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Byföreningens tidning för Möllebor och Möllevänner

Det lider mot höst. Här på väg mot Djupadal.

nr3 2005

Inga-Lisa Knutsson bor på Möllevångsvägen och är en av byns verkliga
urinnevånare i tredje generationen. Hon är känd från sin och maken Stigs cykelaffär
i Höganäs. För Mölleborna är hon också känd som passionerad tennisspelare,
dock inte de senaste åren. Numera är hon pensionär och delar här med sig av sina
minnen från förr i Mölle.

Inga-Lisas 6anufomsminnen____
Jag minns ganska mycket från åren
under kriget. Är född 1936, så det är
väl mest från åren under fyrtiotalet.
Gatorna var spärrade med taggtråd
nästan överallt i byn, så det var bara
smala gångstigar att gå på. Det gjorde
inte så mycket för trafikens skull, de
enda bilar som fanns var El:fverssons,
Bernhard Bengtssons taxibilar, KolaJims lastbil och slaktare Backes från
Lerhamn. Och alla drevs de med
gengas.
Militärer fanns inkvarterade på flera
pensionat och hotell i byn och för ett
barn var det spännande att se allt detta,
man förstod ju inte så mycket av kriget.
Vi sprang runt på förläggningarna och
tiggde mat och godbitar och oftast var
kockarna väldigt generösa. Chokladkakor fanns i köken till mannarnas
kakao och det var en sällsynt delikatess
på den tiden. Många var Mölleborna
som gick till förläggningarna på
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torsdagar med sin "mjölkaspann" för
att :ta den fylld med den mycket goda
ärtsoppan med fläsk i. Min familj var
en av de fattigaste och vi fick mycket
hjälp med mat även andra dagar.

,

Soldaterna låg på vakt vid forten "Per
Albin-linjen", som låg vid kusten och
de patrullerade också i byn. Min äldre
syster och hennes väninnor svärmade
för de yngre soldaterna förstås. Flickorna fnissade mycket och skickade
oss småungar med brevlappar om
möten eller något annat spännande.
Ibland smög vi efter dem vid dessa
möten och då var det vi som fnissade
då vi såg dem gå hand i hand.
Alla barn kunde sjunga Lili Marlene
och "Britta" förstås, hon som lovade
vänta på honom som sov i halm och
vaknade i kvalm. Visst härmade vi Ulla
Billkvist och sjöng Min soldat också.

Harry Bagare
körde oftast runt med häst och kärra
för att sälja bröd från Nyhamns Bageri.
En präktig farskinnsfäll hade han över
knäna under vintrarna. Han var en
fantastisk man, visste vad barn gillade,
stora saftiga wienerbröd och bullar. Vi
"jobbade" ibland för Harry, då fick vi
åka med på skjutsen och när han
stannade sprang vi in till folk, knackade
på dörren och ropade så högt vi kunde:
Brööö idag? Och höjden av lycka var
att :ta åka med ända upp till fyren och
sedan :ta sitt wienerbröd. Harry fick
någon sup här och var i husen och
ibland sjöng han för mig där jag satt
vid sidan om honom på kuskbocken.
Det var ganska ont om mat för allt var
ju ransonerat. Det var lika viktigt att
ha med ransoneringskorten som att ha
med pengarna när det skulle handlas.
Jag minns att det klipptes kuponger då
man handlade till mor. Kaffekuponger
gick lätt att sälja för den som var fattig,
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eller så kunde man byta till sig brödkuponger som var viktigt där det fanns
många munnar att mätta. Om jag
minns rätt fick var vuxen 125 gram
kaffe i månaden. Tacka för att det var
pris på "svarta" kaffekuponger. Men
jag tror att man kunde :ta extra tilldelning vid begravning eller bröllop.
För att dryga ut maten hade många i
byn kaniner i burar i trädgårdarna. Det
var mest barnen som plockade maskrosblad till dem. Då var det bra med
taggtråden, inga gator var asfalterade
så under tråden låg vi och kröp och
plockade maskrosblad. Där växte det
så det knakade. Det hände också att
man sköt en och annan fiskmås till
middag. Det var inte gott, kan jag lova.

Som vinternöje
gick vi på skridskor på "Sälhonnadammen" på fäladen, på Lyckemosse
som fanns vid Hotell El:fversson och
Möllemosse förstås. Vi "halade" (åkte
kälke) och det var mest stora vedkälkar

som vi använde. Det var ju ingen trafik
så vi åkte mest på Möllebergsbacken
och "satte" (startade) på lite olika
ställen beroende av ålder. Var man liten
satte man vid Ina. Villa Ina var ett
begrepp. Lite äldre barn satte vid Halali
eller Barakullen och sedan gick färden
i bästa fall ända till hamnen. Om det
händelsevis kom en bil ropade alla:
Äggarörare! Som varning. Vi hade
bara en stör som vi styrde kälken med
och lyckliga var de som hade en bob
med ratt och broms. Vår storasyster
Greta i Stockholm gav oss småsyskon
en bob för fem ungar, lyckan var fullkomlig. Kälkarna hade vi också när vi
gick i skogen och plockade ved till mor.
Det var tungt men vi brukade vara
några stycken som drog i repet.

Tolvan
På våren spelade vi kula utanför
Henning Nilssons hus, där sonen JanLennart nu bor mitt emot "Skäraton".
Det var slätt och fint där på marken
så det gick bra att rita olika hagar på

underlaget. Vi bollade och hoppade
rep. Det finaste var att klara av fyra
bollar, men tre dög också. Det fanns
olika spel, såsom tolvan och tian. Mor
hade en gång gjort en beställnings lista
till Nyhamns Trävaruaffår, hon skickade med "tolvan" istället för beställning
av bräder, spik och tum och sådant.
På Iistan stod det: 12 rakt upp, 11 över
huvud, I Oklappa händer, 9 under höger
ben, 8 under vänster ben, 7 bakom
ryggen osv. Greta Pyk som arbetade
på kontoret fick ett gott skratt och kom
hem till mor på kvällen för att hämta
rätt lista.

Vi lekte mycket Partigömme
Vi var två lag, ett som gömde sig och
de andra letade. Vi höll mest till i
kvarteret vid Jönssons Pensionat. Det
stod tomt länge och det var en härligt
stor trädgård med tre grupper av höga
granar. Granarna stod tre och tre tätt
ihop, så de bildade bra gömställen, det
fanns också "ankeludan" (ankhuset),
ett hus som låg i nedre hörnet av tomten

och där muren finns kvar än idag. Där
var det ett fint gömställe men det var
också lite skrämmande att hoppa in
genom ett trasigt fönster in i det tomma
huset som var fullt med ankskit. Vid
Strandhaga fanns ett stall som var tomt
på hästar men inte på ungar, men jag
var livrädd för den stora mörka vinden
där. Jo, under kriget fanns där militärhästar i stallet minns jag. Brevpil gick
till på ungefär samma sätt, men då
skrev vi på små lappar och ritade pilar
på vägen, vart vi var på väg.
Ner mot målarens Kås fanns bara
gamle Valentins hus, resten var strandmark. Där växte höga växter som liknade jätterabarber med enormt stora
blad (barnperspektiv kanske). Där lektes Indianer och Vita, eller Tarzan. Det
fanns också en jättestor slånbuske och
vi byggde en tunnel in till mitten av
busken och det var vårt hemliga ställe.

