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GOD JUL OCH 
GOTT NYTT ÅR!!

Nya tävlingar!

Priserna gäller tom 24/12 -08.  
Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel. Lokala avvikelser kan förekomma.

PRINSKORV
       JM Chark, storpack
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KARTONG

Amoretta 324 gr

FLÄSKFÄRS
Vår egen, Sverige

Max 2 pkt

29903990

önskar vi på Söderås Journalen
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– vinn nya kunder!
I 20 år har Söderås Journalen kombinerat företagsrepor-
tage med tävlingar, artiklar om kända lokalpro� ler och 
föreningstexter. Vi når i dag 10 000 hushåll och ca 900 
företag i Klippan, Östra Ljungby, Stidsvig, Ljungbyhed, 
Röstånga och Kvidinge!

Camilla H. Peurell - Projektledare 0435 - 77 90 52
Anna Rosén Jönsson - Annonser 0435 - 77 90 55
Johan Wetterberg - Copy/Text 0435 - 77 90 54

Vi når 100%av alla hushåll & företag!

Dagspressen når 
enbart 53.6 % av 
hushåll & företag!

Söderåsjournalen 
når 100 % av alla 
hushåll & företag!

Vilket passar 
dig bäst?

Utgivningsplan för Söderås Journalen 2009

– vinn nya kunder!

SöderåsAnnonsera i
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Storgatan 74, 264 32 Klippan, tel 0435-104 06
Kommunens enda auktoriserade byrå. S.B.F.   
AKUT JOUR DYGNET RUNT
 

AB KLIPPAN LJUNGBYHEDS BEGRAVNINGSBYRÅ

WWW.COLORAMA.SE
MÅNDAG - FREDAG 7.30 - 18, LÖRDAG 9.30 - 13

God Jul och  

Gott Nytt År !
önskar Per-Anders med personal

Gångmattor 
till Jul?!!

Vi bjuder på 
kantningen

tom 24/12-08!

Tid för 
raketer?!

Försäljningen börjar den

 26/12

Nya

RÖRMONTAGE AB STORGATAN 16, 264 00 KLIPPAN
Tel. 0435 - 71 12 75, fax 0435 - 100 25, Jour 0746 - 23 97 66

Vi önskar våra kunder en 

God Jul och

Gott Nytt År!

Alla varmt välkomna!Alla varmt välkomna!

Julförsäljning - Dymöllans Ålrökeri

På önskelistan:

JOBB!
(Eftersom jag alltid är arbets- 

villig är allt av intresse.  
Det jag inte kan, det lär 

 jag mig snabbt!)

Kontakta mig på: 
edmanmagnus@live.se
0731 - 53 30 67
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Ambulansverksamheten i Skå-

ne drivs delvis på entreprenad. 

I Perstorp fi nns det tydligaste 

exemplet på det i och med 

Falck Ambulans, som inte bara 

håller till i Perstorp utan i hela 

närområdet. 

- Vi rycker ut i Röstånga, Fä-

ringtofta, Riseberga, Ljungby-

hed, Tyringe, Klippan, Örkel-

ljunga och Skånes Fagerhult 

- det blir ett rätt stort område vi 

täcker, säger Torbjörn Lindau, 

stationschef och ambulans-

sköterska. 

Hamnar hos SOS i Malmö
Falck Ambulans fi nns i Skåne, Stockholm och 
på Gotland. Totalt har man i dagsläget 27 
ambulansstationer med 78 ambulanser och 
450 anställda. Åtta av dom fi nns i Perstorp, 
fördelat på sju ambulanssjuksköterskor och 
en ambulanssjukvårdare.
- Vi har välutbildad personal, säger Torbjörn 
Lindau. 

Ambulanserna är bemannade 365 dagar om 
året dygnet runt. 
- Man ringer 112 och hamnar hos SOS i 
Malmö. Sedan skickar de iväg den ambulans  
som är närmast, säger Torbjörn Lindau. 

Transporterar till närmaste sjukhus
De anställda på Falck Ambulans arbetar i 24-
timmarspass mellan sju och nio dygn i måna-
den. I snitt har man fyra utryckningar på ett 
sådant pass, ibland är det naturligtvis fl er, och 
ibland färre. 
- Man är ju aldrig ute på utryckning 24 tim-
mar i sträck, men då har vi andra sysslor, som 
att hålla bilarna i ordning till exempel. Här 
fi nns ett gym på Persgården där vi tränar för 
att hålla oss i form. Ibland är det också öv-
ningar ihop med Räddningstjänsten. 

Beroende på var man gör utryckningen så 
transporterar Falck Ambulans patienterna till 
närmaste sjukhus. Det kan bli turer till Hel-
singborg, Ängelholm, Lund, Hässleholm och 
Kristianstad. 

Ambulansverksamheten i Skå- Hamnar hos SOS i Malmö

Bemannad ambulans 
365 dagar om året!

