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ORDFÖRANDEN
HAR ORDET
Den meteorologiska sommaren har
hängt sig kvar i byn ända till den senaste veckan, när jag sitter och skriver detta. Vilken sommar frågar sig
många, eftersom 2017 har varit den
solfattigaste sommaren i mannaminne. Däremot har höstkylan dröjt,
så att vi fick den första rimfrosten på
gräsmattan häromnatten.
Den tång, som rensades i hamnen
förra sommaren, lades upp i en lång
hög på stranden en bit norr om badplatsen och hamnpiren. De kraftiga
stormarna under vinterhalvåret brukar återföra tången till havet, men de
uteblev den senaste vintersäsongen,
så att högarna blev kvar på stranden
till mångas förtret. Flera har hört
av sig om detta under sommaren.
Vi har diskuterat olika möjligheter
med kommunen för att bli av med
tången, men vi kan inte köra ner den
i havet. Man får heller inte lägga den
på åkrarna som man gjorde förr eftersom den innehåller för höga halter kadmium. Kommunen kör tång
från Höganäs City Beach (Kvickbadet) till återvinningsgården på Tjörröd för dyra pengar. Om vi skulle
hålla vår strand i Lerberget ren från
tång, skulle det kosta oss ca en halv
miljon per år och det har vi inte råd
med. Vi har provat att lägga tången
längst upp på stranden under de senaste åren, men det har gödslat ogräset som mollor m m, som inte heller
är så trevligt. Rekommendationen
från kommunekologen blev att föra
ner tången närmare strandlinjen på
vintern, så att stormarna återför den
till havet, där strömmar leder bort
den. Det låter som en paradox, men
det är ett kostnadseffektivt sätt som
är tillåtet.
Som de flesta har sett har man rivit
smedjan och bostadshuset vid den
gamla brandstationen för nybyggnationen på ”folkskoletomten”. Byalaget har fått gehör i sitt överklagande
om att öka antalet parkeringsplatser
i närområdet i förhållande till det
ursprungliga förslaget. Vi hade en
välbesökt utställning om planerna
i Hoddan under sommaren. Vi har
också överklagat nockhöjden på

husen som skall byggas, men fick
avslag och vi har inte gått vidare i
denna fråga. Däremot pågår diskussioner med kommunen om ersättning för vårt nuvarande förråd i
brandstationen.
Det är många bybor, som är oroliga
för att trafikanter kör för fort i byn.
I Gamla Lerberget gäller 30 km/tim.
Vi genomförde en hastighetsmätning under en vecka i våras, som
visade på en medelhastighet på 37
km/tim i båda riktningarna, där 15
% av trafikanterna körde fortare än
46 km/tim med högsta hastigheten
80 km/tim vid mätskåpet. Kommunen har också mätt och fick ett
något lägre värde. Vi har begärt och
blivit lovade att få två elektroniska
hastighetsskyltar av den nya typen,
som finns på några andra ställen i
Höganäs. De skall placeras i vardera
änden av Byavägen. Dessa kommer
att sitta uppe i 2-3 månader per år
enligt gällande praxis. Växtligheten
som delvis skymmer 30-skyltarna
då man kommer norrifrån skall röjas. Mätning av hastigheten på Segelvägen kommer att genomföras
nästa sommar.
Vi har en ny arrendator på Lerbergets Camping, Nordvästra Skånes
Camping AB, som just har tillträtt.
Firman drivs av ett par gamla bekanta, Per Ola ”PeO” Nilsson och
Madelene ”Madde” Bernaxel, som
jobbat med campingen tidigare. Vi
tackar First Camp, som vi har haft
ett mycket gott samarbete med under den förra arrendeperioden.
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Som ni ser har vi en hel del att hantera.
Mats Strömgren
ordförande

Ulla Pieterek, glas, och Ingrid Hallberg, målning, under Konstens vecka (v 40) i Hoddan.

Tipsa o m vad du tycker tidningen
ska ta upp! Önskas insänt material
i retur, kom ihåg att bifoga kuvert
med adress och frimärken!
Nya medlemmar hälsas välkomna
till byaföreningen. Medlemsavgift
200 kr per hushåll, dvs boende i byn.
Boende utanför byn kan ansöka om
att få Byabladet mot portokostnad
75 kr per år.
Omslagsbild: Martin Werner
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Quizkväll i Hoddan