Tippletning och stranning
Nedanför fortet på värnen byggde vi
upp hela byar. Vi gick på soptippen och
letade "saker" fast mor förbjudit det.
Det fanns små tippar lite varstans, en
just nedanför pensionat Jönsson, en vid
kyrkstigen och så den stora tippen
bortanför storskolan. Det var en guldgruva för våra grottor vid stranden.
Från hotellen var det mycket fma grejor,
jag har ännu kvar en liten såskanna
från pensionat Solviken (Trianon). Vi
byggde flera rum och kök, hade olika
affärer och handlade av varandra. Vi
"strannade" (letade virke och andra
skatter längs stranden) och ibland fick
vi ihop till en flotte som vi gav oss ut

Fortsättning på nästa sida ...

Fönsterspecialisten
VI HAR ALLT INOM FÖNSTER & DÖRRAR
• Hög kvalitet • Stor kuns4ap • Bra priser .
- Vi sköter allt från mått till montage
- Vi utfår också underhåll & renovering
Öppet:torsd-fred 15-18, övrigtidenlök

www.gamlahus.com
Bruksgatan 31 , Höganäs , 042-34 90 05
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Fortsättning från föregående sida

PLFIN PÖt<., MOLLES LE:t<PUJTs
t<J..Ä-Th,o-ietmu.,,t,I'{'"

på sjön med. Med plåtdunkar undertill
blev det ett ganska säkert flytetyg,
trodde vi, men det var förstås förbjudet
det också. Att vara mor var säkert inte
lättare då.

Kastanjer och glada danskar
På hösten gick vi till Kullahus, där
växer fortfarande en stor kastanj. Vid
bagare Karlssons lilla hus fanns också
ett kastanjeträd. Vi plockade och
tillverkade olika djur av kastanjer och
pinnar. Oftast blev det kor som liknade
giraffer men vad gjorde det. Vi byggde
inhägnader till våra djur och plötsligt
var vi bönder. Vilken fantasi vi hade.
Om sommaren blev det mest bad, men
hamnen lockade då Köpenhamnsbåtarna kom. Det verkade som alla
danskar rökte cigarr, luktade snaps,
skrattade och alltid var glada. Möllegubbarna rodde sina snipor med turister
så svetten lackade. Men det fanns två
fina motorbåtar också: Penta som ägdes av Sam och Star som hade Henry
Olsson som skeppare. De var verkligen eleganta.
Till de glada danskarna fanns också
många hästdroskor. De glänste blanka
och svarta och en del hade smala fina
guldränder i vackra linjer nästan i
jugendstil. Invändigt var de klädda med
röd plysch. Det var stora härliga arbetshästar som drog och som under veckorna användes i jordbruket och bönderna tjänade en slant under helgen.

Hjälpredor

Åter har det kommit ett brev till Möllekuriren från en av våra yngre läsare:
"Hej! Jag heter Oskar och är fyra år och jag tycker lekplatsen i Mö/le är
bedrövlig. Jag bor hos mormor och morfar på Barakullsvägen på somrarna
och jag och min lillasyster Elsa saknar en riktig lekplats. Vi skulle vilja att där
fanns en klätterställning med stegar och rep och kanske även en liten hydda,
en rejäl rutschbana, flera gungor, ett gungbräde till och en karusell.
Jag har ritat en plan som jag skickar med.
Tänk vad vi skulle bli glada om detta finns när vi kommer nästa sommar.
Kram från Oskar Harvey-Boud

Tack alla kunder för en fantastisk sommar!
Vi tänker ge utdelning på sommarens succe
och ger alla som tar med tidningen 10% på allt i butiken
-även antika möbler.
Öppet: lördagar & söndagar 13.00 - 18.00
Välkomna! önskar Anders & Lina 042-347 320

Det var vanligt att mammorna skurade
trasmattor i havet. Nedanför fortet
fanns utlagda flata stenar och där låg
de på knä och skurade sina mattor på
våren. De påstod att mattorna fick
klara färger av saltvattnet. Vi barn
hjälpte till med att skölja genom att dra
mattornaidetgrundarenavattnetstrax
utanför skurstenarna fram och tillbaka,
vi tyckte alltid det var roligt. Damerna
hade med kaffe och till oss små kakao
som värmde gott i kalla kroppen, för
det var bara vår då skurandet gick av
stapeln. Inga badtemperaturer precis.
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Konstkeramiker

KERSTIN J:SON TILLBERG
Unikt

handgjort & handmålat
stengods
Garngränd 6, 260 42 MÖLLE
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SKVALLERSPAL TEN!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
En fråga som vi far då och då i hamnen
är om vi sett till några kändisar. Ja, en
och annan har iakttagits i folkvimlet och
här följer summeringen av vår
kändissommar.
Först ut var Ingvar Carlsson, vår förra
statsminister och honom kände jag igen
helt på egen hand. Som klen TV-tittare
upplyse s jag annars ofta av mer
allmänbildade unga kolleger. Han åt en
glass och var sig helt lik fast mer
tredimensionell. Det är lite speciellt att
plötsligt stå ansikte mot ansikte med
någon som klivit ut ur TV-rutan med
röst och allt. Kanske lyckades jag inte
helt med den lätta förställning som krävs
för att se naturlig ut, för jag tyckte att
han hade glimten i ögat.
Mister Cerutti med det berömda
modehuset åt med några personer i
sällskap. Han betalade hela notan själv,
men ingen av oss kände igen honom.
Någon avslöjade att det var han, men
då hade mister Cerutti gått och vi
förblev lika ovetande om vi lken
herrtrend som just nu är på topp.
Henke Larsson tog en mellanöl med
en ung dam. Förbi-passerande kortade
av sin planerade pirpromenad och slog
även de sig ner med en öl. Allas blickar
vilade på Henke, men när han själv såg
sig om vändes allas blickar ut i det blå.
Vi möllebor är diskreta.