P

Vi önskar våra kunder
en riktig 

God Jul & Gott nytt år!

Östra Storg 120 - Kvidinge - 0435-251 15
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Storgatan 4 • Ljungbyhed • Tel 0435 - 294 50

Stenfors Grytset 959:-
3 L, 2 L &  28 cm stekpanna (1615:-)

Traktörpanna Sandén  (549:-) 395:-
Bordsvärmare Ljusberg (329:-)  259:- 
Bakform Malin 4-p silicon (429:-)  299:-
Knivset Oxelgren 3-pack (595:-)  395:- 
Kivik Juicepress (399:-)  299:-

Mortel Stenlund (299:-) 195:-
Visby Serveringsdelar  199:-
5-delar (399:-)

Plankstekbräda 295:-
Ekman, 2-pack (429:-)

Ishink Brunnsnäs (399:-) 299:- 

Vinöppnare Brunns.(429:-) 249:-

25%  rabatt på Backaryds 
knivsortiment!

Erbjudande från

TYGER
KLIPPANNS Alla jultyger

HALVA PRISET! 

Vi fi nns i Klippan! 
 

Julfunderingar...
Vad är viktigast 
med julen?

Frida, Sarah, 
Josefi n och Angel 
är överens och 
tycker att det är 
att man är med 
sin familj!

Vad är din favorit på julbordet?

Göran från Tostarp har svårt 

att bestämma sig...
- Det är ju så mycket gott! Men 

jag tror att det är Finsk kålrots-

gratäng. En jättegod maträtt 

som min fru tog med sig från 

Finland!

Vad önskar du dig i julklapp?Ingvar från Ljungbyhed svarar snabbt och skrattar!- Ingen dammsugare ialla fall!Han funderar en stund...- Jag önskar mig en GPS!

Lite

K

God jul 
och

Gott Nytt år N. Skolgatan 2. 0435-71 95 10 
Leg. Kiropraktor - Dennis Johansson
Medlem i Kiropraktiska Föreningen Sverige, KFS

Nattgäster över 
jul och nyår?

Vi har det charmigaste boendet ute på 
landet vid foten av Söderåsen!

Till frukost bjuder vi på våra egna 
hjortköttsprodukter. Öppet året om. 

Välkomna!
Julklappslådor med innehåll som hjortkorvar, 

varmrökt hjortstek/bog, varmrökt helbog, 
hjortpaté - blanda efter smak!

JULERBJUDANDE!

Julöppet: 
19 dec 18 - 20    20 dec 9 - 12    21 dec 12 - 15    22 - 23 dec 12 - 18 

Övriga tider, ring!

0435 - 44 01 65 • 0708 - 14 01 65
e-mail: bonnarpshjort@telia.com • www.bonnarpshjort.se

Vi har även hjortryggfi lé till nyårsafton!

Kan du berätta ett speciellt 
julminne?
Monica från Klippan minns till-
baka.
-  Ett år fi ck jag efter lång vän-
tan äntligen ett elektriskt tåg i 
julklapp. Min bror var nyfi ken och 
villa låna det och leka. När han 
lämnade tillbaka det så var det 
i tusen bitar, och gick aldrig att 
laga igen…
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Våren, försommaren och midsom-
martid. Alla är de rika blomstertider. 
Numera har julhelgen ”blommat 
upp” som en ny blomstertid rik på 
hyacint, amaryllis och julstjärnan. 

Blommor har i alla tider glatt män-
niskor. Numera har alla årstider 
sina ”högtidsblommor”. Att ge 
en blomma i juletid är uppskattat. 
Men det är inte direkt inhemska 
blommor som då står i centrum.  
Hyacinten är en av de ”tre stora jul-
blommorna”. Denna lökväxt kom-
mer från östra Medelhavsområdet. 
Omnämns redan under antiken, 
där den symboliserade ”skönhetens 
förgängelse”. Till Sverige kom hya-
cinten i slutet på 1600-talet, nämns 
i skrift för första gången 1744, av 
Johan Ahlich. Den starka doften 
var uppskattas, som dolde den ti-
dens dåliga hygien. Idag fi nns 110 
sorters hyacinter, där även en svag-
doftande sorter fi nns. Numera fi nns 
en luktkod med en skala från svag 
till fyllig.

 I Europa råkade hyacintlökarna 
på 1700-talet ut för det som tulpa-
nen gjorde i Holland på 1600-talet: 
En spekulationshysteri.
 Amaryllis kom till Europa på 
1600-talet, både den Sydamerikan-
ska och den Syd- och Västafrikan-
ska arten. Den senare kallas Kap-
amaryllis och efter en strid mellan 
botaniker verkar det vara denna 
art som segrade och ska kallas
amaryllis. Linné gav namn åt båda 
arterna.
 Julstjärnan, eller julrosen som den 
även kallas, kommer från Mexiko, 
togs till USA på 1830-talet och till 
Europa på 1900-talet. Blomman 
har långa anor. Finns med i azte-
kernas mytologi. Blomman med de 
röda bladen anknöt till aztekernas 
heliga färg – rött.
 Julstjärnan fi ck sitt genombrott 
i Sverige på 1960-talet. Svaghe-
ten var att de röda bladen fälldes 
så fort blomman i mitten slagit 
ut. Men i Norge löstes detta med 
kemisk tillsats.    