I det här numret välkomnar vi vår nya medarbetare i tidningen och i redaktionskommittén,
Pelle Lindblad. Pelle och hans fru Tina kom till
byn och Snäckvägen redan 1999, först som deltidsboende, men 2015 lämnade han Göteborg
på riktigt och är nu lerbergare för gott. Många
av oss känner förstås igen Pelle från många
uppmuntrande badvideor under sommaren i
vår Facebookgrupp Gamla Lerberget Öppet
Forum. Denna svala sommar intervjuade han
ett antal modiga badare som trotsade vädrets
makter och fick oss att tro att det var jätteskönt
att hoppa i havet! Han har också blivit ordförande i Badbryggans Vänner, ett engagemang
som skiner igenom redan i detta nummer. Men
vi har förstått att Pelle har många strängar på
sin lyra och han kommer med all säkerhet att
tillföra både Byabladet och byn en hel del nya
tankar och idéer. Välkommen att jobba med
oss, Pelle!
Monica Strömgren och redaktionskommittén

Ett nytt lyckat initiativ av trivselkommittén blev quizkvällen den
24 oktober som lockade 13 nyfikna lerbergare.
Kvällen började med en riklig och välsmakande tapasbricka. Vin
och öl för att lugna nerverna inför den stundande frågesporten.
Alkoholfria alternativ fanns naturligtvis också. Priset för detta
var 150 kronor/person.
Temat för frågesporten, som sköttes av Kerstin Stenberg, var underhållning. 20 frågor, och de var för många mycket svåra. Tyckte man hörde flera, ”javisst ja, det är klart” när svaren lästes upp.
Segrade gjorde Tina Lindblad med 16 poäng följd av Chris Andersson med en hedersam
andraplats. Första pris var en
flaska ”bubbel” och redaktionen säger ett stort grattis.
Tack för en mycket trevlig
kväll med god stämning.
Repris önskas.
Text: Pelle Lindblad
Foto: Kerstin Stenberg

HÄNDER I BYN
Lördagen och söndagen den 16-17 december
Galleri Hoddan ställer ut med konstnärerna från i somras under eftermiddagarna. Exakta tider hittar ni på hemsidan.
Söndagen den 17 december kl 16.00
Julfest på hamnen. Traditionellt firande med jultal, musik och dans
kring granen. Tomten kommer med godispåse till alla barnen.
Alla är välkomna!

FLAGGNING PÅ
HAMNPLANEN SKER:

• allmänna flaggdagar
• byns festdagar
• vid bybors frånfälle,
om närstående så önskar

Torsdagen den 28 december
Jullunch för byns seniorer på Skogsbrynet.
Mer information kommer i brevlådan.
Start i februari med introduktionsträff tisdagen den 13 februari
Grundläggande fotokurs med Bengt Holm
Start under våren
Bredda din religionskunskap – Lennart Uddling vägleder oss.
April
Quiz-kväll
Mer information kommer i brevlådan men håll ett öga på www.lerberget.
se och FB Gamla Lerberget Öppet Forum för aktiviteter och ändringar.

Anhöriga ombeds kontakta
¨flaggruppen¨.
Vi som hjälper till med flaggning är:
Ulla Andersson tel 0731-591205
Bengt Holm tel 0707-647919
Morgan Troedsson tel 0705-948536
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Vinterfåglar

De flesta fågelarter lämnar oss
under vintern för sydligare nejder
med bättre tillgång till föda. Men
en del så kallade stannfåglar blir
kvar i sitt revir året runt och söker föda där. Exempel på denna
grupp är entita, talltita, tofsmes,
nötväcka, pilfink och gråsparv.
Kategorin strykfåglar lämnar sitt
häckningsrevir och söker föda i
den närmaste omgivningen. Hit
hör bland annat talgoxe, blåmes,
domherre, björktrast och gulsparv.
Det finns alltså en del fågelarter
som går att locka till fågelbordet. Dessutom finns det invasionsarter, fåglar som söker sig till
områden där födan finns. Under
rika grankottår kan därför mindre korsnäbb, svartmes och större
hackspett dyka upp i skogen under
vintern. Jag har kontaktat en av
byns amatörornitologer, de som
alltid har en kikare runt halsen,
nämligen Eje Ivarsson, för att få
mer korrekt och lokal information.
Vid fågelbordet
Det som många av oss sysslar med
är att sätta ut fågelbordet och börja
mata på senhösten. Många rekommenderar att man ska börja tidigt,
och det är dags när insekterna börjar försvinna. För det mesta är det
inget problem att veta när. Hos oss
kommer nämligen ofta en talgoxe
eller blåmes och sätter sig på fönsterblecket och tittar anklagande
in i huset. När fröautomaten fylld
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Vintern är en tid då naturen går till vila och möjligheten till varierade
naturupplevelser minskar. Men vi har en del stann- och strykfåglar som
kan underhålla vid fågelbordet, och i skogen och vid stranden finns också
möjligheter till upplevelser om man är ihärdig.
med solrosfrön väl är på plats,
kompletterad med en hållare för
talgbollar, är föreställningen snart
igång. Talgoxe, blåmes, grönfink,
nötväcka och ibland även rödhake
brukar dyka upp mer eller mindre
troget. Nötväckan verkar ha ökat,
sedan kommunen börjat lämna
döda träd och lägga högar med
död ved i Lerbergsskogen. Allt är
inte frid och fröjd vid fågelbordet.
Ibland ser man en talgoxe som jagar iväg sina artfränder, trots att
det finns plats för alla. Det värsta
är när pilfinkarna kommer. De är
inte 4 – 6 stycken som talgoxar
och blåmesar brukar vara, utan
det kommer en hel pluton ”gråbusar” som jagar bort alla andra
och sprätter ut solrosfrön på marken, fler än de äter, och ”klistrar
sig fast” vid talgbollarna en lång
stund. Egentligen ska pilfinken äta
sädeskorn, för den saknar kompetens att som talgoxar och blåmesar
hålla fast solrosfröna med fötterna
och hacka ur innehållet. De parkerar sig vid fågelbordet och sitter
och krossar ett och annat frö med
näbben. Denna vana har också
grönfinken, men den får i sig nästan alla frön utan att sprätta bort
några. Visserligen kan bofinkar,
bergfinkar, gulsparvar och ringduvor, som bara tar frön från marken, ha glädje av det som hamnar
där, men det är stor risk att råttor
upptäcker denna möjlighet också.