Donald Sutherland avlägsnade sig
skyndsamt via Gasta-gudan, när han
blev varse att Janne tog fram sin kikare.
Typiskt kändisbeteende - det var han,
inte tu tal om det. Janne är befaren från
de sju haven, har bl.a. en kaja till vän
och arbetar i Kids fiskhandel under
perio-dema till lands.
Prins Carl Philip skulle vara best man
på ett bröllop och sedan delta i festen
på Grand. Men var han någonsin här?
En del säger sig ha sett honom, andra
säger att han aldrig kom och att alla blir
så anonyma och ser ut som prinsar
allihop i sina högtidsdräkter. Men var
han nu best man, måste han väl ändå
komma till festen? Vid hamnen var han
i alla fall inte, men ryktet florerade även
honom förutan.
Sven Wollter åt en spätta på toast och
det gjorde Bille August också fast inte
samtidigt. Ulf Brunnberg åt detsamma
och hälsade dessutom hjärtligt på vår
alldeles egna kändis Martin Forsström,
som spelade Raspen i Rederiet, så att
alla förstod att de var bekanta. När Ulf
Brunnberg gick sin väg konstaterades
att han gick på samma sätt även privat,
som Vanheden gör i Jönssonligan.
Martin Forsström är ingift i byn och
kommer och hälsar på och hör ju hit,
så man nästan glömmer att han
framförallt är kändis. Detsamma gäller
Daniel Lemma, som skrev musiken

Om du tror att du vet
allt, är du dåligt underrättad.
- Välkommen till
Nya Höganäs Bokhandel!
(Kioesiskto,dsp,åk)

HöGANÄsv';d~d
Höganäs Bokhandel, Köpmansgatan 13, 263 38 Höganäs.
Telefon 042-34 01 97. Öppettider: måndag-fredag 10-18, lördagar 10-14.
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till filmen Jalla Jalla och en hel del annan
fin soulinspirerad rockmusik. Han är så
sympatisk och anspråkslös trots
framgångarna att man kan tro att han
kommer från Mölle, fast han är ifrån
Nyhamn.
Inte en enda kvinnlig kändis finns med
på vår lista i år? Varför undviker de
samtliga hamnen i Mölle? Det blir något
att grubbla på under vinterhalvåret!
UNN CARLSSON
med utsikt från KNAFVES CAFE

ETT STORT TACK
TILL ALLA SPONSORER
SOM SKÄNKT
FINA PRISER
TILL SILLENS DAG
MÖLLE 2005-07-16
Sponsorer till vinstlotteriet:
Bokhandeln i Höganäs
Cencia, Möllehässle
Fyra vänners butik
Gruvtorgets parfymeri
Hotell Kullaberg
Mölle Hamnkiosk
Kerstin Tillberg
Marianne Wickström
Lisa Wohlfarth
Sponsorer till Hattparaden:
MölleSPA
Hotell Kullaberg
Kullagården på golfbanan
Grand Hotell
Knafves kafe
Bokrean i Mölle hamn
Hamnkiosken
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VÄLKOMMEN TILL

tRol/ {Jlersös
fl>ani~ & !JCerrsal"n'I
Kulla bergsvägen,
Mölle (vid kapellet)
Tidsbeställning
tel. 042-34 73 71

Krogen på berget
,

-konventionell tandvård
-implantatbehandling
' -tandhygienist
samt med hjälp av laser:
- smärtfri behandling
_- ~le kning
- k,irurgi

telefon 042-34 74 20

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

MÖLLEMÅLARNA
Utöver det traditionella måleriet utför vi även:

· fönsterrenovering
• hetvattentvätt med algborttagning
· målning med äkta svensk linoljefärg
· äldre målningsteknik samt dekoraticnsmåleri
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
26042 MÖLLE
Tel/fax: +46(0)42-34 76 31
Bil: 070-334 74 94
Medlem i Målaremästarnas
Riksförening

Frederic Filmare
Många har sagt att man borde intervjua
de äldre i byn framför en kamera - de
äldre som har något att berätta. Och
några har gjort enstaka försök till det.
Nu har byn begåvats med en möllebo
som inte bara har de ambitionerna utan
också gjort slag i saken. Förutom intervjuer vill Frederic dokumentera händelser i byn med sin kamera. I sommar
har strandstädare, midsommarfirare
och besökare på Sillens dag stött på
honom. Dessutom fick Frederic så bra
bilder från branden på Åkersberget att
han kunde sälja dem till SVT.
Frederic Täckström har vuxit upp i
Mölle. De senaste åren har han sommarbott här med familj och fr o m i år
har det blivit Mölle på heltid igen, på
Gylleröd nämligen. Frederic är frilansare och jobbar med formgivning av
böcker. Det går alldeles utmärkt att
göra det med basen i Mölle. Men han
har också en halv fot i filrnarbete. Han
har gjort en dokumentärfilm, Predikanten, som vi kanske kan komma att fa
se i TV vad det lider. Framför kameran har han bland annat setts som polis
i några Wallanderfilrner.
Frederics pappa Eric var en tidig hobbyfilmare på sin tid. I höst kommer Frederic att visa något av hans och sitt
eget filmande på stationshuset när
Byföreningen ordnar film- o trivselkvällar.

Om du råkar på Frederic Täckström med sin
kamera har du chansen att bli en del av hans
dokumentation om livet i Mölle.

Frederics bidrag till byföreningens film- och
trivselkvällar på stationshuset i höst är

den 12 september :
• Strandstädningen 2005, Möllebor i aktion mot skräpet på våra
stränder, cirka 20 minuter
• Midsommarfirande i Mölle 2005, Möllebor i dansens virvlar, med
en liten snutt från samma stäl le 1948. Cirka 30 minuter
• Branden på Kullaberg 2005, filmbilderna som Sydnytt inte visade
cirka I O minuter inkl Hotell Elfversson brinner
från 1953
• Vikingaskepp i sjönöd, återigen filmbilderna som inte fick plats i
Sydnytt, cirka 10 minuter
och den 30 november:
• Stormen Gudruns härjningar i Mölle, dagen efter,
cirka 15 minuter
• Predikanten, en film om Gunnar Nilsson, känd malmöprofil, 55
minuter. "Gunnar Nilsson är predikant med egen försam ling som
predikar på olika ställen i Malmö tre gånger i veckan. Hans
huvudsakliga syfte är att samla in pengar till olika ändamål, under
senare år främst till hemlösa. Många malmöbor har nog retat sig
på hans högljudda och raspiga högtalare. Det gjorde jag själv
under ett antal år (Gunnar har predikat i Malmö i minst 20 år) .
En dag bestämde jag mig för att verkligen lyssna på vad han hade
att säga och förvånades över hans starka engagemang.

CA FE

E.L~~
LÅ6-0RJ
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!

HOTELL

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

www.hotellmollehus.se

042-34 01 00
Centralgatan 43, 263 38 HÖGANÄS
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Möllekuriren frågar:

Barbro Möller (till vänster):
- Jag lagar sjömansbiff, det
älskar jag. Potatisen är
godast. Efter det äter jag
vä ldigt gärna ost och päron
eller vindruvor. Jag dricker
gärna ett glas rödvin . Inget
Ramlösa här inte, skrattar
Barbro.

