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Anna Kuczera, nyvald sekreterare i samhällsföreningen.

sekreteraren
har ordet
Anna heter jag och växte upp i Getinge. Föddes
-77 på nya skattagård som ett gäng andra barn gjorde. Vi hade faktiskt minst en klasskompis på varje
”gräs” gata där uppe. Vi, precis som dagens ungdomar gick på skolan i Getinge, Badade på Simba,
körde moppe och väsnades i samhället, tjuvrökte
och gick på disco i fritidsgården.
Har även jobbat på diverse ställen i samhället som
Begonian, Almgården, Restaurang Leonardo och
även i kiosken under Björn och Lenas tid. Provade även på att vara egenföretagare i Getinge ett tag
vilket var en svår men rolig utmaning. Fick ett ryck
-93 och läste till ambulanssjukvårdare och efter det
fick jag fast anställning på akutavdelningen ortopeden på Halmstad sjukhus där jag jobbar idag som
Samordnare.
När jag växte upp sa jag alltid – Den dagen jag
får barn ska jag flytta hem till Getinge igen och det
var precis det jag gjorde. Jag, min sambo Staffan
och sonen Samir köpte ett vitt drömhus med ett rött
litet lusthus på södra brogårdsgatan för några år sen.
Älskar min stora trädgård som jag har fått utforma
som jag själv ville då odling är ett av mina stora intressen. Vilket några av er säkert vet som läser min
spalt, odlarglädje i Getinges samhällstidning.
Har hållit på med föreningsliv i många år. Jag har
suttit i Gymnastik föreningen Nissaflickornas styrelse i 12 år men då jag kände att det var dags att
lämna över till lite yngre förmågor med nya idéer.
Jag är en person som gillar delaktighet och gemenskap. Därför antog jag förfrågan om att sitta med i
Getinge samhällsförenings styrelse som sekreterare. Jag hoppas att jag kan tillföra något bra till det
samhälle som jag själv vuxit upp i och som jag vill
att min son ska få en lika bra barndom som jag har
fått här.
Vid Pennan

Anna Kuczera
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Åke Nilsson

Håkan Axelsson

Anne Ottosson

Skribent
ake.lillsele@gmail.com

Skribent
tel. 070-552 96 87
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Fotograf
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Maria Bergstrand

Linda Hansen

Grafisk formgivare
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Grafisk formgivare
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Vill du vara med?
Hör av dig till oss!
Getinge Samhällsförening ger ut Getinge Samhällstidning fyra gånger per år.
Alla Getinge- och Rävingebor får
tidningen gratis utdelad. Vill ni som
bor utanför området ha en tidning
eller om någon vill ha en extra tidning finns den att hämta på Eliassons kiosk eller hos Getinge snickeri.
Tidningen går även att läsa i digitalform på www.getinge.nu.
Alla personer, föreningar och företag
i bygden är välkomna med artiklar,
bilder m.m. till tidningen och hemsidan.

Med reservation för ändringar och
tryckfel. Vi förbehåller oss rätten att
korta texter. OBS! material helst via
mejl.
Kontakta gärna oss
- Om du har frågor eller funderingar.
Samhällsföreningen har bildats i
syfte att främja samverkan mellan
föreningar och företag i Getinge och
Rävinge.

Nästa manusstopp:
1 AUGUSTI 2019

Tryck: Grafika AB, Falkenberg Upplaga: 1.500 ex

Nytt från

samhällsföreningen
Årsmöte
Samhällsföreningens årsmöte avhölls i
församlingshemmet den 28/2. Ett sextiotal Getingebor slöt upp och fick en gedigen genomgång om vad som skall hända på Olanders torg. Årsmötet var inte
riktigt nöjda med kommunens förslag,
precis som våra representanter i ”Framtid
Getinge” redan tagit upp med samhällsbyggnadskontoret. Vi får hoppas att vi
blir nöjda när allt står klart i höst.
Håkan Axelsson visade sen ett bildspel
och berättade om turerna och vattenståndet vid den senaste översvämningen.
Mycket intressant och vi kan konstatera
att vallarna och pumpar fungerar som de
ska.
Ny styrelse
Därefter var det dags för årsmötesför-

handlingar och en ny styrelse valdes.
Håkan Axelsson fortsätter som ordförande. Maria Tagesson, Agnetha Söderberg
och Johanna Hjelmberg hade alla avböjt
omval och ersattes av Anna-Karin Johansson, Marcus Lundin, Anna Kuzcera
och Lena Eriksson. Joakim Ek, Leif Johansson, Per Ihlström och Mikael Rundgren kvarstår.
Stöd från kommunen
Samhällsföreningen har i år fått 85 000
kronor i stöd från Halmstad kommun.
Vad dessa pengar ska användas till tar vi
gärna emot förslag till. Här kommer lite
idéer:
• Politikerkväll. Ett öppet möte om Getinges framtid. Har vi politikerna med
oss?
• Cultural planninggruppen ska i sam-

•
•
•
•
•

arbete med marknadsföringsgruppen
trycka upp två foldrar. En för besökande och en för nyinflyttade.
Vi vill satsa på mer kultur till Getinge
Utegymmet kan kanske komma vidare
med idéer.
Grillplats vid ån
Vi arbetar vidare med skatepark, hundrastplats, tomter och nybyggnation.
Pendelstation i Getinge.

Text

Lena Eriksson

Getinge samhällsförening
hälsar alla

Välkomna att fira
nationaldagen
6 juni kl 16.00
hembygdsgården
Kyrkokören, tal till nationen och utdelning av Getingepriset.
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falkenbergssparbank.se tel. 0346-550 00

Vi förenklar din vardag!

SÖKES!
Skribenter och
redigerare
till tidningen

Charlotta

Ann-Sofia

Välkommen till oss, vi ger dig smarta apptips
som t ex att fixa mobila tjänster till barnen,
skaffa lånelöfte och låna mer!

Vill du vara med i vårt glada
gäng? Hör av dig!
Kontaktuppgifter finns på
sidan 2

Det personliga apoteket för hela familjen
Din lokala hälsopartner
Apoteket Ekorren i Genge
Tel: 035 – 54 750
Öppet måndag – fredag
09.00 – 18.00
Välkommen!
apoteket.ekorren.genge@apoteksgruppen.se
www.apoteksgruppen.se/apotek/ekorren/genge
Gilla oss på facebook

Vill du vara med och stödja
Getinge samhällsförening?

Boka en annons!
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Skattagårds villaförening.
På fotot fr. vänster Johan Larsson, Anders
Ekstrand, Hans-Olof Jansson och Bill Ramsdal.

Årsmöte för Nya
Skattagårds
Villaförening
Getinge
Söndagen den 17 mars 2019 hölls sedvanligt årsmöte i GIFs klubbstuga i Getinge.

Kontorschef Lorena Balkanberg och hennes personal samt alla kunder till
Sparbankskontoret i Getinge kan glädja sig åt att banken satsar vidare på samhället. En bit in
på nästa år ska banken flytta till nya lokaler.

SPARBANKEN I GETINGE

SATSAR PÅ NYA
LOKALER

När många banker väljer att stänga sina
bankkontor på mindre orter väljer Falkenbergs Sparkbank att gå en annan väg.
-Vi har köpt Slöinge Elektriskas gamla
lokal på Olanders torg och flyttar banken
dit efter en total ombyggnad, säger kontorschef Lorena Balkanberg.
I den befintliga lokalen har Sparbanken
huserat sedan början av 1970-talet.
Banken i Getinge är lönsam och Lorena
berättar att de får allt flera kunder. De
nuvarande lokalerna är inte anpassade för
att ta emot funktionshindrade och banken
väljer att satsa i nya lokaler. Sparbanken
har därför köpt lokalen där Slöinge Elektriska funnits tidigare.

-Vi vill växa ytterligare och då är en ny
lokal nödvändig, säger hon. Ombyggnaden
börjar så fort vi fått bygglovet och jag hoppas att vi kan flytta in en bit in på nya året.
Lokalen är på ca 200 kvadratmeter
och ska byggas om helt. Bl a ska ett nytt
bankvalv byggas in i huset.
Kontoret i Getinge har ca 4 500 privatkunder och ett stort antal företagskunder.
Idag arbetar sju personer på kontoret plus
en resurs för företagskunder som lånas in
ett par dagar i veckan.
Falkenbergs sparbank har förutom kontoret i Falkenberg även kontor i Ullared
som får nya lokaler i höst och snart även
ett nytt i Getinge.
Text & Foto

Vädret var inte det bästa men stämningen
var på topp för de som deltog i mötet.
Att leda mötet valdes Anders Ekstrand,
sekr. Hans Olof Jansson.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar lämnades den ekonomiska rapporten
av revisor Yngve Göransson, vilket mötet
gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret. Kvällen avslutades med
samkväm.
Kent Stävholt från Grannsamverkan
informerade om dess verksamhet.
Styrelsen består av Ordf. Martin Gustavsson, V.ordf. Anders Ekstrand, Sekr. Hans
- Olof Jansson och Kassör Bill Ramsdahl.
Text & Foto

Kent Stävholt

VAR MED OCH
RÄDDA LIV
Ge en gåva på
redcross.se

Åke Nilsson
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SPARA TID & PENGAR

HANDLA PÅ

HEMMAPLAN

Hos oss hittar du
allt du behöver till
vardag som fest.
Varmt välkommen in!
Hälsningar
Annette med
personal

Beställ
smörgåstårta/
plankor till
vårens fester
hos oss!