Tycho Brahe (1546 - 1601) upptäck-
te ”Stella Nova” på Herrevadsklos-
ter 1572. Det blev en vetenskaplig 
revolution. Det borde utnyttjas i 
bygden.

Mänskliga hjärnan är inriktad på 
att söka mönster för nytta och 
förståelse – ytterst för överlev-
nad. Systematiseras observationer 
blir det vetenskap, slutsatser dras, 
prövas och omprövas för att bli ett 
tankesystem. En enda observation 
kan slå sönder ett tankesystem. 
Det var vad Tycho Brahes upptäckt 
gjorde, den 11 november 1572, då 
han såg ”Stella Nova”. Skriften om 
upptäckten kom 1573. Det blev 
en revolution i inom astronomin i 
vår kultursfär, som spred sig till fl er 
områden. Uppståndelsen blev stor.
 I nästan 2 000 år hade astrono-
min – och vetenskapen i allmänhet 
– varit låst av grekiska fi losofen 
Aristoteles syn på världen: Univer-
sum, inte minst himlavalvet, var en 

perfekt skapelse och oföränderlig 
med jorden som mittpunkt. 59 
sfärer förklarade sol, planters, stjär-
nors rörelse. Dessutom ingick detta 
i den kristna bilden. Så låst var allt 
att de nya (novor) starkt lysande 
stjärnor som syntes år 1054 och 
1066, inte sågs – utom i Kina och 
Japan.
 Så påstår 26-årige Tycho Brahe 
att en ny stjärna synts. Ingen trodde 
honom. I Köpenhamn drog han ut 
professorer och peka på stjärnan. 
Då såg de. Upptäckten i blev en 
”ögonvändare”, världen började ses 
med ”nya ögon”, upptäckter gjor-
des, slutsatser drogs, ny kunskap 
uppstod, ökad förståelse följde.
 Tycho Brahe var en välbeställd re-
nässansmänniska, född på Knuts-
torp, uppvuxen i Tosterup och ofta 
gäst hos Sten Bille i Herrevad. Han 
var ingen revolutionär, utan syn-
nerligen konservativ.
 Experimenterade med allkemi – 
för att hitta ”livselixir”. Var astro-

 

log – detta var egentliga orsaken 
till hans snillrika konstruktioner av 
instrument för astronomiska ob-
servationer; exakta data krävdes. 
Astronomin var underordnad, men 
blev dominerande – på Ven.  
 I Herrevadskloster fi nns en liten 
skylt om upptäckten av ”Stella 
Nova”. Det borde göras mer. Var-
för inte ett ”Tycho Braherum”?

Trettondag jul håller ställningen 
som helg. Tjugondag Knut är när-
mast ”okänd”. Viss tradition fi nns 
kvar: Danskinspirerade ”Knuts-
balen”, julgransplundring och 
”Knutsgubbe”. 

Tretton dagar efter jul fi ras Tret-
tondagen. Julen är slut. Så är det 
i kristna världen. Utom i Sverige, 
Finland och delar av Norge, där 
julen tar slut tjugo dagar efter jul. 
Varför? Ingen vet, men antas bero 
på att ”midvinterbloten” därmed 
inneslöts i julhelgen och på kristet 

sätt neutraliserar en hednisk rit.
 Helgen har olika namn. ”Tjugon-
dedag Knut” i söder och ”Tjugon-
dedag jul” i övrigt. En rimramsa 
fi nns, belagd från 1700-talet: 
”Knut kör julen ut.”
 Namnet ”Knut” har ursprung 
från Danmark. Den 7 januari 1131 
mördades danska helgonet Knut 
Lavard i Ringsted. I slutet av 1600-
talet knöts namnet till den svenska 
traditionen den 13 januari. Minnet 
högtidighålls i ”tidigare danska 
provinserna” med ”Knutsbaler”, 
som i Lund.

 ”Tjugondedag Knut” tynar bort 
och dess traditioner; julgrans-
plundring - avläggare till barnbaler 
som fanns i städerna under 1800-
talet, sydsvenska ”knutsgubben”
- inkastad med lapp som talade 
om sanningar, bultade i väggar 
(för att banka ut julen) – som idag 
hade setts som ofredande då ingen 
förstår bakgrunden. Traditionen 
med ”knutgubbe” har i Söder-
åsbygden fortsatts av Riseberga-
Färingtofta hembygdsförening.   