Afternoon Tea
Njut av varma scones,
ost & engelska marmelader
Te som "Höstglöd"
el. "Kanel/ljung"
65:Alla söndagar
oktober & november

13-17
Välkomna!
Bed & breakfast: hela året
Bränneslyckevägen 152
(mellan Mölle & Arild)

tel. 042-34 61 41

Saima Elgqvist (till höger):
- Jag har just kommit överens
med min wok-panna om att
använda den fram tills det blir
dags för julmaten. Det går så
snabbt och lätt att få grönsaker
färdiglogo-de i den pannan . Jag
dricker gärna ett glas öl eller
gott vin därtill. Efterrätten får
gärna bestå av höstens frukter,
skurna i småbitar till en härlig
fruktsallad.

Kära Möl lebor!
Välkomna till
Krapperups Kaffestuga och Slottsbod.
Vi har öppet var je helg t o m Lucia,
kl 11-17

Kaffestugan är fylld med hembakade kakor
och gott nybryggt kaffe & te.
Vi serverar en härlig god hemlagad soppa
med ett läckert tillbehör.
Vi har öl- och vinrättigheter.
Slottsboden är öppen hela hösten
och där hittar ni många spännande presenttips.
Hyllorna är också fyllda
med våra hemkokta marmelader
och skorpor med många fantasifulla smaker.

Familjen Björkman,
Magnus, Lotta, Kajsa och Johan:

Hjärtligt välkomna
önskar Mette & Isabella Hagman
Tel. 34 48 00

8

- Älggryta svarar pappa Magnus. I grytan ska finnas
messmör som smaksättare, och den serveras med
lingon. Till det ett mustigt rödvin. Ja, barnen får
äppelcider! Som dessert väljer familjen marängsviss,
och till den dricker de vuxna kaffe .
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Vad vill du ha på tallriken och i glaset då stearinljusen brinner och brasan sprakar?

Maria och Håkan Ulfgard:
- För en ruggig regnig eftermiddag framför
brasan, kan man tänka sig ett gott Ceylonthe
med scones och bitterorange marmelad eller
marmelad från egna plommon.
- När man egentligen inte längre är hungrig,
men vill sitta och prata, smakar charkuterier
och ett gott stenugnsbakat bröd från Fyra
vänner väldigt bra. Till det dricker vi ett gott
vin eller en Weissbier, säger både Maria och
Håkan.

Johan Olofsson
med Spikey:

....:......;;.;..-a.................

Margareta och Arne
Medin (ovan ):

- Antingen vill jag ha
gås eller någonting
med kyckling . Till det
ska det vara potatis
med gräddsås. Som
efterrätt tycker jag
om fruktsallad. Helst
dricker jag läsk till
maten.
- Spikey gillar kyckling
i alla former. Han kan
nosa sig till en kyckling
på kilometers
avstånd .

Tina har andra preferenser: "Jag vill ha en
mustig köttgryta , med
massor av morötter och
lök. Och så gillar jag ju
glass." Parets favoritvin
just nu är det röda vinet
Koonunga Hill. Sonja
delar husses smak och
föredrar spaghetti med
köttfärssås, gärna
toppad med riven

- Rådjursgryta utbrister
Margareta. - Och äpplekaka
med vanilj. Som förrätt kan
jag tänka mej en kantarelloch blandsvampstoast.
Men dessförinnan, som en
liten frisk entre bjuder paret
Medin på en havtornsjuice
tillagad på egna bär. I
rådjursgrytan lägger
Margareta lök, morötter,
selleri, vin timjan och lite
andra örter. Till grytan en
gele av nyponen på bilden.
Arne framhåller det mustiga
vinet som är ett måste till
den här anrättningen.

TEXT &FOTO:
INGRID ERIKSSON
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TEXT OCH FOTO: INGRID ERIKSSON

- Det var faktiskt en bybo som sa till
mej "ska inte du öppna frisersalong i
Mölle"? berättar Marie som var
bosatt i Mölle, men jobbade inne i
Helsingborg.
Det tålde att tänka på. Visst skulle det
vara skönt att kunna jobba hemifrån.
Å andra sidan är det ju väldigt trevligt
med kolleger, och med kunderna
trivdes Marie mycket bra. Men tanken
mognade och 1988 öppnade Marie sin
egen salong.
- De eventuella nackdelarna har jag
glömt nu, skrattar Marie, som uppskattar att kunna styra sin egen tid.
Dessutom tycker hon det är väldigt
trevligt att känna kunderna mera på
djupet.
- Det är viktigt att kunderna känner
att de kan prata om det de har på
hjärtat och veta att det stannar här
inom salongen, betonar hon.
Kund.kretsen är väldigt spridd både
geografiskt och i å lder. Det finns
exempel på kunder som började komma då de var barn och som sen fortsatt
ända upp i vuxen å lder. Kunderna
kommer från Mölle förstås, från Nyhamnsläge, Höganäs, Viken och Hel-

singborg. En riktigt långväga kund
kommer 3- 4 gånger å rligen frå n
Norge. Det roligaste med jobbet är
kundkontakten. Marie utvecklar sitt
resonemang:
- Man tittar på blocket och tänker
"jättekul att hon kommer idag".
Variationen är viktig, att jag inte gör
samma sak hela tiden. Jag har lärt
känna en massa trevliga människor
som jag aldrig skulle ha träffat annars.
Arbetet i sig är väldigt positivt. Kunden
kommer hit och ser kanske lite skruttig
ut. När hon eller han går ut har man
förvandlats till sitt vanliga jag och blir
glad över förändringen. Speciellt för
kvinnor är håret viktigt. Man kan ha
hur fina kläder som helst, men om håret
inte fungerar så känner man sig inte
snygg.
Salong Hårfint består så länge Marie
tycker att det är roligt. Tanken att
kanske trappa ned så småningom
smyger sig på ibland, men det dröj er
ännu ett tag. Till glädje för kunder som
hos Marie hittat "sin" frisör.

Vi flyttar oss nedåt på kroppen och
går vidare till Mölle Spa, där en förförisk doft av oljor och essenser möter
i trappan ned till de nedre regionerna
på gamla Turisthotellet. Välljudande,
stilla musik ledsagar oss in i själva behandlingsrurnrnet där Helene Mandersson just tänder ljus i utsirade
kandelabrar. Allt andas lugn, avkoppling. Här finns något för både doftsinne,
hörsel och syn.

Helenes kompanjon är Anne-Lie Gabassi som är utbildad klassisk massör
och den som representerar "energi" i
partnerskapet. Helene motsvaras av
begreppet "harmoni". Hon är utbildad
arorna terapeut, zonterapeut och Backpraktiker *).
Anne-Lie och Helene erbjuder klassisk
svensk massage, zonterapi, arornamassage och olika spa-behandlingar,
tex kroppspeeling eller alginpackning.
- Sen har vi ju den berömda kombimassagen, som är väldigt uppskattad
berättar Anne-Lie. Det är par, syskon, mor och dotter, kompisar, som
väljer att få massage samtidigt, i
samma rum. Eftersom vi kompletterar varandra så kan vi ge olika
typer av massage, efter önskemål.