Nygrillat
varje dag!

Rykande
färskt butiksbakat bröd
varje dag!

Getinge

Alla dagar 9-20
6

Vår manuella Chark
är öppen för dig varje dag!

FULL FART
PÅ BOULEN
I GETINGE

VD Maria Svensson på Clean Part är nöjd idag. Företaget satsar en
miljon på att montera solceller på två av företagets tak. -En mycket god investering, säger hon.

STOR INVESTERING
PÅ CLEAN PART
Clean Part i Getinge gör en miljoninvestering och satsar på att montera solfångare på företaget.
-Vi har funderat ett tag på att göra den
här investeringen tidigare och i år tog vi
beslutet, säger företagets grundare Jan
Svensson.
-Att montera solceller innebär en bra miljöåtgärd och satsningen är återbetald på
åtta-nio år, säger dottern Maria Svensson,
som är VD på företaget.
Företagsledningen tog det här beslutet
trots att det är osäkert hur stort bidraget
kommer att vara i år. Tidigare har staten
betalat ut 30 procent i stöd men idag är

Text & Foto

Åke Nilsson

Prover tas på
Olanders Torg

pengarna slut och Maria tror att stödet
fortsätter att delas ut men är osäkert om
nivån.
-Vi monterar ca 500 kvadratmeter och
med solens hjälp kommer vi att försörja
nästan hela företagets energibehov, säger
hon. Det här är en bra investering då solcellerna beräknas fungera i 30–40 år.
Clean Part grundades i mitten på
1980-talet av Jan Svensson. Det är idag
Europas största företag inom städmaskiner och dess utrustningar. Företaget köper
hem delarna, lagrar dem i Getinge och levererar sedan ut över hela Europa. 60 procent säljs utanför Sverige.

Välkommen på behandling till
Fotvården i Getinge!

Boka tid till Dig själv eller ge bort ett presentkort!
Innehar Vårdavtal med Närsjukvården Region Halland
Dipl. Medicinsk Fotterapeut Karina Tengler

Sköna Fötter & Sånt Getinge
Ekebergsvägen 37, Tel. 035-581 90

Nu är boulen igång i Getinge centrum.
Ordinarie träningstider är måndagar och
torsdagar 13.30 och några timmar framåt.
På onsdagskvällarna samlas intresserade för att spela och den som så vill kan
grilla en korv på den grill som finns på
platsen. På onsdagar är tiden 18.00.
Det är gratis att spela och den vill som
prova på kan låna klot vid banan. Ingen
speciell utrustning behövs heller för att
prova, kom som du är.
Ett 20-tal personer brukar spela på dagarna och ännu flera deltar i boulen på
onsdagen.
Alla kan lära sig spela boule och det är
bra motion. Det brukar sägas att det ta 10
minuter att lära sig spelet för att kunna
spela på skoj.
Vill du veta mera kontakta Lena Gillberg som är ansvarig, 073-44 11 707

Text & Foto

Åke Nilsson

Tisdagen den 9 april 2019 i strålande men
kylslaget väder, togs de första borrproverna som underlag för blivande busshållplatsen med parkområde i Olanders Torg.
På plats var borrare Jan Stomberg från
SWECO Geoteknik. Efter analyser av
proverna och förberedande markarbete
att påbörjas, förhoppningsvis under våren.
Text & Foto

Kent Stävholt
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JARÄLVS VVS AB
er lokala rörläggare

Vi utför allt inom VVS vid
renovering och nybyggnation.
Installerar och servar
värmepumpar och pannor.
Rörarbeten i badrum och kök m.m.

Din djurbutik i Getinge
Stationsgatan 10
tel. 035-54 959
www.lyangetinge.n.nu

!
a
n
m
Välko
Öppettider:
Tisdag - Fredag 10.00 - 18.00
Lördag enligt överenskommelse

Tel. 035-582 40 fax. 035-542 31
e-post. jaralvs@telia.com
www.jaralvsvvs.se

Håkan & Björn

www.getingesnickeri.se

035/580 10

Om-, till & nybyggnation
Roy Gustafsson 0706-76 14 78
Stefan Grimberg 0706-76 14 79

Markarbeten, Maskinuthyrning & Tvätthall
www.gg-ab.se, 035-583 14

Gammalt och nytt.
Nytt av gammalt.
Återbruk och presenter.
Öppettider uppdateras på Facebook
eller ring 070-673 40 86.
Ann-Marie Bengtsson
Butiken finns vid Steninge Nygård.
Från Getinge –Steningevägen,
sväng av mot Vastad 2km.
Välkomna
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GETINGE IF FÅR SIN
KONSTGRÄSPLAN
Det är stor glädje inom Getinge IF sedan
föreningen fått besked om bidrag på 2,7
milj kronor till konstgräsplan.
-Ja, det är helt otroligt att lilla Getinge
kan göra den här satsningen, säger ordförande Peter Söderberg.
Föreningen har planerat i två år att kunna lägga konstgräs på grusplanen och nu
finns nästa alla pengarna som behövs, reserverade för klubben.
-Det här är en dröm som gått i uppfyllelse,
säger Peter. Många i föreningen har arbetat för detta projekt men utan vår vice ordförande Mattias Henricsson hade vi aldrig
lyckats.
Föreningen får 2,1 milj från Arvsfonden, 250 000 från Fotbollförbundet och
350 000 från Idrottslyftet. Nu fattas ca
300 000 för att projektet ska kunna genomföras.
-Vi har stora förhoppningar att vi ska
kunna ordna fram resten av pengarna, säger Peter.
Text
Åke Nilsson

Ordförande i Getinge IF Peter Söderberg, (t h) och föreningens 400 medlemmar
kan vara nöjda idag sedan de fått löfte om 2,7 milj kronor till en konstgräsplan. Här tillsammans
med vice ordförande Mattias Henricsson.

Årsstämma för Coop Getinge
11 april var det dags för den årliga stämman för Getinge kooperativa handelsförening, Coop Getinge. Mötet hölls i butiken och ca 50 medlemmar var på plats.
Morgan började med att hälsa alla medlemmarna välkomna och sen bjöds det på
en räksmörgås, som senare följdes av en
frågesport med frågor rörande butiken.
Vinnare blev Birgitta Kristoffersson, med
flest rätt och närmast på skiljefrågan.
Sedan var det dags för årsmötesförhandlingarna, Kerstin V Carlsson valdes
som ordförande för mötet, och styrde det
med hög precision.
Det redogjordes för 2018, både ekonomiskt och vad som fysiskt hade hänt i
butiken, den största händelsen var frysen
som byttes ut till frysskåp som rymmer
mer varor samt att man gick över till ett
mer miljövänligt köldmedel. Det behövdes göras en del ingrepp på fastigheten för
att få in skåpen.
Resultatet 2018 hamnade på ca 500
000kr, trots stora renoveringskostnader.

Morgan Karlsson lämnar över klubban till den nya ordföranden Daniel Eliasson

Då Krister Nilsson samt Morgan Karlsson avgick, blev det dags för två nya personer att väljas.
Det resulterade i röstning inför val av
ordförande så medlemmarna fick göra sin

röst hörd, och utfallet blev att Daniel Eliasson fick flest röster och blev ordförande.
Jörgen Bengtsson valdes in som ledamot
i styrelsen på två år.
Styrelsen består nu av:
Daniel Eliasson, ordförande, Christina
Andersson, Caroline Olsson, Heléne Gullander och Jörgen Bengtsson
Därefter tackade undertecknad för engagemanget från medlemmarna och tillade att det fortfarande, efter 30 år, är en lika
inspirerande arbetsplats.
Sedan avslutade Morgan mötet och han
avtackades med en blomma från Coop för
hans tid i styrelsen. Även Kerstin mottog
en blomma, som tack för en proffsig insats
med klubban.
Då föreningen firar 100-års jubileum
nästa år, så pågår planeringen för fullt inför
firandet av detta, vi har alltid något projekt
på gång!! Vi återkommer!
Text & Foto

Annette Larsson
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ALLA NYA
LÄGENHETER

UTHYRDA
I GETINGE

Alla de 28 nya lägenheter som byggts i
Getinge centrum under vintern har fått
hyresgäster.
Både RPU:s åtta lägenheter vid gamla
stationshuset och HFAB:s 20 blev uthyrda när de var klara under våren.
-Det har gått väldigt bra och det märktes att det var ett behov av lägenheter,
säger Christina Johansson på HFAB.
Även Ulf Henningsson på RPU fastigheter är nöjd.
-När vårt nya hus blev klart för inflyttning hade vi fyllt alla lägenheter, säger
han. I Getinge fanns ett uppdämt behov.
Många säljer sina hus men vill stanna
kvar i det här fina samhället och flyttar in
i en lägenhet istället.

Lägenheterna i Getinge blev inflyttningsklara 1 Maj.