På gräsmattan
Min favoritfågel koltrasten verkar
tyvärr ha minskat under senare
år. När man under vintern lägger ut äpplen på gräsmattan eller
i någon trädklyka, är det en flock
skator, dessa har ökat betydligt,
som tar hand om äpplena snarast.
Skatorna attackerar också talgbollarna, tyvärr ofta med alldeles för
stor framgång. Man får dock inte
ge upp hoppet, för koltrasthanens
sång under våren och sommaren
slår allt annat i fågelsångsväg, och
den vill man höra mer av.

I skogen
En sevärd vinterbesökare, ofta
på campingplatsen, är hornugglan. Man lokaliserar den lättast
genom att söka efter spybollar på
marken. Har man hittat dessa så
kommer det svåra, nämligen att
få syn på ugglorna uppe i trädkronorna. De sitter stilla och fixerar
en med ögonen. Denna uggla har
uppåtstående, tofslika öron och är
därför omöjlig att förväxla med
någon annan. I strandskogen och
fågelskogen håller ibland kajflockar till. På vårvintern kan man
vissa år hitta åtskilliga döda kajor
i snön på marken.
Vid stranden
Många vinterhalvår ligger knölsvanspar utanför stranden och letar föda på grunt vatten. De flyttar
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nämligen inte längre söderut än
till en plats där de kan hitta föda.
Ofta kan man även se flockar av
gäss, som sena kvällar återvänder till sjön efter att ha betat på
höstsådda fält. Över stranden kan
också ibland en tornfalk ryttla och
dyka ner för att fånga sork och
möss i vegetationen på stranden.
Att överleva vintern
Småfåglarna har en tuff period
under vintern, särskilt om det blir
sträng kyla. Alla fåglar överlever

heller inte vintern. Förr hängde
jag upp segelbåtens aluminiummast under takutsprånget till garaget. En vår när jag plockade
ner masten rann det ut massor
med fågelbajs ur den. Helt klart
hade småfåglarna utnyttjat den
för övernattning. Jag går därför
i tankar om att hänga upp ett avloppsrör istället för att se om detta
också kan var en attraktiv och
skyddande övernattningsplats.

Din uppgift
Det vore trevligt om du ville anteckna vilka fågelarter du ser vid
fågelbordet, i skogen osv. i vinter,
och sedan maila dina iakttagelser
till Byabladet (byabladet@lerberget.se) till våren. Lycka till!
Ett varmt tack till Eje Ivarsson
som delat med sig av sitt kunnande och sin erfarenhet.
Text och foto: Martin Werner

Familjefest på hamnen

Efter en liten stund kom så 3 barn
in till Linnea i tältet och just när
de kom ut med sina fantastiska ansiktsmålningar började solen komma fram och strax därefter började
vi se familjerna närma sig från alla
håll. Vi kunde andas ut.
Söndagen den 20 augusti var det
dags för familjefest på hamnen.
Våra förväntningar var stora, vi
hoppades få se alla Lerbergsbarnen
ta med sig sina föräldrar och roa
sig.
Strax före kl 13:00 var vi klara med
förberedelserna, Linnea väntade
i tältet för att erbjuda ansiktsmål-

ningen med blingbling, Maud, Lisa
och Thomas stod klara vid grillen
för att servera korv med bröd, fiskedammen var klar att ta emot fiskarna och Mia hade installerat musiken och var klar att sätta fart på
alla barnen i ett grymt gympapass.

Och då, strax före klockan ett började det regna, det var inte vad vi
önskade. Några få kom ner mot
hamnen, tittade och fortsatte bort.
Oj, vad det kändes oroligt, skulle
vi inte få glädja barnen som vi sett
fram emot?