Systrarna Berit Anseth-Quw:food och Crethe
Nyman är båda basa/la i Viken. Berit tillhör
Maries allra trognaste kunde,: Hon började nämligen då Marie.fortfarande var elev. Det är så bra med Marie att hon läser så man kan p rata litteratur med henne. Och
kläder! Och vin! Va cker är hon också!
Det är bara .fördelar här; säger systrarna med en mun.
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För de kunder som återkommer görs
en hälsodeklaration. "Man måste ha
ett samtal för att få veta vilka växter
som behövs. Det är viktigt för mig att
veta om klienten besväras av allergi,
högt blodtryck eller tex är gravid, när

*)fö
att de
skohr
som I:
balan

Ja, återigen kan konstateras att vår by är något alldeles särskilt. I vilken annan liten landsortsby kan man få
kropps- och hälsovård från topp till tå? I vår serie "arbetsplats Mölle" träffar vi den här gången några av
dem som ser till att vi mår bra från topp till tå. Det är Marie Länsberg, Salong Hårfint, Anne-Lie Gabassi och
Helene Mandersson, terapeuter på Mölle Spa och Solveig Johansson, Fotvårdskliniken i Mölle.

jag ska blanda oljor", säger Helene.
Precis som läkare och övrig personal
inom sjuk- och hälsovård har Helene
och Anne-Lie tystnadsplikt.
- Det absolut roligaste är när klienter
kommer tillbaka och att man då så
småningom får se ett resultat, säger
Helene. Men ibland ser man resultat
redan efter en gång, t ex när någon
med svår migrän kommer för en
ansiktsbehandling och går befriad
härifrån.
- Den vanligaste kommentaren från
kunderna är "underbart", "fantastiskt", skrattar Anne-Lie och tilllägger: "Vi har inte så tätt mellan
våra gäster, utan var och en har tid
att ligga kvar och ta det lugnt efter
behandlingen, dricka ett glas vatten
och äta lite frukt."

För den närmaste framtiden tänker
damerna dra igång marknadsföring
på större allvar. De vill gärna nå fler
klienter i bygden, och ideer saknas
inte. Att de har väldigt roligt
tillsammans gör ju inte saken sämre.
-A Match Made in Heaven, kolleger
emellan, sammanfattar Helene.

vard Back, en engelsk läkare verksam på 1930-talet, ansåg
måste finnas snällare metoder att bota sjukdomar på än
>dicinens mediciner. Han sökte i naturen och fann 38 växter
pade sig. Med hjälp av blommornas energier kunde han
raden obalans i personligheten som skapar sjukdom.

Styrkt till kropp och själ och med nacke
och axlar skönt avslappnade, traskar
vi upp på backarna, till den av damerna
som hållit på längst. Solveig Johansson
öppnade sin fotvårdsklinik strax före
jul år 1972.
- Jag hade just avslutat min utbildning i Malmö och höll väl antagligen på med julstöket då telefonen
ringde. Det var Rut Jönsson (mamma till Arne J) som var på tråden.
Hon hade hört att jag skulle öppna
fotvårdskl inik, och ville veta om hon
kunde få komma. Det spred sig och
före jul hann även Ebba Ahlbäck,
Karin Nilsson på Strandhäll och Jnez
Johansson komma och få fötterna
omskötta, minns Solveig.
I början inriktade hon sig på behandling
i hemmet, men så började ryktet om
fotvårds kliniken sprida sig och det kom
förfrågningar från socialförvaltningen
som behövde en fotterapeut till äldreboendena Väsbyhemmet och Vid viken
i Farhult. Solveig var skeptisk till en
början, men åkte i alla fall till Väsby
och blev så väl mottagen att hon sa ja
direkt. Solveig har tjänstgjort på flera
andra äldreboenden i kommunen , och
under en period även på mentalsjukhemmet Sjöcrona.

- Fast kommer det någon liten tant
med en flaska nagellack så målar jag
på så klart, fnissar den medicinska
fotterapeuten och tillägger: Det får
man ställa upp på.
Behandlingen anpassas efter hur fötterna ser ut. Någon har speciella problem, tex nageltrång eller liktornar. En
vanlig kommentar är "så skönt det var"
och det kan vara lite dubbelbottnat, dels
att behandlingen varit en ren njutning,
men också att det är skönt att det
äntligen är över.
- Mina patienter vet att en bokad tid
är ett förslag, som kan ändras på om
endera parten får förhinder. Det
råder ömsesidig flexibilitet, vilket
tydligen uppskattas. En del kunder
har troget återkommit var 5-6 vecka
i trettio år. Det är inte många av ens
vanliga vänner man träffar så ofta,
kommenterar Solveig.
Nu trappar hon ned så smått, men "jag
vill hålla på så länge jag tycker det är
roligt, och så länge jag får vara frisk.
Jag tycker det är ett behagligt jobb."
Och behagligt är det för patienten
också, som går därifrån på lätta fötter,
i en lite svävande gångart.

- Det var en ny och nyttig erfarenhet. Patienterna led av många olika
sjukdomstillstånd. Många av de boende var yngre personer med lättare
hjärnskador. Den gemensamma
nämnaren för alla är att de var så
gulliga och trevliga. Mötet med dem
har gjort mej mera tolerant,
konstaterar Solveig.
Det är medicinsk fotvård Solveig ägnar
sig åt. För några år sedan gjordes en
uppdelning mellan fotvård och pedikyr.
I Solveigs behandlingar får inte ingå
någon skönhetsvård.
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Sedan tjugofem år tillbaka har

Friluftsfrämjandets
lokalavdelning i Kullabygden
sin bas i Björkeröd. Och det är precis där de skall
vara. Stugan, som ligger rakt framför en när man
kommer upp på berget från Kockenhus, är
utgångspunkt för en omfattande och varierande
verksamhet. Här har vi den mesta natur som
Kullabygden kan erbjuda och det drar folk från
hela nordvästra Skåne.

"Skogsmullarna" huserar i Björkeröd
Friluftsfrämjandet har funnits sedan
1892. Det är en ideell förening på riksplanet med en mängd lokalavdelningar,
samordnade i distrikt. Totalt är mer än
I 00.000 svenskar friluftsfrämjare, och
mångtusenfalt fler har varit det som
barn. Avdelningen i Kullabygden har
runt 400 medlemmar vi lket gör
föreningen till en av de större i Mölle
med omnejd.