I äldre tider bryggdes det öl till jul-
helgen. Till denna krävdes humle. 
För att inte behöva importera 
humle var lagstadgat att ”varje 
större gård skulle ha ett visst an-
tal humlestänger”. Lagen försvann 
1860. Det var förbjudet, vid straff, 
att ha hanblommor i odlingen. 
Bara honblommor fi ck användas, 
vars kottar gav krydda och konser-
veringsmedel och gav ölet en be-
ska, aromrika smak och hindrade 
jäsning. Hanblommor gav för bit-
ter smak. Humle användes i bl a 
Småland till konservering av ost. 
Skånska adeln hade humle vid bal-
samering av lik. Humlets stjälkar 
användes till grovt rep och grov 
säckväv.
 Humle – latinska namnet ”lu-
pus” (varg – syftande på att väx-
ten slingrar sig över och kväver 
andra växter) – är vår mest snabb-
växande ört. 10-15 cm per dygn är 
inte ovanligt.  
 

 
Knäcka hasselnötter hör julen till 
sedan gammalt och gav nyttigt 
och viktigt näringstillskott. Has-
selnötter har ätits ”i alla tider” i 
vårt land. Är vanligt fynd vid ar-
keologiska utgrävningar, därför 
att skalen är så starka. Framförallt 
i södra Sverige var nötter en viktig 
handelsvara. Dessutom har blad 
och bark en bakteriedödande och 
sårläkande verkan. Hasseln var i 
hednisk tid helgad åt åskguden 
Tor och ansågs skydda mot åska.   

1948. Det är infl yttningsklart i 
HSB:s första fastighet i Klippan – 
Capella på Åbygatan.

1958. Vattenverket vid Kyrkogatan 
i Klippan invigs.

”Hembygdsarbete är i mycket sö-
kande efter identitet”
(Josef Rydén tidigare styrelseledamot i 
Riksförbundet för hembygdsvård).

”Även i den lilla hembygden är his-
torien sprängfylld med innehåll.”
(Josef Rydén igen)
 

Märkesdagar

Boktipset: ”Allmogemöbler” av Jane Fredlund ger en översikt över ibland glömt kulturarv.

Julhelgen – en riktlig blomstertid

Tychos upptäckt på Herrevadskloster 
en ”ögonvändare”

Tjugondedag Knut – ”okänd” högtid

BRAUNS SIDA
…och så nås Braun
Tfn 0435-71 11 50 mobil 0739- 79 34 54
E-post: leb.klippan@passagen.se

Humle 
– ”hanar” förbjöds

6

Som sagt...

En julstjärnas egentliga blomma – den i mitten.

• Amaryllis drivs upp för julen. 
• Hyacinten ”King of the Blue”. 

• “Lady Derby” är en annan hyacintsort.

log – detta var egentliga orsaken 

Tycho Brahe som 
50-åring porträtt-
erad av okänd 
konstnär.

Jul – nötknäckartid
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Vero Moda

Handla dina 
snygga jul -& nyårskläder 
hos oss på...

... eller varför inte handla dina 
julklappar till hela familjen!Festtopp

Linne
Kjol
Klänning

Kavaj 
Skjorta
Slips
Byxa

20 %
på alla vinter-

jackor
Dam & Herr

Gäller under hela 
december

Nästa år lottar vi ut 
PRESENTKORT för 36 000 kr!

Varje månad under hela 2009 kommer vi att dra en vinnare 
som handlat för 500:- eller mer.

(Vinnaren får ett presentkort värt 3000:-)

Öppettider 2009:
Mån - fre 10 - 18 • Lör 10 - 15 OBS!

Vi önskar alla våra kunder 

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR!

Välkomna!

NYHET!
Frank Dandy- 
kalsonger!!!!

Lördagsöppet 10 - 15 

under hela 2009! 

Åbyplan  2, 264 33 Klippan
Tel:  0435 - 151 30
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Alla som någon gång haft ett husdjur vet att de blir en del av 

familjen. Därför är det många som tycker det känns tråkigt 

att inte kunna ha en grav att gå till när hunden, katten el-

ler kaninen har dött. I Klippan fi nns en begravningsplats för 

smådjur på Bockastigen. 

- Vi startade för tio år sedan som en ideell förening. Man 

måste vara medlem för att få begrava sina smådjur här, och 

idag är vi 137 medlemmar, berättar Birgit Andersén, ordfö-

rande i Klippans Begravningsplats för smådjur. 

Förbjudet att begrava hemma
Det är förbjudet att begrava sina husdjur hemma i trädgården. Och 
många känner inte heller för att bara lämna bort sitt avlidna hus-
djur till veterinären.
- Djuren är ju familjemedlemmar och det känns skönt att kunna ha 
en plats att gå till för att sörja, säger Birgit Andersén. 