Efter att RPU fyllt de tomma lägenheterna har de fått ytterligare önskningar
från personer som vill ha lägenheter. Personer som nu står i bolagets bostadskö.
RPU byggde för drygt fyra år sedan
ett mindre hyreshus med åtta lägenheter
men annars har det varit tunt med nybyggen av hyresrätter. Det kommunala bolaget HFAB byggde senast för 17 år sedan

i samhället.
De här nya lägenheterna har på ett positivt sätt bidragit till att villaägare inte
har tvekat att sälja sina hus. Det är stor
köpfest på villor i samhället, det tycks ha
blivit populärt för många att flytta till
Getinge.

Du har bilbekymmer!
Vi har lösningen!
Hos oss är alla bilar välkomna!
Service eller problem med bilen? Vi löser det, gamla som nya bilar.
Uppfyller alla biltillverkares krav vid service.
Välkommen att boka tid 035-580 80
Ekebergsvägen 35 | Getinge
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Gå gärna in och följ oss på facebook!
www.facebook.com/snabbservicegetinge

Text & Foto

Åke Nilsson

RENARE DRICKSVATTEN I LEDNINGARNA

SEXTON ÅR SEDAN
FÖRRA SPOLNINGEN
Nu kan Getinge-borna glädja sig åt ett
friskt och rent dricksvatten. Ledningarna för dricksvattnet har rensats från järn
och mangan.
-Anledningen att vi spolat ledningarna
just nu är att vi fått klagomål på att vattnet varit lite grumligt speciellt i Kvibille,
säger Per-Arne Nilsson, driftsamordnare på Laholmsbuktens VA.
Ledningarna i dricksvattennätet spolas
”vid behov” och om inte något speciellt
händer kan vattnet hålla hög kvalitet under många år. I Getinge har ledningarna
inte behövs spolas sedan 2002.
-Eftersom Getinge har egen vattentäkt
som normalt klarar att försörja samhället med vatten har vi inte behövt spola ledningarna, säger Per-Arne Nilsson.
Ledningarna innehåller alltid avlagringar av järn och mangan men de avlagras
inne i ledningarna. Men om något speciellt händer kan avlagringarna lossna och
vattnet blir rostfärgat.
Rent vatten i Getinge
Getinge är inte utsatt för detta i någon
större grad då vattnet alltid går samma
väg. Mitt i ledningsnätet kan vattnet tas
från olika täkter och det blir ”oroligare”
inne i rören. Det är väl också svaret på att
inte ledningarna behövt spolats.
-Sedan beror det på vilken kvalitet som
finns på rören, säger han. Gamla järnoch galvade rör får mera beläggningar än
plaströr.
När Kvibille fick problem med vattenkvaliteten bestämdes att även Getinges
ledningar skulle rensas. Tekniken är att
spola med vatten och öka trycket med
luft. Då lossnar beläggningarna i ledning-

VAR MED OCH
RÄDDA LIV
Ge en gåva på
redcross.se

Laholmsbuktens VA köper in tjänsten att spola ledningarna
i kommunen. Tobias Järvenpää är en av de ansvariga på det bolaget.

ar och vattnet blir brunt.
Fördelen med vid spolning av rör är
att kapaciteten i ledningarna ökar, det är
lättare att upptäcka läckor i systemet och
vattnet blir renare. Nu tror Per-Arne och

Wendts
Montage AB
070-984 02 55
Pl 401 • 305 76 Getinge

hans kollegor på Laholmsbuktens VA
att slippa spola Getinges ledningsnät det
närmaste decenniet.
Text & Foto

Åke Nilsson

Allt inom
UNDERTAK
och
LJUDISOLERING
11

Här är det hundliv. Ett 30-tal hundägare samlades i Getinge för att göra ett upprop för att få bidrag till en hundrastgård i Getinge.

FÖR MÅNGA HUNDÄGARE står

RASTGÅRD HÖGST
PÅ LISTAN

Nu är det dags att även Getinge får en
hundrastgård!
Det krävde ett 30-tal hussar och mattar
som träffades i samhället för att ventilera
den här frågan.
-Det vore så trevligt och efterlängtat att få
en samlingsplats för oss hundägare, tyckte
t ex Helen Gullander och hundarna Sune
och Göte av rasen Welsh corgi pembroke. Helen som också har en hundaffär på
orten och känner väl till hundarnas och
hundägarnas behov.
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För ett tiotal år sedan restes krav på en
hundrastgård i samhället från hundägarna
i Getinge. En del förarbete gjordes från
kommunens sida men projektet lades på
is då intresset var lite ljumt. Om vi ser till
den här träffen och till engagemanget på
face book så kanske det finns ett större intresse idag.
En av de drivande för en hundrastgård
idag är Jerry Engström.
-Vi kan verkligen hoppas att vi lyckas
övertyga de styrande i kommunen att satsa på en rastgård, säger han. Vem jag än

träffar när jag går ut med Mille kommer
den här frågan upp om en hundrastgård.
Får ej koppla loss
De hundägare som bor inne i samhället
har inte många chanser att koppla loss
sin hund. Det råder dessutom i praktiken
”koppeltvång” under halva året.
I lagen står att hund (och katt) tiden 1
mars-20 augusti, inte får löpa fritt i markerna där det finns vilt.
Det innebär inte automatiskt att hundar
ska vara kopplade men du ska ha sådan

lydnad och kontroll över din hund motsvarande ett ”osynligt koppel”. Och det är
inte många hundägare som har sådan lydnad på sin jycke.
Rastgård en fristad
I en rastgård som är uppdelad på en avdelning för större hundar och en annan för
mindre hundar underlättar mycket.
-Husse och matte får motion till och
från rastgården och hundarna kan uppgås
under kontrollerade former, säger Jerry
Engström. Hundarna stör ingen och ägarna kan umgås utanför rastgården.
Många hundar i Getinge
Under de senaste åren tycks antalet hundar ökat i samhället. Det är svårt att få
fram statistik men ett antal på 200-300
hundar i samhället med omnejd torde inte
vara överdriven. Det skulle innebära att
minst 500 personer kan ha ett intresse att
nyttja en hundrastgård.
-Att det kom ett 30-tal hundägare till
vår snabbt annonserade träff är ett bevis på
att intresset är stort, säger Jerry.
Gruppen ska arbeta vidare med frågan.

Tjejträff. På bilden, från vänster: Jennifer Erlandsson, Ulf Sigbratt, Matilda Pettersson
och Cecilia Svensson.

Falkenbergs sparbank
annordnade

tjejträff på
Perstorp 101
En trivsam tjejträff på Perstorp 101 anordnades den 10 april av Falkenbergs
sparbank. Lokalen var full av förväntansfulla tjejer i alla åldrar. Det bjöds på
förtäring av Cecilia Svensson, som driver
Perstorp 101, och föredrag hölls av Ulf
Sigbratt och Jennifer Erlandsson.

Else Nilsson med hundarna Vilda och
Mossie ser fram emot att få en hundrastgård
i Getinge.

En första åtgärd är att göra en kostnadsberäkning och hitta förslag till plats för
rastgården. Kontakt ska också tas med politiker och tjänstemän på Teknik- och fritidsnämnden i kommunen. Vill Du stötta
det här projektet kan du skriva på namnlistor som finns bl a på Direkten och Lyan.
Getinge Samhällstidning återkommer i
frågan.
Foto

Text

Jerry Engström

Åke Nilsson

Ulf Sigbratt från banken informerade om
att spara rätt och gav några bra spartips.
Han berättade om hur världen fungerar
när räntorna går upp och ner. Varför och
när man ska spara kortsiktigt eller långsiktigt.
Till Årets fondbolag 2018 utnämndes
Swedbank Robur. Samt till Årets Nordamerikafond 2018 blev Swedbank Robur
Amerika.
Vi fick några placeringstips hur t.ex. att
spara till en bil, eller till barnspar eller till
aktier, samt förklaring om varför investera
i tillväxtmarknad.
Bonde besök
Jennifer Erlandsson, som vi mest känner
från TV4 ”Bonde söker fru”, berättade

om sig själv. Från när hon var 6 år och till
varför hon blivit en väldigt bestämd och
drivande person. Jennifers motto är ” Jag
backar bara när jag tar sats” .
Där hon står idag äger hon en hästgård
med 5 hästar men har ägt som mest 42
st. Nu tycker hon att det är lagom med
5 hästar. Hon driver ett eget företag och
har byggt en lägenhet ovanför sitt stall i
Svenstorp Ugglarp, där hon bor idag. Eller
hyr ut, om det finns behov.
Lev din dröm
Jennifer jobbar med projekt i Falkenbergs
kommun om att ta hand om alla fallfärdiga hus på landsbygden. Hon har startat
”Lev din dröm” som visar ett projekt där
kommunen säljer ödehus på landsbygden
för en liten summa pengar, och sedan får
köparen renovera upp huset. Det går väldigt bra, och idén har spridit sig i hela Sverige! Äger man ett hus så är det förbjudet
att låta det förfalla, enligt en ny lag.
Text & Foto

Kerstin V Carlsson
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Getingelaget har bestått av
Roland Nilsson, Gert Andersson, Lennart
Larsson, Bo Bengtsson och lagets kapten Birgitta Kristofersson.