Mulle är ett "levande " varumärke
för Friluftsfrämjandet. Skogsmullen dyker upp i skogen när barnen
ropar Hej, Kollikok!
Även om mulle blivit något synonymt
med friluftsfrämjare är det bara en liten
del av vad man håller på med.
Friluftsfrämjandet är till för alla åldrar

- och på alla nivåer från tipspromenader till lite mer avancerade bergsklättringar eller kajakturer. I "vår"
förening arrangerar man vandringar på
berget som är ledarledda. All verksamhet leds av utbildade ledare. I hela
Sverige finns mer än I 0.000 ledare
utbildade av friluftsfrämjandet!
Det finns verkligen verksamhet för alla
åldrar: knoppgrupper för barn upp till
tre år, knyttegrupper för 3- 5-åringama,
mullegrupper 5- 7 år, strö vare 7- 10 år
och frilufsare 10--14 år. Därefter blir
man " invigd" TVM:are. Det står för
tre vild-marksmål, fjäll, skog och vatten.
De vuxna främjarnas grupp kallas
Frivux. För "utom-stående" arrangeras
också tipsprome-nader och vandringar
på Kullaberg.

I mullegrupperna går mycket ut på att se
och förstå vad som finn s runt om oss ute i
naturen. Här har ledarna Carin Stoeckmann och Ann Persson från Nyhamnsläge
hittat något intressant för sin mullegrupp.

Maklarf11111a11 l '11 ;d Lkerbt;1111

.ekenstam.se
ro42-123330
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Stugan hyrs av Krapperup
Frilufts-främjandets stuga är en pärla
och en stor tillgång, mitt i naturen.
Det kostar relativt lite att få vara med
ute i naturen. För barn är avgiften 200
kronor per termin plus en årsavgift på
65 kronor ti 11 riksorganisationen.
Allt arbete i den lokala föreningen sker
ideellt. Att hinna med att skaffa nya
ledare är ibland för betungande. Nya
grupper kräver att det finns föräldrar
som engagerar sig och vill bli ledare.
Det var så Carin Stoeckmann kom
in i verksamheten för tre år sedan . Nu
är hon en av de åtta i styrelsen.

"Det finns inget dåligt väder, bara dåligt valda kläder."

Tro inte att alla ni möter på berget i
grupp är frilufts-främjare från lokalavdelningen här. Kulla berg är populärt
och mål för många likasinnade. Ängelholms Vandrarförening förlägger gärna
vandringar till berget - och hyrt o m
stugan av Frilufts-främjandet vid sådana tillfällen. Lokalavdelningen i Helsingborg arrangerar klättringar här.
I Frilufts-främjandets verksamhet går
det inte ut på att vara bäst - möjligtvis
undantaget tipspromenaderna. I stället
gäller det att lära sig att kunna ta vara
på sig själv i naturen och att vara aktsam . Man lär sig matlagning över
öppen eld, slå knopar, rigga vindskydd,
läsa karta och kompass, hantera kniv
med mera.
När man blir äldre vill man ofta prova
på mer avancerat friluftsliv som klättring, grottor eller fjäll vandringar.
Det märks att friluftslivet är det viktigaste. I stryelsearbetet försöker man
rotera uppdragen så att inget skall bli
för betungande för lång tid . Carin
Stoeckman från Nyhamnsläge kom
med i verksamheten för tre år sedan
som ledare för en mullegrupp och har
nu "följt med" som strövarledare. På
en sådan grupp får man aldrig vara
mindre än två ledare. När Möllekuriren hälsar på är det fyra ledare
med 10-12 barn.
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Ledarna for den här strövargruppen är fr v Carin Stoeckmann frå n
Nyhamnsläge, Ingela Nilsson från Höganäs, Åsa Erlandsson.från
A'ngelholm och Johan Birgerssonfrån Påarp. En bra geografisk
spridning således. "Men alla ääälskar vi Kullaberg och Mö/le " säger
de med en mun till Mölle- Kurirensfotograf
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BAhlquist
Maskin AB
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Inspireras
av alla nyheter
som kommit!
Paneler, stänger,
gardin- och möbeltyger.
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Sömnad, rådgivning och montage.

STENARBETEN
SPRÄNGNINGSUPPDRAG
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Centralgatan 43, Höganäs
042-33 22 88, 0708-57 83 90

Box 2026,
281 02 HÄSSLEHOLM
tel 0451 - 77 00 18,
070 - 650 76 50

Öppet tisdag-fredag 12-18
lörd 10-13

••

0

VINNANDEVARMEFRAN IVT
Hos oss kan d u 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
Vi utför service på IVT-värmepumpar mm

Termo Kyl AB i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona
Ackrediterat serviceföretag
Tel042-151450,0431-13030,0418-436110
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"Damernas tvätt" och skymmande häckar
Späckad information och fullt hus på sommarmötet
Varje sommar kallar Byföreningen till möte just under den
tiden när så många som möjligt
finns i byn. Jan Nauckhoff, ny
ordförande i Byföreningen, tog
också det nya greppet att ge
Hamnföreningen och Vägföreningen en samtidig möjlighet att
informera om vad som händer
inom respektives fögderi förutom de sedvanliga
kommunala företrädarna.
Det greppet gick hem. Mycket och koncentrerad - information
på relativt kort tid uppskattades
av de flesta. Även Marcus
Pettersson från campingen i
Möllehässle fick chansen att
berätta om sin verksamhet.
Visste ni att campingen är minst
lika stor som Mölle vad gäller
antalet innevånare!

Klara besked från
kommunalrådet
Kommunalrådet, Peter Kovacs, kunde
ge klart besked på två punkter:
- Bredband skall vara framdraget till
Mölle under 2006 för att ge möjlighet till mer än den operatör som
finns i dag.
- Den önskvärda ombyggnaden av
hamnen kan inte bli av med enbart
kommunal finansiering.

"Upplysningar" från
hamnföreningen ...

Möllediplomet till Eva
Dahlberg

Belysning på hamnpirarna och grusning av utfyllnaden samt nya stelor har
ordföranden Hans Thiis kunnat glädja
byborna med det gångna året. Och
man har rustat upp faciliteterna ihamnhuset för gästbåtarnas besättningar, bl a
så att "damerna bättre kan ta hand om
sin tvätt". Ja, var skulle könsrollerna
bevaras bättre än bland gubbarna på
hamnen. Dessutom talas det nu om
kallbadhus och bastu i termer så att
man nästa kan börja tro på det. Och
inte minst har hamnföreningen presenterat en budgetvariant för ombyggnaden av hamnen som radikalt minskar
finansieringsbehovet - och risken för
överklaganden framför allt!

Jan Nauckho.ffkunde åskådliggöra en
del av byföreningens verksamhet
genom att dela ut årets Möllediplom
till Eva på Grand.