Enskilda gravplatser och minneslund
På begravningsplatsen i Klippan fi nns många olika sorters djur be-
gravna. Hundar och katter är naturligtvis i majoritet, men här lig-
ger också kaniner, marsvin, 
fåglar och till och med fi skar. 
Anläggningen är uppdelad 
i en del med enskilda grav-
platser och en minneslund. 
Varje medlem håller sin egen 
gravplats i ordning och se-
dan hjälps man åt med att 
klippa gräs. Kremering av 
djuren sker på Östra Ljungby 
Krematorium. 
- När ett djur avlider tar vi kon-
takt med krematoriet och av-
talar en tid när djuret ska grav-
sättas. Då är vi några stycken 
som är med och lägger djuret 
i graven, husse och matte sä-
ger farväl till djuret och tänder 
ett ljus. Det brukar bli gan-
ska känslosamt, säger Birgit 
Andersén. 

Viloplats 
för husdjuren

Vad 
tror 
du 
om 2009?

Ann Rosengren, Ljungbyheds Konditori
- Att sälja så mycket mer så att jag kan 
ta in en anställd till här. Det hade varit 
skönt med lite ledighet mellan varven 
(skratt). 

Peter Persson, Kvidinge Plåtslageri
- Det lär ju inte bli lika bra som 2008, men 
vi ser ändå positivt på framtiden. Vår bransch 
är inte den mest konjunkturkänsliga efe-
tersom vi jobbar med många olika sorters 
byggnationer, så det ska nog gå bra ändå. 

Magnus Ågren, Lilla Kloster Service 
- Vi ser mycket positivt på 2009. Lågkon-
junkturen passerar inte obemärkt men vi 
har inte drabbats så mycket. Det känns 
skönt att vi gjorde vårt nybygge under 
2008 och inte väntade. Jag är inte säker 
på att det hade blivit av om vi skulle ha 
börjat nu. 

Jennie Helgesson, Nova 
- Vad ska man svara på det (skratt)? När 
det gäller affären så hoppas jag att det 
går lika bra som det har gjort hittills och 
att vi ska fortsätta på den inslagna vägen. 
Sedan hoppas jag naturligtvis att familjen 
ska vara frisk och må bra. 

Håkan Ekdahl, Ekdahls Plåtindustri
- Jag tror att 2009 blir ganska lugnt. Vi 
har inte gjort några stora byggen eller 
större investeringar, så vi kommer nog att 
klara oss alldeles utmärkt. 

Patrik Lindahl, LR System 
- 2009 blir ett tufft år, det gäller alla i vår 
bransch mer eller mindre. Vi har redan 
tvingats agera med neddragningar i perso-
nalstyrkan, men nu känns det som att det 
rullar igång lite grann igen. Både 2009 och 
2010 kommer nog att bli svåra, men det är 
bara att bita ihop. 
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Martin Olsson, krögare på Spången 
som under sommaren haft succé med 
två allsångs kvällar den 21 och 28 juli.

FÖRSÄLJNINGS-SERVICE
CGA RADIO TV
GOD JUL önskar

Göran Andersson m. personal
Välkommen till vår butik i Billinge

Tel. 0413- 54 23 14
Öppet: vardagar 15-18 / lördag 9-13

SAMSUNG
Julafton  STÄNGT
Nyårsafton STÄNGT

Tegelbruksg. 10 • 264 35 Klippan • Tel. 0435-122 00
www.berndtssons.nu

Tegelbruksg. 10 • 264 35 Klippan • Tel. 0435-122 00
www.berndtssons.nu

Glöm inte boka...
handledarkurs och körkortsutbildning!

PRESENTKORT 
I JULKLAPP?!

Hur känns det att fl ytta?
- Det kommer att bli ett lyft. Jag hade bara sju kvadratmeter när jag 
hyrde in mig hos Kupolen, och nu får jag 30 istället och dessutom 
ett väntrum. Men jag vill betona att det inte är någon fnurra på 
tråden mellan mig och Kupolen, vi är goda vänner fortfarande. 

Du har en personlig anknytning till Norra Skolgatan 2. 
Berätta!
- Ja det stämmer. Det var här som min far Gösta Engström startade 
El-Be Svets & Smide 1962, så det känns som att cirkeln sluts lite 
grann i och med det här. 

Hur mycket av din tid kommer du att tillbringa i de
nya lokalerna?
- Ungefär halva veckan. Jag är ute på företag och masserar resten 
av tiden. Många satsar sina friskvårdspengar på förebyggande mas-
sage och det är bra. 

Du har också tagit en examen i ortopedisk medicin. 
Vad innebär det?
- Att jag har breddat min kompetens. Jag har lärt hur man be-
handlar ryggskott och nackspärr med mjuka tekniker. Man behöver 
oftast inte ”knäcka” bort ryggskott och nackspärr, utan det går lika 
bra med de här varianterna.  