Hjärngympa i
församlingshemmet
Frågesport i alla former är, och har alltid varit, väldigt populärt bland i stort
sett alla åldersgrupper.
Inom Hallands bildningsförbund verkade en legendarisk bildningskonsulent,
Fritiof Bengtsson, som på 1970-talet
drog igång en frågsporttävling mellan
Hallands hembygdsföreningar och den
lever kvar än idag. Varje hembygdskrets,

som i Halland är 6 st. arrangerar ett antal
kvaltävlingar för att få fram de bästa lagen till en slutlig landskapsfinal. Dessa så
kallade kulturkvällar är ganska enkla, en
stunds underhållning, kaffeservering och
slutligen frågesporten, då 15 frågor av varierad svårighetsgrad skall besvaras
I slutet av mars stod Getinge Hembygdsförening som värd för säsongens
sista kvaltävling i Halmstadkretsen och

den hade vi förlagt till församlingshemmet. Kvällen inleddes med kretsens årsmöte, som klarades av föredömligt snabbt
innan vi bjöds på en mycket uppskattad
underhållning av de tre L:en, Lars-Ivar,
Lars-Lennart och Lars-Tommy. Vår kaffekommitté hade fixat goda mackor och
kakor till kaffet innan det var dags för
frågesporten. Inför kvällen ledde Söndrum med 1 poäng före Enslöv och Getinge, men efter de 15 frågorna och en
skiljefråga stod Getinge som segrare före
Enslöv, och det blev dessa två föreningar
som representerar Halmstadkretsen i lanskapsfinalen.
I denna final, som avgjordes i Tofta
ställdes Getinge och Enslöv mot 11 lag
från de övriga kretsarna och även här gick
det riktigt bra. Getinge var med i täten
hela tiden och slutade på delad tredje
plats efter de 15 ordinarie frågorna tillsammans med 2 andra lag, efter Grimeton som vann före Fjärås. Tyvärr svarade
vi fel på utslagsfrågan, men delad fyra är
mycket bra, så ett stort grattis vårt frågesportslag
Text & Foto

Kenneth Persson

Kooperativet
står starkt
firar 30-års jubileum
med namnbyte!
Föräldrakooperativet Noaks Arks förskola på Skattagård i Getinge firar i år
30-års jubileum. I samma veva passar
man på att byta namn och visa upp förskolans nya logga.
- Från och med nu kommer vi att heta
Villa Skattagårds förskola, ett namn som
knyter an till området Skattagård där
verksamheten bedrivs, säger kooperativets ordförande Catharina Appeltofft.
Området bjuder in till skogsutflykter
och promenader ner till lekplatsen. Minst
en gång i veckan får barnen ta på sig
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vandringsskorna och gå ut i skogen intill
– något som uppskattas enormt av både
vuxna och barn. Catharina tror att en av
anledningarna till att den lilla förskolan
har funnits så länge är föreningens driv
och framförallt personaltäthet.
- Det är två av de största fördelarna med
att vara delaktig i ett kooperativ. Det är vi
som föräldrar som får en chans att på riktigt påverka våra barns vardag. Ett av sätten att göra det är att vi väljer att ha hög
personaltäthet. Vilket i sin tur tillåter veckovisa utflykter och andra påhitt tillsammans med barnen. Vi känner varandra väl

och vill tillsammans skapa de allra bästa
möjliga förutsättningarna för våra barn.
Fördomar
Föräldrakooperativ föreligger ofta med
en hel del fördomar.
- Visst, engagemang tar tid. Men det vi
får ut av det, och det våra barn får ut av
verksamheten gör det värt all tid i världen, säger Catharina.
Välkommen att hälsa på vår förskola
vid intresse. Ansökan görs via Halmstad kommuns hemsida.

Getinge

badet
badssäsong 2019:
1 juni - 1 september
öppettider
Måndag–fredag
kl. 10.00–19.00.
PRO; s Nya styrelse. I förgrunden Gunilla Persson, ny kassör, och ordförande
Britt-Christine Larsson. Bakre ledet fr v: Görel Olsson, Anita Pettersson, Kerstin Nilsson,
Birgitta Larsson, Birgitta Arvidsson, Ulla Stag och Inger Davidsson.

SYSTRAR TAR ÖVER
I GETINGE PRO
PRO fick två systrar som ordförande
resp kassör när föreningen genomförde sitt senaste årsmöte. Britt-Christine
Larsson ersätter Kerstin Nilsson som
ordförande och Gunilla Persson tar
över efter Ulla Stag.
Tronskiftet bevittnades av ett 40-tal
medlemmar i Begonian.
PRO Getinge hotades av nedläggning
då föreningen hade svårt att få nya ledamöter speciellt på de tyngre posterna.

Eliassons
kiosk & Spel

Välkommen in till oss!

I sista skälvande timmen bestämde sig
Britt-Christine och Gunilla att ställa upp.
Både har erfarenhet av föreningsarbete tidigare och mottogs med glädje i styrelsen.
Föreningen har drygt 120 medlemmar
och har varit aktiva under året med elva
styrelsemöten, och en föreningsfest.
Omsättningen i förening har varit lite
drygt 40 000 under året och ett bra sparkapital på banken.
Text & Foto

Åke Nilsson

Lördag, söndag
& helgdag
kl. 10.00–18.00.
Ändrade öpettider
Midsommarafton 21 juni
har Getingebadet öppet
mellan kl. 10.00–15.00.
Bassängerna stänger 30
min före anläggningen
stänger.

Välkomna!

Bemannat gym och gruppträning
- lokal träning och hälsa nära dig
www.susedalenshalsoecenter.com info@susedalenshalsocenter.com
www.facebook.com/susedalenshalsocenter

Öppettider
9.00 - 20.00
alla dagar

tel. 035-543 80
Följ oss på facebook: Direkten-Eliassons
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Prostens
Bed & Breakfast

Prostens
Bed & Breakfast
Prostens
Bed & Breakfast

@prostensbnb

Tel 035-546 69
Ekebergsvägen 23

B&B

@prostensbnb

Prostens
Bed & Breakfast

Prostens
Bed & Breakfast

Välkommen in!

Prostens Bed & Breakfast

Prostens
Bed & Breakfast

Prästgården 303, 305 77 Getinge | Tel. 070-610 81 98

Tvätta bilen skonsamt
och miljövänligt!
Kom in och prova vår biltvätt
VARMT VÄLKOMNA
ÖNSKAR
TONI MED PERSONAL

Circle K Ekebergsvägen
Tel.nr 035-582 00

SKA DU FLYTTA , ELLER
BARA SLÄNGA SKRÄP?
LUGN, VI HAR SLÄP
FRÅN 150 KR för 3 timmar
Boka ditt hyrsläp på
www.circlek.se

Vi har biluthyrning!

TRÄGOLV TILL RÄTT PRIS!
Se ALLA
lv på
å
v ra go com
er.
t
n
e
c
t
mat

PERGO WOOD EK 3-STAV NATURAL 249:-/m2

PERGO WOOD EK PLANK NATURAL

449:-/m

2

Öppet vard 9-18, lörd 10-13 • 035-545 05 • www.mattcenter.com
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Öppet vard 9–18, lörd 10–13.
Göteborgsv. 48
Tel. 035/545 05
www.mattcenter.com

Kultur &

Liten
vårbetraktelse

kulturgruppen
planerar!
Efter att kulturgruppen nu dragit igång
med förnyad energi så har det börjat
planeras för ett par olika aktiviteter under 2019.
Vi hoppas på att få igång ett samhällskalendarium där alla event och aktiviteter
som händer i samhället kan föras in, på så
sätt kommer man kunna se vad som händer i god tid och kan planera in sitt deltagande. Detta innebär även att alla som
driver verksamhet i och runt samhället eller planerar in offentliga event av olika slag
skall kunna samverka kring planeringen.
Så, håll ögonen öppna för detta!
Med den undersökning som Cultural
planning gjort, gällande vad vi i samhället ser som våra tillgångar och önskemål,
så har kulturgruppen pratat om att vid ett
tillfälle under sommaren hålla mat och
hantverksmarknad där lokala produkter av
olika slag lyfts. Är det så att du skulle vara
intresserad av att delta under marknaden
eller med arbetet inför marknaden så hör
av dig till Anna-Karin(kontaktinformation nedan). Du kan vara hemma odlare,
hemma snickrare, driva en framgångsrik
verksamhet eller bara ha ideer som skulle
göra dagen ändå bättre.
Text

Anna-Karin Johansson

Mini-kalendarium över
det program som sats
hittils under 2019:
30/6 kl 14.00 kommer Strandteatern att besöka Getinge Hembygdsträdgård med sin föreställning ”Binga”.
Ett folksaga för alla åldrar som tar oss
med på en resa igenom den Halländska
historien.
14/8, tid är ännu inte bestämt, så kommer Hembygdsföreningen tillsammans
med Björn Ahnlund ifrån Kulturmiljö
Halland att göra en guidad busstur till
Fröllinge och Susegården. Till grund
för turen ligger arbetet med ”Kulturmiljöprogram för Halmstad kommun”
Under hösten hålls det fortsatt
Mysterieklubben, boktipsträff och babycafé på Getinge bibliotek.
Det kommer även planeras in höstens
familjeföreställningar inom kort.
Vill du engagera dig i att skapa ett brett kulturutbud i samhället
så hör av dig, alla är välkomna!
Kontakt information:
Anna-Karin Johansson på
niraqana@gmail.com