... och vägföreningen
Ordförande Hans Göthe har åkt sopbil
i sommar och kunnat konstatera att det
är si och så med framkomligheten.
Någonting att fundera på alltså för oss
som vill underlätta för renhållningen,
utryckningsfordon men även för våra
medtrafikanter. Vägföreningen har fått
mera grönytor att ta hand om och har
en ny entreprenör. Och med er{kommunal konsults hjälp skall vildvuxna
häckar attackeras, speciellt i gatuhörn.

"För ett idogt arbete att.förvalta och
vidareutveckla Grand till det ljus på
berget, som möllebor och turister upplever
det vara och för alla kulinariska
upplevelser från Kulla bygdens primörer
som erbjuds i restaurangerna" - så löd

Dessutom fick de närvarande en sammanfattning av det omfattande arbete
som byföreningen lägger ner med
strandstädning, midsommarfirande,
valborgsmässobål, bibliotek, Möllekuriren, trivselkvällar och annat.
Och till sistfickMölle-kuriren chansen
att slå ett slag för uppbyggnad av
badhytterna i Solviken och Fågelviken.
Materialet har redan donerats. Men
frågan är om det finns någon mer som
vill engagera sig för att driva projektet.
Det behövs för att det skall kunna
real ise ras .
HÅKAN LIND

Blåranden
HOSTNYTT!
När vi nu åter "flyttar inomhus"
brukar lusten att förverkliga
ideer till förändringar i hemmet
infinna sig.
Låt dig inspireras av nya vackra
tygprover från ledande
fabrikanter i Europa - textilier
för såväl möbler & gardiner,
som för dukar & kuddar m.m.
Jag kommer gärna och visar
tygprover i ditt hem.
Eller gör ett besök hos mig på
avtalad tid . Jag samarbetar
med professionell sömmerska
& tapetserare.

Ulla Lundstad
Kullabergsvägen 6 i Mölle
tel 042-34 76 68
mobil 0708-342590

styrelsens motivering till årets Möllediplom, so m togs emot av Eva Dahlberg.
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Vita byn har fatt en egen flaggstång!
En vacker sommardag hissade vi
flaggan för första gången och sjöng
vår nationalsång.
SN

GEORG JENSEN

MÖLLEBÅTEN
EN SINNENAS TUR
Nimis, Arx har jag klättrat till.
Alla namn som Kullamannens ansikte,
Stora björn, Silvergrottan är namn jag läst om. En vacker
sommarmorgon åkte jag och min dotter runt Kullaberg med
Möllebåten.
Det var en fantastisk upplevelse att höra om bergets historia
och få alla namn på plats. Tillbaka i Mölle var vi helt överens
om vilken gudomlig plats vi bor på.
SUSANNE NAUCKHOFF

Välkommen
på en ut.flykt
till en unik butik med alla de
största smyckedesignerna

Vi visar
höstens nya
make-up färger.
Välkomna att prova
fredagen 16/9
kl 13-17

~
Storgatan 62 i Höganäs, 042- 340623
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RING FÖR IN FORMATION OCH BOKNING

042-3403' 1 ; ' ~
Liselotte & Eva

Din bank
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B ED & B REAK.FAST
Hyr lokal för familjefest ,
konferens etc.
Kullamannens kök lagar maten ,
ni tar med drycken .

042-3 4 70
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www.strandgardenmolle .se

i Kullabygden

DAHLBERG

CAPTAINS.captains / har öppet hela hösten. 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 cateringlavhämtning
Välkommen med Er bordsbeställningpå tel 042-3 62230

Besök gärna vår hemsida på www.grand-molle.se
Hotell * Konferens * a la carte * Bröllop * Fest
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FÅGELVIKENS VÄNNER
BEKÄMPAR TÅNGEN PÅ
STRANDEN
Ett gäng frivilliga har under sommaren
hjälpts åt med att ta bort tången vid barnens sandstrand i Fågelviken. Gruppen,
bestående av Jan Nauckhoff, Mats Vikström, Rolf Gisel-Ekdahl, Björn Sahlsten,
Torsten Nilsson, Lars Steen och familjen
Alpman, representerad av Mia, Nils, Marie
och Jan, har orkat med den tång som kommit i mindre mängder. Men när det blir
mycket tång, ja tonvis, så räcker inte gott
humör, god vilja och vanlig mänsklig styrka till. Då fordras en maskin, och den kos-

tar.
- Det behövs en maskin, antingen genom
kommunens försorg eller på privat väg.
Förhoppningsvis kommer den att kunna
finansieras genom kommunen, säger Jan
Nauckhoff.
Vid somma1mötet togs frågan om hur man
skulle få bo1t tången upp med de politiker
som var närvarande. Det bestämdes att
byföreningen och berörda politiker och
tjänstemän ska träffas två ggr per år. Vid
de tillfällena ska man bl a diskutera
finansiering och fördelning av ansvar för
tångbekämpning vid Fågelviksbadet.
INGRID ERIKSSON

VÄLKOMMEN HÖST!

för sig.
De flesta titlarna i Mölle bibliotek gavs
ut under 2003 och 2004. Därutöver finns
cirka 150 böcker som skänkts av
bokcirkelns medlemmar under åren 2004
och 2005. Ingen gammal skåpmat alltså.

Äntligen kommer "den vår de svage
kallar höst", med alla angenäma läsupplevelser i höstens bokflod.
Människan har alltför lätt för att komma
ihåg vad hon inte har. Det går fort att
glömma vad man faktiskt har. I Mölle är
viju så lyckligt lottade att vi har ett
alldeles eget bibliotek.
- Nu kan vi kalla oss Molle bibliotek,
berättar en glad Lena Strandmark och
fortsätter: "Vi vill inte längre vara en
utlåningsstation. Vilket ord!"
Siv, Lena och deras medhjälpare har
kämpat hårt för att vårt bibliotek ska ta
vara kvar, även fastän huvudbiblioteket
inte längre anser sig ha råd med de små
utl åningsstationerna.
Bibliotekets eldsjälar har erbjudit sig att
själva ta hand om urval av böcker,
transporter m m. Men nej - det går inte

Tveka inte, passa på att utnyttja denna
facilitet!
INGRID ERIKSSON

MENAR DU ALL VAR MED
ATT GÅ NER I VIKT?
Varför inte prova det nya
konceptet Shape Works?

lsabella Hagman
Oberoende Herbolife Distributör
tel 042-346203,
mobil 0733-360543

PROFFSHJÄLP MED
F'Ö.NS-TERPUTSNING!
Många lrs etfattnhet1

VI låmoarr

fasta prlstt

VI UTFÖR UPPDRA.G I . ~
-'

NÄR OLYCKAN ÄR
FRAMME

.. hemmet

Vad kan vi göra innan
professionell hjälp är på plats?
Kurs i hjärt/lungräddning ordnas i
höst här i Mölle genom civilförsvaret. Kursen går på kvällstid och
har statliga bidrag.
Anmälan till Lena Strandmark,
tel. 34 7910, senast den 20/9.