Varför ska man boka in sig på massage?
- Man måste unna sig något. Hjulen i samhället snurrar fortare och 
fortare, och ibland måste man ge sig själv en timmes avkoppling. 
Många som har ont äter cortison eller andra smärtstillande tabletter. 
Massage lindrar smärtan ännu bättre – och på ett naturligt sätt. 

 Claes Engström, massör 
från Klippan med egna 
företaget CE Friskvård, 
som fl yttar ifrån sjuk-
gymnasterna på Kupo-
len in i nya lokaler på 
Norra Skolgatan 2 efter 
nyår.  

Hur känns det att fl ytta?

 Claes Engström, massör 
från Klippan med egna 

Ett ögonblick…CE Friskvård
Norra Skolgatan 2
Mobil 0702 - 93 64 81 
(vid mobilsvar lämna meddelande)

Claes Engström 
- Massör med ortopedmedicinsk inriktning.

GOD JUL
och 

GOTT 
NYTT ÅR!

Vi hjälper dig med begravning, gravsten, juridik 
och försäkringar. Du är varmt välkommen in på 
vårt kontor.

Vi finns, om du 
behöver oss

Storgatan 28, Klippan
Tel. 0435-102 15
www.fonus.se

Vi gör även hembesök och har jour dygnet runt.

Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

Diskmaskin
Elektro Helios 
DI8525 
AAA,  5 program 
inkl. snabb

 

NU 3.990:-
Ord. pris 4.590:-

Vi har dom 
hårda 
paketen!
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Go�  och mysigt!

Vinnarna av Julbordet!

Go�  och mysigt!Go�  och mysigt!Go�  och mysigt!Go�  och mysigt!Go�  och mysigt!Go�  och mysigt!
Det blev Jan-Erik och Monica Strö-

beck från Klippan som vann en jul-

bordskväll på Spångens Gästgivare-

gård med tillhörande övernattning. 

Jan-Erik ville bjuda sin hustru på nå-

got extra som tack för allt jobb hon 

lagt ner i hemmet under många år, 

och det var en nöjd Monica Ströbeck 

som summerade helgen. 

- Allting var kanon! Jag har varit på 
Spången med jobbet ett par gånger ti-
digare och vissste att det skulle hålla hög 
klass. Maten på julbordet var fantastisk, 
säger Monica Ströbeck. 

För underhållningen stod Uffe Chrix, som 
både spexade och spelade upp till dans. 
Något som också det föll paret Ströbeck 
i smaken. 
- Jag är väldigt glad i att dansa, så det var 
perfekt musik för det, skrattar Monica 
Ströbeck. 
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Låt oss 
fånga ett minne!
Ring 0435 - 77 90 54!

   
Familjen

En kille född 080917. Vikt:  3 810 gr. Längd: 54 cm
Wilmer

Asa Krizsan och Henrik Nilsson
Lovisa

Är du stel i nacken? Känner du dig stressad? 
Eller tycker du bara att det skulle vara skönt med 
avslappningsmassage i förebyggande syfte? 

Om ditt svar på någon/några av dessa frågor är ja så är 
det bara att plocka fram papper och penna och skriva 
till Söderås Journalen. Vi lottar nämligen ut fyra gratis 
massagetillfällen hos CE Friskvård. 

Skriv in och berätta varför just du förtjänar det här pri-
set, så väljer vi på Söderås Journalens redaktion ut en 
vinnare. Lite längre fram gör vi ett reportage om dig 
och din vist i tidningen. 

Ditt tävlingsbidrag vill vi ha senast den 2 januari 
-09. Skicka in till följande adress: 

Adapt Media, 
Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN
Märk kuvertet ”Massage”. 

Vinn massage!

SÖDERÅS JOURNALENS 
BARNTÄVLING!

SÅ HÄR GÖR DU:

• Sök efter “Klippantrollet” i tidningen. Ta reda på vilken bokstav  
 som han håller i handen. Bilda sedan ett ord av dessa bokstäver  
 och skriv det i de vita rutorna nedan.
•  Sänd lösningen till Adapt Media AB, Norra Skolgatan 2, 264 33  
 KLIPPAN senast den 2 januari -09 i brev frankerat med brev 
 porto. Glöm inte ange ”BARNTÄVLING” utanpå kuvertet! 

VINSTER
1:a pris PRESENTKORT på Lokalföreningen, Ljungbyhed   500:–
2:a pris PRESENTKORT på Lokalföreningen, Ljungbyhed   300:–
3:e pris PRESENTKORT på Lokalföreningen, Ljungbyhed   100:–

Vinnarna underrättas per brev och kungöres i nästa nr.

Namn:                                                             

Adress:                                                      

Telnr:  Ålder:

  

ENDAST för barn upp till 12 år!

?
ORDET ÄR:

GISSA VILKET 
ORD SOM 

JAG GÖMMER!

Den väntar jag på....