Nu exploderar knopparna likt champagnekorkar och en lärka lyfter på lätta vingar
i en dans till vårens ära.
Snart lyser horisonten grön mot bokskogens gråa stammar och hängbjörken skakar sina grenar i vårvindar friska.
Sångsvanar paraderar på himmelen med
sina gyllene trumpetstötar och gässen
sträcker mot norr i prydliga vinklar.
Innan vi hinner blunda hörs glada barnaskratt på vita stränder och segelbåtar ritar mjuka linjer i den stilla sommar viken.
Jag vandrar sakta med min kompis i vårkvällen och hör göken ropa i väst den är ju
ändå bäst.
Text & Foto
Jerry Engström

Program
Program

Lions
LionsClub
Club
SUSEDALEN
SUSEDALEN
ochoch

Hjulebergs
HjulebergsEgendom
Egendom
bjuderin intilltill
bjuder

Hjulebergsdagen
Hjulebergsdagen
med
med

Rhododendronvisning
Rhododendronvisning

Den
2 juni2019
2019
Den
2 juni
10:00-15:00
10:00-15:00

Rhododendronparken
Rhododendronparken öppen.
öppen.
MiniͲloppis,
MiniͲloppis, 
Våffelcafét
Våffelcafét med
med Glass
Glass
Gudmundsgården
Gudmundsgården grillar
grillar
10:00Ͳ15:00
10:00Ͳ15:00
Ponnyridningoch
ochBarnens
Barnens Bondgård
Bondgård 
Ponnyridning
11:00Ͳ15:00
11:00Ͳ15:00
Agilityvid
vidslottet
slottet11:00
11:00 och
och 13:00
13:00 
Agility
Välkomnatill
tillen
entrevlig
trevlig dag
dag med
med
Välkomna
LionsSusedalen
Susedalen och
och 
Lions

HjulebergsEgendom
Egendom
Hjulebergs
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Våren
kom till
Getinge
Valborgsmässoafton bjöd på ett väder som närmast kan betecknas som försommar när Getinge Hembygdsförening,
tillsammans med närmare 250 gäster välkomnade våren till
Getinge.
Kyrkans körer, både barn och vuxna, under ledning av Elvira Tufvesson framförde de gamla välkända vårvisorna. Här
krävs ingen förnyelse utan det ska vara ”Vintern rasat, Oh
hur härligt, majvisan osv.
Vi fick även höra ett inspirerande vårtal av Anna Mijh,
född Waldemarsson, som bl.a. med glädje såg tillbaka på sin
barndoms vårar i Getinge men ägnade även lite fundering
över de klimatförändringar som tycks pågå. Talet avslutades
med en egenskriven vårdikt innan vi alla sjöng ”Du gamla
du fria”. Hembygdsföreningen tackar alla både publik och
medverkande för en härlig kväll och ser nu fram mot en god
sommar.
Foto

Text

Kerstin V Carlsson

Kenneth Persson

Fröllinge Bilverkstad AB
det bästa för din bil

Göteborgsvägen 26
305 76 GETINGE

Telefon: 035-546 83
Mobil: 0708-15 46 83

Prostens
Veterinärmottagning

Volvo Närservice
Vi tar volvokort!

Snabba leveranser
• Bra priser • Däckservice
Prostens
Veterinärmottagning
Service & Reparationer av AC
Leg.vet. Anna Wendel

Salo

ngen
är ne i Geting
e
dlag
d

Prostens
Veterinärmottagning
Leg.vet. Anna Wendel

Prostens
Allt inom bygg,
Veterinärmottagning
Ett stort tack till alla fina kunder som jag kakel
har haft och klinkers!
förmånen att träffa under mina drygt 7 år i Getinge.
Jag kommer från och
med nu att jobba 100% i Borgholm.
@Kattohund
Vänliga hälsningar Carina Johansson

@Prostensvet

MATTIAS HANSSON
0706-62 72 92

Anna Wendel, Leg. veterinär | Prostens Veterinärmottagning
Prästgården 303, 305 77 Getinge | Tel. 0760-50 55 75
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PELLE LUNDH
0705-80 21 91

WWW.HANSSONLUNDHBYGG.SE

Barnen gör bihus. En entusiastisk skara barn med föräldrar tillverkar hus till naturens
viktiga bin.

Elsa winge och Charlie Lundvall är nöjda med sina bibostäder.

Knopp, knytte och mullegrupp

Getinge treklövern
Under våren har en ny grupp inom Getinge-Treklövern dragit igång. Knopp,
knytte och mulle-gruppen riktar sig i första hand till barn i åldrarna 2-6 år.
Vi har, sedan första offentliga träffen i
mars, hunnit med att besöka mulleberget,
vattentornet och den nyanlagda våttäckten i samhället. Det har njutits av skogslek
och fika, vi har kikat på insekter i stort och
smått, satt upp bihus och pratat om varför
bin är viktiga i vår natur.
Våren har fungerat lite som en testperiod för att skapa oss en bild av hur efterfrågan och intresset för friluftsaktivitet
för åldersgruppen ser ut här i samhället.
Uppslutningen har varit bra och intresset
stort. Inför hösten får vi se över huruvida

det fungerar att bibehålla gruppen med en
så här brett ålderspann eller om det delas
upp i två grupper.
höstschema
Efter sommaruppehållet som sträcker juli-augusti så kommer gruppen dra igång
med ett mer planerat höstschema.
I skogsknopp/knytte/mulle-gruppen så
har det bestämts att minst en förälder är
närvarande vid de tillfällen ens barn deltar.
Organisationen inom gruppen ser för tillfället ut som så, att var engagerad förälder
håller i varsin träff, är man intresserar av
att bestämma och hålla i upplägget för en
träff vid tillfälle så är man hjärtligt välkommen att höra av sig. För mer information
om gruppen besök oss på Facebook ”Tre-

klövern Getinge Knopp/Knytte/Mulle”.
Är man intresserad av att delta så betalas en medlemsavgift in till centralorganisationen såväl som lokalgruppen
Getinge-Treklövern, sammanlagt blir
kostnaden 200kr/år och barn. Vill man
vara engagerad som ledare så blir kostnaden istället 150kr/år och barn. Det finns
även familjemedlemskap, vilket i vissa fall
kan vara ett bra alternativ.
Foto

Text

Anne Ottosson Anna-Karin Johansson
Information gällande medlemskap osv.
kan man hitta på
www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/
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Getinges

nya präst
En solig eftermiddag i april fick vi äran
att samtala med en mycket ödmjuk man
vars namn är Johannes Bäckman. Johannes har fått en ny tjänst som präst i
Getinge/Rävinge pastorat.
Johannes har sin adress i Fastarp mellan
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Holm och Kvibille. Där bor han med sin
fru Åsa och deras tre barn Carl 11 år, Frida 9 år och Noah 7 år. På gården finns
det även ett antal höns, några får och en
katt. Då kan man ju förstå att det blir att
tillbringa ett antal timmar med trädgård,
djurskötsel och köra barn till fotboll och

innebandy på fritiden.
Ursprungligen kommer Johannes från
Södra Småland i Markaryd, men han
bestämde sig för att prova på storstaden
Stockholm i ett år, som sedan visade sig
bli 14 år istället. Från att lämna en karriär
inom restaurang branschen som kock till

att läsa teologi till att bli präst var inte så stor
förändring för Johannes då tron har varit med
honom i alla år på olika sätt. Han bytte bara från
att jobba med mat och tron på fritiden, till att
nu jobba med sin tro och istället laga mat när
han är ledig.
Sin första placering som präst gjordes i Göteborgs stift som innebar Vinberg/Ljungby. Efter
det flyttade Johannes till Halmstad och han blev
placerad i Halmstads församling vilket innebar
Kärlekens och Holms kyrka. Efter ytterligare
några år var det dags att gå vidare men Johannes ville inte flytta på sin familj och då tyckte

”Alla kyrkor ser
olika ut och det
är människorna i
församlingen som
gör den olika.”
han att det var lämpligt att komma till Getinge/
Rävinge församling. När man frågar honom vad
det är som avgör vilken kyrka man vill jobba i
svarar han:
- Alla kyrkor ser olika ut och det är människorna i församlingen som gör den olika. Han vill
frammana att det inte är han som präst som gör
kyrkan utan människorna som tillhör den.
I just Getinges församling sker det väldigt
mycket verksamhet, i alla åldrar, allt från kyrkans barntimmar till fikaträffar med den äldre
generationen.
Kyrkan skall vara en plats att möta vänner på,
tycker Johannes. Det finns för många människor
i vår värld som lever isolerade, som är i stort behov av att träffa andra och bygga nya relationer.
Kyrkan finns ju i hela världen som ett extra vardagsrum.
En arbetsdag för Johannes är inte den andra
lik. Den kan bestå av akuta utryckningar som
t.ex. till sjukhuskyrkan, förberedelser inför gudstjänsten, dop, vigslar, begravningar, personalträffar och möta människor i viktiga händelser i
deras liv. Ibland kan det vara svårt att planera då
jobbet innebär att man måste kunna vara väldigt
flexibel. I jobbet är det även tvära kast känslomässigt, sorg kan bytas till glädje och hopplöshet
kan bytas till olika styrkor.