•butiken
.. industrier mm.

Mölle kapellsyförening
Under hösten träffas vi på
stationshuset
följande torsdagar:
22/9, 6/ 10, 20/ 10, 3/ 11, 17/11.
Mötet börjar alltid kl. 14.30.
Nya medlemmar är hjärtligt välkomna.
Adventskaffe söndagen den 27 /1 1.
Brunnby församling
11 sept. söndagsmässa kl. 18.00
9 okt.
söndagsmässa kl. 15.00
13 nov. söndagsgudtjänst kl. 15.00
Kyrklunch i Mölle
7 sept. , 5 okt. , 2 nov. kl. 12.00
Alla hjärtligt välkomna.
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på uppdragen!
RING IDAG så
ger vi cu pris.
••• (F~kattesedel
~ finm)

Eriks fönsterpurts
042-34 6-1 33

mooiJI 010~14

HÄLSOHUSET
METTE BOHLIN
Hälsokonsult: Stresshantering · Yoga · Meditation

,1

3ö

Storgatan 72
HÖGANÄS
042 - 33 07 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
Cer!. 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
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BOKCIRKEL

MÖLLE BOULEKLUBB

Den populära bokcirkeln fortsätter i
höst. Lena tar hjälp av Höganäs
Bokhandel med att välja ut så många
titlar ur höstens utgivningar som det
finns betalande. Plus några som kommer
med som bonus. För 225 :- kan man läsa
ca 70 nya böcker. Bokcirkeln växte med
ett 15-tal personer förra verksamhetsåret. Totalt har cirkeln nu ca 60
medlemmar. Under hösten anordnas en
bokkväll 26 oktober kl 19.00.
Lena hälsar nya och gamla medlemmar
välkomna till ett nytt spännande läs-år.

har i år liksom tidigare
varit aktiv med träningsspel på tis-, ons-, och torsdagar
samt tävlingsspel ett flertal
söndagar.
KM har spelats i dubbel och singel.
Dubbelmästare blev
Maj-Britt Hansson/Karim Belkheri.
Singelmästare blev Jan Andersson.
Mot Landskrona har det årliga
klubbmötet hos oss spelats varvid
Landskrona vann med I poäng.
Returmöte hos Landskrona spelas
senare i år.
Klubbens sommarmöte med partävling och samkväm hölls den
13 augusti.
Bengt Bring ordf.

BIBLIOTEKET har öppet
torsdagar kl.16.00-18.00

KULLAPRAKTIKEN
Doktor
SVEN-GÖRAN BLANCK
Centralgatan 35, Höganäs
tel 042-33 08 60

Säkrare senior
Tisdagen den 13 september kl 14
[nstruktör från Civilförsvarsföreningen, Soini Hartikainen,
informerar och sjukgymnast Anne-Marie Lind ger tips om
egen träning för bättre balans o styrka. Kaffe.
Anmälan till Anne-Marie Lind eller Gunilla Bergdahl

Balans- o. styrketräningsgrupp
Sju tisdagar kl 14 med start den 4 oktober under ledning av
sjukgymnastAnne-Marie Lind. Anmälan till Anne-Marie Lind.

Välkommen till

Filmvisning
Måndagen den 19/9kl. 19.00
visar Frederic Täckström nya
fi !mer om strandstädning,
midsommar
och branden på Kullaberg 2005.
Kaffe och kaka i pausen.
Vitt vin och ost
Kaj Zaar leder en annorlunda
vinprovning måndagen den 3/ 10
kl. 19 .00 på stationshuset.
Anmälan till Halvard Dunberg
tel. 347003.
Begränsat deltagarantal.
Bindande anmä lan.
Höstens böcker
Onsdagen den 26/ 10 kl. 19,,.00
bjuder byföreningen in till en kväll
med Ellen Skarp från Killbergs
bokhandel i Helsingborg. Ellen
presenterar några av höstens nya
böcker på sitt mycket livfulla sätt.
Hennes boktips måste man följa!
Kaffe serveras i pausen.
Mölles historia
Hans Otto Pyk berättar
onsdagen den 16 /11 kl. 19 .00.
I pausen serveras kaffe med kaka.

Privat familjeläkare

Nyhamns Sjukgymnastik
Anne-Marie Lind, leg sjukgymnast
042-34 42 39 , 042-34 75 53 (bos!.)

AKTIVITETER I
MÖLLE BYFÖRENING
HÖSTEN 2005

GB Kroppskultur
Gunilla Bergdahl , cert. massör
042-34 48 76 , 0708-32 08 93 (mob)

NYHAMNS HÄLSOCENTER

Gamla bankhuset, Eleshultsvägen 33 i Nyhamnsläge
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Filmkväll
Onsdagen den 30/11 kl. 19 .00
visar Frederic Täckström filmerna
Predikanten och
Stormen Gudrun i Mölle
Kaffe och kaka serveras.
Glögg på biblioteket
Torsdagen den 15/12
träffas vi mellan kl. 16-18
och dricker g lögg och önskar
varandra God Jul.
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Höstgympa
Motionsgymnastiken för damer
i Annexet, Mölle stationshus, börjar
den 12 och 15 september kl. 9.00.
För information ring Agneta Jetsen ,
tel. 347532.
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SOMMARENS
TÄVLING
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gällde att hitta de gömda baddräkterna i
tidningen. Rekordmånga rätta svar kom
denna gång till redaktionen och bland
dessa blev Elinor Halmbeck den lyckliga
vinnaren av en riktig Möllebaddräkt. Men
när Mölle-kuriren gratulerade med priset
var det linslusen lillebror Vincent som
först ville prova hur den kändes. Till
sommaren lovar Elinor att synas i badet.

-✓

'

...

~

Min bästa Möllebild från 2005
- tävla med Mölle-kuriren!

♦

Det är fa förunnat att fa en bild publicerad på omslaget till
Mölle-kuriren. Det är färre fotografer än vad som kan räknas
på ena handens fingrar som kan stoltsera med den bedriften.
Men nu har du den stora chansen!
Höstens tävling i Mölle-Kuriren gäller den bästa bilden från
Mölle år 2005. Motivet bestämmer du själv. Det kan vara en
naturbild, en badbild, ett ögonblick som aldrig återkommer,
människor i Mölle eller bara en av dina allra bästa bilder.
Får vi tillräckligt bra bidrag så hamnar säkert det bästa på
omslaget till ett kommande nummer.
Ditt bidrag mailar du till lotta.bignert@swipnet.se
om det är digitalt, annars lägger du det i lådan hos
Lotta på Ålgränd 8.

·•

!=ct

/\ 1
l:l• .I

LÄNS BERGS
Storgatan 6-t , 26:'i :'il lliiganiis. T<-1 0-t2-,,:'i 08 09, Fax 0-12-.,:'i 21 08. \\\\'\\.lansh<•rgs.s.•