Vinnare Annonsjakten - Nov
1:a pris Kristina Nilsson, Klippan
2:a pris Gunnar Friberg, Röstånga
3:e pris Jöns Erik Jönsson, Klippan
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KLIPPANS BOWLINGHALL

www.klippansbowling.com

1/1 Juniortävling
2/1 15-21
3/1 12-20
4/1 12-19
5/1 15-21
6/1 Tävling

23/12  11-16
24/12  Stängt
25/12  Stängt
26-30/12 Junior tävling
31/12  13-17

Öppettider Jul & Nyår

God Jul &
Gott Nytt År!

Låt oss 
fånga ett minne
Ring 0435 - 77 90 54
fånga ett minne!

Vi håller jul stängt fr.o.m. 24 dec - t.o.m. 7 jan
så tomtens nissar kan använda tryckeri verkstan!
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PROFILEN:

Margaretha Sundström

Alltid glad och 

pysslig till tusen!

12

Arbetat inom serviceyrken
Margaretha är Studieförbundet Vuxenskolans ansikte utåt i Klip-
pan och Perstorp. Det är till henne man hör av sig om man vill 
starta en studiecirkel. Därefter är det hon som arbetar med att 
anställda cirkelledare, planera studiecirklar och boka lokaler. Vad 
är det då som gör att Margaretha trivs så bra med jobbet?
- Jag har alltid jobbat inom serviceyrken och har bland annat ar-
betat i affär och varit telefonist. Jag trivs med att arbeta med 
människor, och försöker alltid att bjuda på mig själv och vara så 
serviceinriktad som möjligt. 

Gillar att brodera
Konst och hantverk ligger Margaretha extra varmt om hjärtat. 
Hon är, säger hon själv, mer eller mindre ”född vid en symaskin”. 
Både mamma och mormor var sömmerskor och var mycket in-
tresserade av hantverk. När Margaretha kopplar av efter jobbet 
så broderar hon gärna. De färdiga hantverken ger hon till barnen 
eller till goda vänner. Tidigare har Margaretha vävt en hel del. 
- Men det har jag fått lägga lite på hyllan. Jag har lite problem 
med ryggen och då blir det svårt att sitta vid en vävstol. 

Pappa tusenkonstnär
Margarethas mamma Margit var alltså sömmerska, och pappa 
Wivard kan bäst beskrivas som tusenkonstnär. Han målade tavlor, 
var träsnidare och utbildade sig på äldre dar till järn- och silver-
smed. I augusti 2009 skulle Wivard ha fyllt 100 år, och detta tän-
ker Margaretha och hennes bror Gert fi ra med en utställning av 
hans verk på ”Studiegården 47:an”. 

Målar och tapetserar
Med dessa genetiska förutsättningar är det ju inte så konstigt att 
Margaretha själv har en förkärlek för allting som kan härledas 
till någon form av hantverk. Husrenovering är ytterligare en så-
dan sysselsättning. Villan på Buntarevägen vid Pappersbruket har 
genomgått ett antal ansiktslyftningar sedan början av åttiotalet. 
Margaretha blev änka 1995, och nu när barnen, sonen Patrik och 
dottern Christine, är utfl yttade, så bor hon själv i huset. Men re-
noverar, det gör hon ändå. 
- Jag älskar att måla och tapetsera, och kan inte riktigt sitta still. 
Jag har till och med renoverat badrum själv, men då i vårt torp i 
Laholm, skrattar hon. 

Fyllde 65 i höstas
I höstas, den 3 oktober för att vara mer exakt, så uppnådde Mar-
garetha en milstolpe – då fyllde hon nämligen 65 år och blev, i alla 
fall enligt statens sätt att se på saken, pensionär. Men det innebär 
inte att hon rensar skrivbordet på Studieförbundet Vuxenskolan 
och börjar ägna sig åt hantverk och renovering på heltid. 
- Jag stannar i alla fall i två år till, slår hon fast. 

Hon kom till Klippan kring årsskiftet 1980-81, ”hög-

gravid med magen i vädret” som hon själv uttrycker 

det. Sedan dess har Margaretha Sundström, bördig 

från småländska Ljungby, varit Klippan trogen. För 

Klippanborna är hon mest känd för sitt arbete på Stu-

dieförbundet Vuxenskolan. 

- Från början var jag kanslist och satt i Perstorp, där 

jag höll i några studiecirklar. 2001 blev jag verksam-

hetschef för Klippan och Perstorp. 

Hon kom till Klippan kring årsskiftet 1980-81, ”hög-

gravid med magen i vädret” som hon själv uttrycker 

det. Sedan dess har Margaretha Sundström, bördig 

från småländska Ljungby, varit Klippan trogen. För 

Klippanborna är hon mest känd för sitt arbete på Stu-

dieförbundet Vuxenskolan. 