Foto

Text

Anne Ottosson

Anna Kuczera

Det är oss du möter i Getinge-Rävinge församling: Översta raden från
vänster Johannes Bäckman, Ulrika Ekengren, Stine Litte, Agneta Johansson. Främre
raden från vänster Jonas Sundvall , Åsa Stockenberg, Elvira Tufvesson och Walter
Cervin.

VÄLKOMMEN TILL OSS!
Gudstjänster – Dop – Konfirmation
– Vigslar – Begravningar
Barn & ungdomsverksamhet
– Musikverksamhet – Körer
Diakonal verksamhet – Öppet hus
– Internationella gruppen m.m.
Läs mer om vår verksamhet på vår
hemsida eller i vårt församlingsblad.

WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/GETINGE-OSKARSTROM
VÄXEL TEL 035-19 24 00

21

Pass

En Getingebo
på vift!

BESÖK PÅ NORRA CYPERN

GER SOL, BAD O KULTUR
Cyperns strategiska läge i norra medelhavet söder om Turkiet, och öster om Syrien, Libanon och Israel har inneburit att
ön i årtusenden utsatts för erövringar och
plundringar. Idag är ön delad sedan 45 år
tillbaka mellan den grekcypriotiska delen
i söder och den norra delen med turkcyprioter.
Historiskt var turismen mest utbyggd i
norra delen men hela näringen slogs sönder när ön delades och den turkiska delen
utsattes för bojkott. De stora hotellen har
stått tomma och turisterna flyttade till
södra delen.
Under det senaste åren har turismen
sakta men säkert återkommit i norr. Delvis med stöd av den Turkiska staten.
Cypern har i många år varit en populär
semesterö. Men många har kanske blivit
trötta på trängseln och det höga tempot
på södra delen av ön. Då kan Nordcypern
vara ett alternativ. Med sol och bad men
också kultur och spännande historia.

Halländskt besök på Nordcypern. fr v Lena Svedjevall, Getinge, och Monica
Andreasson, Snöstorp, flankerar den duktiga reseledaren Fatih Karci, utanför ett café i Kyrenia.
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FRODIG GRÖNSKA
Nordcypern är den gröna delen av ön.
Jordbruk och odlingar sträcker sig långt
upp på bergssidorna. Ön har tidigare haft
brist på vatten och detta kvarstår för den
södra delen. Befolkningen på norra sidan
har nu vattenförsörjningen tryggad via
pipelines från Turkiet som fyller en stor
damm där vattnet lagras för användning
till dricksvatten resp vatten för odlingar.
Under planering är ytterligare en pipelines som ska transportera gas till norra
delen.

Den gröna ön Cypern är en delad ö sedan 1976. Med turkcyprioter i norr och grekcyprioter i söder. Läget är lugnt på ön
men förhandlingar om ett enande har strandat flera gånger.

KLIMATET
Många europeer köper egendomar på
Cypern idag. Inte minst beroende på det
gynnsamma klimatet och de låga priserna. Vid vårt besök i mars låg temperaturen
runt 20 grader soliga dagar medan nätterna är svala på vintern.
Under sommaren är det varmt och
regnfritt. I maj kommer sommaren och i
juni-september ligger temperaturen kring
dryga 30 grader på dagen. På ön blåser
det dock svalkande vindar. Oktober-november är populära månader med säker
temperatur runt 25 grader i luft och badvattnet.
MAT OCH SHOPPING
Maten är ”normal” och kan jämföras med
den på andra semesterorter. Mycket grönsaker och olika ”röror”, speciellt på norra
sidan där maten är lite mera inspirerad
av det arabiska köket. Kommer man ut
på landsbygden träffar man på billiga och
välsmakande rätter. Det kan nog sägas att
maten passar bra i den svenska magen.
På ön finns det billiga smycken, utmärkta skinnarbeten och handknutna mattor.
Som turist brukar resebolagens utflykter inkludera besök på affärer med dessa
produkter. Det kan bli tröttsamma besök
men tänk på att det går att pruta ned t ex
utsökta skinnjackor till halva utgångspriset.
PRISNIVÅ OCH VALUTA
Kostnaderna för att leva på Cypern har
stigit de senaste åren, inte minst för att
kronan har fallit i värde. Det känns som
om priserna på norra sidan är lite lägre

och speciellt om man söker sig till mindre
städer. Turismen är exploaterad på ett annat sätt på södra sidan och därmed stiger
priserna. Det finns ordinarie resor till både
norra och södra sidan av ön för ca 4 000 kr.
Men det finns naturligtvis också resor för
det dubbla. Avsevärt billigare om du väljer
att åka under lågsäsong och ”sista minuten”
Euron går enkelt att använda på båda
sidorna av gränsen trots att den officiella
valutan i norr är den turkiska liran.

mer från arabstaterna, tidigare brittiska
kolonier och Turkiet. Dessa ungdomar
utbildas på den norra sidan av ön och tar
studenten. De har sedan möjlighet att studera vidare på skolor över hela världen.
Öns alla kasinon ger också betydande intäkter till staten. Spel är förbjudet i
många arabstater och många rika araber
semestrar och bor på lyxhotell på Nordcypern.

SPÄNNANDE HISTORIA
Cyperns strategiska läge har lockat många
erövrare till ön. Den har styrts av araber,
romare, turkar och greker och slutligen
Storbritannien. Ön blev självständig 1960
men delades efter strider med turkar och
greker på 1970-talet. Nu lever norr och
syd i god sämja och förhandlingar mellan parterna förs med ojämna mellanrum.
Forfarande har greker och turkar truppsamlingar på var sin halva av ön.
På södra delen finns en klippa där Afrodites steg iland och i norr talas det om
borgar och befästningar från förhistorisk
tid. På den norra sidan av ön visar man
stolt upp resterna av världens första kopparproduktion. Exporten av koppar drog
in stora summor till ön och Cypern blev
en rik ö.

Åke Nilsson

STUDENTER GER INTÄKTER
Idag lever den södra delen till stor del av
öns turistnäring.
På den norra delen kommer betydande
inkomster från 100 000 ! studenter som
årligen utbildas där. Ungdomarna kom-

Text & Foto

På Cyperns nordspets. Här lever
halv- och helvilda åsnor i stora mängder.
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”Friskvård
med fredagsmys”

Stavgångarna träffas varje helgfri fredag året runt kl 9.30 vid Getinge Vårdcentral.

STAVGÅNG I GETINGE

När Susanne Johansson jobbade på Getinge VC startade hon 2009 upp stavgångsgrupper här och i Harplinge. Tanken var att få ”Fysisk aktivitet” på recept
och det lyckades hon så bra med att Getinge då låg högst i Halland.

2013 slutade Susanne att jobba i Getinge så då ville hon att en förening skulle
ta över, då lovade vi, Ulla Stag, Sven-Erik
Klarén och Gun Larsson OK Lindéna att
fortsätta hålla i det. Hon hade lärt oss hur
man använder stavarna så det kändes bra
att ta över eftersom vi redan var aktiva.
Det blev så att Sven-Erik gick först i ledet, som getingefödd så kan han många
vägar och stigar, så det har blivit ett an-

tal varianter och även att vi går en timma
prickar han i regel in. Vi stannar ett par
gånger för att göra lite gymövningar som
är bra att varva med.
För att få det ytterligare socialt så går vi
en gång på våren och en på hösten för att
fika, tidigare på Kaffetorpet och numera
på Perstorp 101 eller Susedalen. Vi har
även fortsatt samarbetet med Harplinge
så vartannat år här eller i Harplinge vid
Luciatiden går vi tillsammans och avslutar
med glögg och fika, trevligt ! Ibland bjuder
vi in Susanne, vilket blir uppskattat.

na till Sisu där man samlar poäng för att
få bidrag till något man kan göra tillsammans. I höstas hade vi en bild-film kväll i
vår klubblokal med go-fika ! Vi träffas varje helgfri fredag året runt kl 9.30 vid Getinge VC, för den som vill så är det alltid
några som går även på helgfredagar, man
ska ju ändå röra på sig även den dagen!
Vi har några som varit med sedan starten, bra jobbat! Vi finns med i Region
Hallands FaR katalog. Alla är välkomna
att gå med för att bli av med gamla åkommor eller förebygga nya. En del kallar det
för ”friskvård med fredagsmys”.

Samlar poäng
Foto
Text
Ulla har koll på vilka och hur många vi är
Kerstin V Carlsson Ulla Stag, Sven-Erik Klarén
varje gång så kan man lämna in uppgifteroch Gun Larsson

Lions Club
Susedalen
stöder

undomsverksamhet

Ungdomsverksamhet. Representanter från olika ungdomsverksamheter i Getinge,
Slöinge och Heberg.
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Lions Club Susedalen har haft stipendieutdelning till ungdomsverksamheten inom
idrottsföreningarna i vårt område
Getinge, Slöinge och Heberg med omnejd. Totalt delades ca 55.000 kronor ut till
12 klubbar med 250 ungdomar födda åren
2002-2007. Årets ros tilldelades Åsa Gunnarsson, Slöinge Tennisklubb.

