingar
bjuder klubben på kaffe.
Välkommen!
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kan du köpa din värmepump från IVT

Boka-gärna tid för ett besök på vårt IVT-center i Viken
där du kan se värmepumpar i drift

Installatör
Behrens Alternativ Energi AB
Auktoriserad IVT återförsäljare
Tel 042-23 85 82
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LÄNS BERGS
Storgatan 6-1, 263 31 Höganäs. Tel 0-12-33 08 09, Fax 0-12-33 21 08. www.lansbergs.se
LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET
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