- Från början var jag kanslist och satt i Perstorp, där 

jag höll i några studiecirklar. 2001 blev jag verksam-

hetschef för Klippan och Perstorp. 
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Äldre elever 
undervisar yngre

Bloggar om arbetet
Gymnasieeleverna ska fungera som lärare och instruktörer för sjätteklas-
sarna, som delas in i fyra olika grupper. Under december och januari 
träffas man vid fyra tillfällen för lektioner och vidare instruktioner. När 
bilarna är färdigbyggda blir det en utställning och kanske också en täv-
ling för att se vilken som går snabbast. Sjätteklassarna ska också doku-
mentera sitt arbete. 
- De ska blogga om hur byggandet går framåt. På bloggen ska de kunna 
lägga upp mobilfi lmer, ritningar och bilder. Det är positivt att integrera 
den nya tekniken på det här viset. Då kan även föräldrarna följa barnens 
arbete på ett helt annat sätt, säger Johan Cheander. 

Man lär av att lära andra
Tidigare år har man arbetat mer idébaserat i Teknik/människa/samhälle-
projektet. Barnen har fått fundera och komma med förslag på robotar 
som kan förbättra för människan i vardagen. Därefter har gymnasieele-
verna plockat upp de idéer som varit möjliga att genomföra. I år har man 
ändrat upplägget en aning. Huvudsyftet med kursen för gymnasieele-
vernas del är att de ska utveckla sina kunskaper genom att förklara för 
andra. Det som kan tyckas naturligt för en avgångselev på gymnasiet är 
inte alls lika glasklart för en sjätteklassare. Speciellt inte när det handlar 
om kemi, som man ju inte börjar läsa förrän i sjunde klass. 
- Det fi nns ett lärande i att lära andra, och för att kunna förstå komplice-
rad teknik så måste man kunna förklara den för andra. 

Öka intresset
Johan Cheander sticker inte heller under stol med att projektet syftar till 
att öka intresset för naturvetenskap och teknik hos barn och ungdomar.
- Det kommer att fi nnas ett stort behov av personer som jobbar med 
teknik i framtiden och för oss alla är det viktigt att skapa en bild hos unga 
av tekniken som ett intressant och kreativt område. 

Inom ramen för kursen Teknik/

människa/samhälle samarbetar 

varje år Perstorp Gymnasiums 

avgångselever tillsammans med 

Centralskolans sjätteklassare. I 

år handlar det om ett projekt där 

de yngre barnen ska bygga en-

ergidrivna bilar. 

- Tanken är att sjätteklassarna 

ska leta miljövänliga material till 

bilarna och sedan ska de drivas 

med energin från fjädern i en 

musfälla, säger Johan Cheander, 

lärare på Perstorp Gymnasium. 

A

 God Jul och Gott Nytt År!
Vi bakar fram till 23/12
I mellandagarna bakar vi den 29 och 30/12  - Caféet öppet! 
Öppnar sen som vanligt igen den 7/1-09

Vä�omna 
å�r!

Äldre elever
undervisar yngre

Alltid glad och 

pysslig till tusen!
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Billingevägen 8 i Röstånga 
Tel. 0435-915 70 www.begr-byra.se 

RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ

inom begravning och familjejuridik

Personlig service dygnet runt

Begravningsbyrån med fullservice

Effektiv smärtlindring i samband med t.ex.  

Även goda resultat vid mag/tarm- och mat- 
smältningsbesvär.

Priser Akupunktur: 300 kr/besök (ord. 400 kr)

 Massage 45 min: 300 kr (ord. 400 kr)

Erbjudandet gäller hela 2009!

För tidsbokning: 0736 - 74 23 99

Akupunkturmottagningen i Klippan

Patrik Mårtensson 
cert. Akupunktör 

dipl. Massör

FÖRE EFTER

önskar alla en riktigt

GOD JUL
och

GOTT NYTT ÅR

GOD JUL
och

Gott Nytt År!

Välkommen!

Öppet:
Julafton 9 - 15
25 dec stängt
26 dec 9 - 20

Nyårsafton 9 - 18
Nyårsdagen 9 - 20

Bryggerigatan 16, Klippan   Tel. 0435-109 86
Skolgatan 2, Ljungbyhed Tel. 0435-44 04 80

Tandläkare
Pehr Erlandsson 

önskar

GOD JUL!

Vi tillverkar
Fönster, lyktor

lampor i blyinfattat 
glas samt  

Bjersgårdslampetten.
Vi säljer även present- 

artiklar m.m.

Klöva Hallar, KLIPPAN
Tel/Fax 0435- 191 77

Mail glaskonst.mek@telia.com

Öppet:
Mån-tor 10-17
Fre STÄNGT
Lör 10-13
Sön i dec  13-16 www.glaskonst.se

ÖPPET ALLA SÖNDAGAR  
FRAM TILL JUL!

Tel. 070-25 40 867

GodJuL
GOTT NYTTÅR!OCh

Vi önskar alla en