Text & Foto

Bengt Ove Jernhed

Våra nya
Grannar
JOHANNA FANN KÄRLEKEN
I EN BUSS I KENYA
-Vilken tur att vi bestämde oss för att
bygga i Getinge. Vi trivs så bra och det
är ju ett paradis för barnen.
Det säger Johanna Nilsson och maken
Joseph Nganga som nyligen flyttat in
på Stinsgatan i det andra huset som har
byggts längs gatan.
Det glade och positiva paret kan inte nog
tacka Johannas pappa Tony som tipsade
om att det fanns lediga tomter i Getinge.
Johanna har vissa kopplingar till Getinge.
Farfar kallades av alla för Ove skåning
och jobbade i Gjuteriet. Pappa Tony är
född i samhället men flyttade sedermera.
Livsresan började
När Johanna studerat färdigt till förskollärare hamnade hon slutligen i Gävle
med en partner. Efter några år gick förhållandet i krasch och hon beslöt att göra
något annorlunda efter åtta år i stan. Hon
tittade på flera alternativ och fick tips om
ett jobb i Kenya!
-Jag sökte jobbet på svenska skolan i
Nairobi och fick jobbet till min stora förvåning, berättar hon. Mamma blev ”lite
förvånad” när jag berättade om mina planer.
Kärlekens land
-Kenya är ett väldigt trevligt land med
otrolig natur och perfekt klimat, säger
Johanna.
Det dröjde inte lång tid förrän hon
upptäckte att busschauffören på skolan
var både trevlig och intressant. De blev
ett par efter ett år och efter ytterligare
något halvår kom lilla Marisha.
-Det kanske inte direkt var planerat
men det var ju bara tacka och ta emot när
fick detta fina barn, säger Johanna och Joseph nickar instämmande.
Tillbaka till Halmstad
-Trots att vi hade det så fint i Nairobi

De nya grannarna på Stinsvägen möttes i Kenya. Mamma Johanna med Marley
(4 år) i knät och pappa Joseph med Maisha (6 år)

längtade jag tillbaka till Sverige och flyttade tillbaka efter två år, säger hon. Jag
och flickan åkte först och Joseph kom
efter en tid.
Hon berättar att det var tufft den första
tiden. Hon fick inte ”mamma-penning”
och Joseph fick inget stöd då han var anhörighetsinvandrare.
De bodde först hos mamma och pappa
men fick sedan ett boende på Sofieberg
och Johanna ett jobb på Kärleken. Nu
jobbar hon på Suse förskola i Getinge.
Skola och språk
För Joseph väntade också en jobbig period
när han kom 2014. Han började på SFI.

-Jag kan tre språk och engelska är
Kenyas officiella språk men det var svårt
med svenskan, säger han. Att kunna engelska är ju ett litet försteg när man ska
lära sig svenska så efter ett tag lossnade
det.
Efter SFI lyckades han få jobb men
trivdes inte så bra och finns nu på Biltemas lager i Halmstad. Där trivs han
bättre men:
-Jag trivs jättebra i Sverige och hoppas
få ett arbete i Getinge, det är min stora
dröm, säger han. Då slipper jag pendla
varje dag.
Text & Foto

Åke Nilsson
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En tacksam Geoffrey Geffa har mottagit ett horn av Jan Karlsson.

PROJEKT

QUARRY ROAD BRASS
BAND

Vår dotter Helene är, sedan snart två år
tillbaka, bosatt i Nairobi/Kenya. Där arbetar hon inom FN/World Bank, med bla
infrastrukturfrågor i flera östafrikanska
länder.
Under mina besök hos Helene har jag haft
funderingar på att få kontakt med något
brassband som verkade i Nairobi. Eftersom jag själv är musiker – medlem i bl a
Halmstads Brass – och nyfiken som jag
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är, vill jag veta hur det fungerar hos något
brassband i Nairobi.
Jag sökte, via mejl, kontakt med flera
band och fick ett positivt svar från Querry Road Brass Band, som tillhör The
Salvation Army (Frälsningsarmén), och
fanns inte så långt från Helenes bostad.
Vi fördjupade våra kontakter, speciellt
med deras kontaktperson Geofrey Geffa – Geofrey är en underbar person som
lägger ner mycket tid för bandet, i egen-

skap av dirigent och bandledare. Vi träffades, hade ett långt samtal om hur bandet
fungerar – deras ekonomi – framträdande
mm, detta i samband med deras repetition
inför kommande söndags framträdande.
Det slutade med att jag lånade en kornett,
satt med och repeterade en stund. Besöket
avslutades med en inbjuden till mig, att
vara med i bandet, vid Salvation Armys
gudstjänst kommande söndag. Givetvis
tackade jag ja.

Vid en repetition
tillsammans med medlemmar ur Querry Road Brass
Band under ledning av dirigent Geoffrey Geffa.

VIp-gäster
På söndagen, när jag kom till gudstjänstlokalen tillsammans med min fru Ingrid,
Helene, barnbarnen Julian och Alexander,
blev vi mottagna som kungar. Speciella
stolar var framställda, vi blev presenterade som VIP, fick hålla ett kort anförande
om vilka vi var, och var vi kom från, syftet
med vårt besök osv, detta till de många
gudstjänstbesökarnas, ca 300 pers, stora
förtjusning.
Vi deltog i gudstjänsten och jag spelade
med bandet i psalmsång och i andra musikstycken som framfördes. Detta var en
ny upplevelse och vid en jämförelse med
svenska kyrkans gudstjänst, en mycket
annorlunda sådan. Mycket spirituell sång
-musik – dans – och ett enormt deltagande av besökarna. Pastorns predikan varade
i nästan två timmar, hela tiden på swahili
(Kenyas nationalspråk) och vi förstod inte
ett enda ord.
Vid eftertanke var det både spännande o
intressant att fått vara med och fira denna
typ av gudstjänst – spela med i orkestern,
träffat nya spelkompisar, gudstjänstbesökare, har fått en ny upplevelse och erfarenhet med sig hem i ”bagaget”.
Spelglädjen smittar
Querry Road Brass Band består av ca 3040 amatörmusiker, som medverkar vid
samlingar och gudstjänster, företrädesvis
i Nairobi.
Bandet verkar under mycket knappa re-

surser, Vissa instrument saknas, många är
i väldigt dåligt skick och vore detta i ett
svenskt brassband, hade dessa instrument
dömts ut och varit kasserade. Kan nämnas
att ett flygelhorn som var verkligt dåligt,
fler bucklor än hela delar, men det kom
ut musik och tjejen som spelade på instrumentet var stolt över det hon presterade och glad över sitt instrument. Trots
alla dessa problem finns det i bandet en
stor kunskap och spelglädje som man inte
finner överallt, och som också smittade av
sig till oss. En upplevelse som sent skall
glömmas.
Skänker instrument
Bandet saknar, som sagt mycket, och är i
ständigt behov av fler instrument – noter –
och allt annat som en orkester behöver för
sin verksamhet. Jag har funderat mycket
kring detta och om jag kan hjälpa orkestern på något vis. Till exempel att skaffa
brassinstrument till bandet. Jag började
med att fråga några spelkompisar om dom
möjligtvis har något som de inte använder,
som är fullt speldugligt, som de möjligtvis
kunde tänka sig att skänka till bandet, och
fått några positiva svar.
Jag visste om ett alt-horn, som jag själv,
på 50-60-talet, spelat på i Getinge Blåsorkester, och som sedan flera år stått och
samlat damm i ett förråd hos Falkenbergs
Blåsorkester. Efter förfrågan skänktes
alt-hornet. Lite puts o rengöring, olja på
ventilerna – nysmorda byglarna och in-

strumentet blev helt ok att spela på och på
nytt få komma till användning.
Detta instrument, tillsammans med ett
trombonmunstycke, lite brassarangemang
(noter) som jag fått av Halmstads Brass
hade jag med mig, då jag senast besökte
bandet i Nairobi.
Vid en senare träff med Geoffrey Geffa, orkesterledaren för Querry Road Brass
Band, överlämnade jag hornet och de
andra sakerna till honom och orkestern.
Han visade verkligen sin tacksamhet och
uppskattning över gåvorna, berättade bl a
att det saknas horn, några medlemmar har
därför delat på ett och samma horn, spelat
en stund var på detta horn under rep och
konserter, så ”mitt horn” var extra välkommet.
Hoppas kunna bidra mer
Min förhoppning är att i framtiden fortsätta hjälpa bandet med instrument och
annan utrustning och därför skickar jag
ut en fråga till er alla som läser detta, har
ni något brassinstrument, t ex trumpet –
kornett som ligger i en skrubb och samlar
damm, och kan tänka er att instrumentet
skall få ett ”nytt liv” tar jag tacksamt emot
dessa och skall se till att de kommer till
användning hos mina brassvänner i Nairobi.
Text & Foto

Jan Karlsson
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Odlarglädje

Bokashi,

från bord till jord

Nu hörs det om bokashi överallt. Vad
är då det? Jo ett sätt att omvandla dina
matrester som kött, grönsaker och kaffesump snabbt och luktfritt till prima
odlingsjord. Matavfallet behöver inte
samlas in och transporteras bort av
kommunen. Det innebär att vi sparar
bränsle och pengar, minskar utsläpp
och tar hand om jorden på ett bra sätt.
För jorden måste vi vara rädda om, det
försvinner bra matjord varje gång vi har
odlat potatis tex och då behöver vi fylla
på med mer näring åt jorden.
Hur går det då till?
• Du samlar allt matavfall i en burk i köket tills den är full.
• Blanda med bokashiströ/spray och
släng ner i en hink med tätslutande
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lock och tappkran för lakvatten. Tryck
till så inget syre kommer in i massan.
• Nu startar en mjölksyrningsprocess i
hinken.
• Töm ut lakvatten med jämna mellanrum. Används som gödning, 1/100 är
lagom blandning.
• När hinken är full låter man den stå i
två veckor och mogna. Glöm inte tömma på lakvatten, och öppna inte hinken. I detta steg är det viktigt att inget
syre kommer åt din bokashi.
Det är bra att ha två hinkar så du kan
fortsätta fylla på när den ena är full och
den andra kan stå och mogna i lugn och
ro.
På sommaren kan du gräva ner din
massa direkt i jorden. Den är inte kom-

posterad utan ser ut precis som när du
stoppade ner det i hinken. Det kan lukta
lite så man får inte vara känslig och observera att små djur kan känna lukten och
dra sig till landet.
På vintern kan man göra jordfabrik.
Blanda din massa med ”fuljord”, det du
odlade i under säsongen. Gör som en lasagne och avsluta med 10 cm jord. Ställ
i källare, garage eller växthus och du har
prima jord när det blir lite varmare.
Kompostering har vi haft i alla tider
men bokaschi kökskompostering är ett
nytt sätt att se på matåtervinning. Så våga
testa och ni ska se att era framtida egensatta grönsaker smakar bättre än någonsin i egenkomposterad jord.
Text & Foto

Lena Ericsson & Anna Kuczera

GBK A segrare i div 3 Västra Götaland Kent Carlsson, Gösta Berntsson, Roland Simonsson, Bertil Johansson, Göran
Berntsson, Roger Granfeldt, Robert Dahlsgård, Louice Magnusson, Peter Östling och Johannes Magnusson. Louice blev dessutom distriktsmästare i damklassen.

Avslutning i bowlingskolan med diplomutdelning.
Tränare Erica Olofsson bak till vänster

Bowlingsäsongen 2018–19

Årets bowlingsäsong är avslutad och
Getinge bowlinghall har som vanligt
fyllts av allt från de yngsta barnen till
de äldsta seniorerna, från glada nöjesbowlare till seriösa tävlingsbowlare.
Här följer en kavalkad över det mesta
som hänt under året.
Getinge BK har haft fyra lag i seriespel,
A-laget i div 3 och tre lag i hallandsligan
4-manna. A-laget vann sin serie och tar
därmed steget tillbaka till div. 2 och hallandsligan vanns av vårt S-lag. 16 lag har
spelat i vår korpserie, drygt 30 pensionärer har återkommit varje vecka och nästan
10 ungdomar har vi haft i vår bowlingskola. Utöver detta har vi haft extra öppet
under skolloven då hallen fyllts av lovlediga barn samt ca 50 olika bokningar

med barnkalas och andra fester. Hallen
fyller alltså ett stort behov och vi ska göra
vad vi kan för att hålla liv i den inte minst
med hjälp av våra sponsorer som vi tackar
för det stöd ni ger till hallen.
Under de senaste åren har Sigge Busch
jobbat som hallföreståndare men i samband med årsskiftet valde han lämna
bowlinghallen för att njuta av pensionärslivet och någon ny hallföreståndare har vi
inte lyckats hitta utan nu driver vi hallen med hjälp av medlemmar men det är
ingen optimal lösning. Känner du för att
driva en bowlinghall är du välkommen.
Nu tar vi dock sommarlov och kan bara
hoppas att vi ses till hösten, hälsar styrelsen för Getinge Bowlingklubb
Text & Foto

Kenneth Persson

Sigge Busch avtackas av ordförande Allan Nilsson för hans insats som hallföreståndare

Naturpasset i Långasand 2019 pågår
under perioden 1 juni - 11 aug.
Naturpasset består av ett paket med en karta över orienteringskontroller. Dessa
kontroller finns i naturen under sommaren. Kontrollerna kan besökas när som
helst och du kan välja att gå, springa och ibland cykla till kontrollerna.
Försäljningsställen: Ugglarps Camping,
Strandstugan Långasand, Matöppet Slöinge,
Kiosken Getinge och Steninge vandrarhem.
Pris: 60 kr.
Kontaktperson: Anne-Marie Röllike, 0703-545301.
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Logo 1

SPARA TID & PENGAR
Vi stödjer utveckling
i Getinge

HANDLA PÅ
Logo 2

HEMMAPLAN

Hos oss hittar du
allt du behöver till
vardag som fest.

Varmt välkommen in!
Hälsningar
Annette med
personal

Logo 3

Beställ
Undertexter för
Logotypen

smörgåstårta/

plankor
till
Markarbeten,
Maskinuthyrning
& Tvätthall
vårens fester
hos oss!

www.gg-ab.se, 035-583 14
Ekebergsvägen 10, 305 75 Getinge

Nygrillat
varje dag!

Rykande
färskt butiksbakat bröd
varje dag!
Pms/Folie färger som skall användas:
Logotype för

Pms Röd 485

Foliedekors färger

COMFORT &
PROTECTION

Getinge

Alla dagar 9-20

Öppettider:
Tis-Fre 09.00-18.00

Tel. 035- 549 40
harstationen@telia.com
Facebook Hårstationen

Vår manuella Chark
är öppen för dig varje dag!

Stationsgatan 10
305 75 GETINGE

© David Jenkins / WWF-Canada

HÅRSTATIONEN

PMS 485

Varmt välkomna önskar Else!

Bli Isbjörnsfadder
på wwf.se/isbjornsfadder
@lokaldiner

Tel. 0346-75 19 00

Välkommen till Lokal Diner, beläget på rastplats Susedalen utmed E6 mellan Halmstad
och Falkenberg. Här erbjuds du smakrik och vällagad mat i en vacker miljö. Maten lagas
från grunden och basen är Svenska råvaror. Vi använder minimalt med halvfabrikat och
undviker onödiga tillsatser.

Välkomna önskar Marie och Benny med personal
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SVENSK HUSMANSKOST
Kontaktuppgifter
finns på sidan 2
ÄKTA-ENKELT

WWF kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

Rädda isbjörnen

Välkomna till
Kvibille Gästgivaregård & Ostbod

Mitt i Halland, mellan Halmstad och Falkenberg, där slättland möter skog
ligger Kvibille Gästis, gästgivaregården har anor sedan 1600-talet.

Vi anordnar alla slags arrangemang så som
familjefester, bröllop, minnesstunder, firmafester,
julbord och catering.

Varmt välkomna önskar Marika & Anders med personal
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Jag utför service, diagnos och reparationer på alla bilmärken.
Jag reparerar även ac-system och säljer däck i alla prisklasser.
Utför specialarbeten som ombyggnationer, renovering och
optimering av bilar.

TWR
x

Fabr
ik

Välkommen till TWR i Getinge som är en nystartad
bilverkstad i Getinges utkant.
Jag har lång erfarenhet i branschen som mekaniker/
diagnostekniker, på både märkesverkstad,
allbilsverkstad och i motorsporten.

sg.

Öppet året runt | Tel/fax 035-560 21 | www.kvibillegastgivaregard.se
För menyer och öppettider se hemsidan eller ring Marika tel. 035-560 21

Skog

Besök gärna vår ostbod,
i samarbete med Kvibille Mejeri.

Erbjuder lånebil vid inlämnande av bil, om behov ﬁnns.
Bilmärken som jag har extra kunskap om är: Mercedes,
Nissan, Chrysler, Jeep, Porsche mﬂ.

Psst, Jag har
däckhotell

Assistansförsäkring ingår vid service vid
uppfyllda krav.
Räntefri delbetalning via Resurs Bank.

Ring gärna för tidsbokning eller
prisförfrågan, tel. 035-58 100.
Öppet vardagar 08.00-17.00
Välkommen till Hörsås 101
MVH
Tobias
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Cykelfest
Datum: 2019-08-31
Vad kan vara bättre än att
cykla från matbord till
matbord i Getinge med
omnejd och därefter samlas
till ett riktigt partaj med
liveband och dans .

Cykelfesten går ut på att äta
en komplett middag med tre
rätter men inte på samma
Varje hushåll kommer att i sitt
ställe och med olika
hem få bjuda på en av de tre
personer.
rätterna; förrätt, varmrätt eller
Alla kommer i förväg få reda
efterrätt.
på vilken rätt man är värd
för och vilket klockslag som
man får gäster till.
Öppet för alla, par ej krav
I övrigt kommer instruktioner
Anmälan görs i första hand till:
att ges under kvällen till
GetingeCykelfest@gmail.com
vilka olika adresser man ska
Ange eventuella matallergier i anmälan
åka och till vilken tid man
ska vara där.
Betalning efter anmälan,
Och inte nog med det, efter
125 kr per person till Swish
att ha festat med kända och
070 88 58129 (Stefan Bengtsson)
okända vänner samlas vi till
märk med cykelfest + namn och mobil. ett gemensamt partaj.
Ring till:
Kicki & Mattias 070 68 58264
Maria 070 570 93 26
Jenny & Niklas 0706 51 68 53
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Senaste anmälan:
2019-08-11