Vid 14:00 var det fullt på gräsmattan och när fiskegubben dök
upp och startade att leka blev det
full fart. Vi hade ett 70-tal fiskare
i fiskedammen, alla fiskarna fick
napp och dammen var helt tom
långt innan eftermiddagen var slut.
Det gympades friskt med hjälp av
Röris-gänget. Linnea hade lång kö
i tältet för sina ansiktsmålningar.
Några vågade sig också ut på vattnet för att testa Seglarklubbens erbjudande om provapåsegling och
paddel board i det vackra vädret.
En borstslok dök också upp för att
roa med sina bus. Tack Camilla för
dina härliga figurer. Dagen avslutades med ett rejält godisregn till
barnens stora glädje. Alla i trivselkommittén var mycket glada och
tacksamma för att vi fick en underbar eftermiddag. Tack alla ni som
kom.
Text och foto: Kerstin Stenberg
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Berthas Kiosk – Sommarens Succé
Bemanning

2-3 personer samt en handledare arbetar på varje
pass. De flesta arbetar ett
eller två pass i veckan. När
de arbetar har de vita Tshirts samt röda förkläden
och kepsar.

Kunder

Ny ägare

Den 1 januari i år tog Höganäs
kommun över Berthas kiosk från
privata ägare, som skänkt kiosken
till Daglig verksamhet i kommunen. Denna verksamhet är för de
personer, som omfattas av LSS =
Lagen om stöd och service.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet i Höganäs
kommun omfattar bl.a. Affären
och Hälsan. I Affären på Storgatan tillverkas och säljs hantverksprodukter, som oftast görs av återvunnet material. På Hälsan står
matlagning och bakning i fokus,
men här sysslar man också med
friskvård och växtodling. Berthas
kiosk blev under sommaren ett
komplement till denna verksamhet.

Öppettider

Premiären var på Valborgsmässoafton. Sedan dess har kiosken
haft öppet kl. 12.30–19.30 varje
dag t o m augusti. Inte en enda dag
på hela sommaren har kunderna
mötts av en stängd kiosk! Ingen
större skadegörelse har skett. En
gång var blommorna bortryckta
från sina krukor. Till stor glädje
har kiosken varit helt förskonad
från inbrott.

Kunderna har dykt upp i
riklig mängd när det varit fint väder. Naturligtvis
har de varit färre när det regnat,
men man har inte stått utan kunder någon dag. Både turister från
olika länder och bofasta har kommit för att njuta av sortimentet.
Många bofasta minns hur det här
med Berthas kiosk började, och de
har generöst delat med sig av sina
kunskaper. Så nu vet personalen
mycket om kioskens historia, som
de kan föra vidare till intresserade
kunder.
Sommarens stamkunder har varit
brandmän och asfaltsläggare. Men
man nämner också en man, som
återkom varje dag med samma
beställning. En annan kund som
man minns väl, är en liten flicka,
som alltid skulle ha grön kulglass
och grön sked. Några andra färger
var inte tänkbara. Alla kunderna
har uppträtt trevligt, men någon
har tyckt att de kunde få lite mera
glass i struten eller bägaren. Det
måste väl betyda att de gillat glassen. En gång dök en grupp på 50
fritidsbarn upp samtidigt. Då gällde det att lägga på ett extra kol.

Priserna har varit bra, d v s ganska
låga, vilket medfört att omsättningen blivit stor.

Det kommer mera

Eftersom Berthas kiosk gått med
vinst denna sommar, kommer det
en fortsättning nästa vår.
Så redan på Valborgsmässoafton
kan du gå till Berthas och njuta av
något gott.
Jag hoppas att alla, som läser
detta bestämmer sig för att gynna kiosken minst en gång nästa
sommar. Och efter den gången
återkommer ni nog gärna. Tipsa
också vänner & bekanta!

Linnea Gleisner Höganäs

Linnea fick skjuts av personalen
till kiosken, eftersom hon var på
annan verksamhet på förmiddagarna. Hon trivdes väldigt bra
och vill gärna jobba i kiosken
även nästa sommar. Hon kände
sig inte speciellt frestad att äta
mer glass under arbetstiden. Men
ibland fick de smakprover, när de
skulle testa något nytt.
Linnea tycker, att det bästa med
jobbet var, att hon fick träffa många
glada och positiva människor.

Sebastian Guldstrand Höganäs

Sortiment

Man har sålt olika sorters GB
Glass såsom kulglass, mjukglass
och färdigpaketerad glass. I sortimentet har också ingått färdigpaketerat smågodis, chips & popcorn, läsk & vatten, kaffe & te
med kaka samt våfflor, som gräddats på plats.

Priser

Favoriter

Specialare med 3 kulor glass +
mjukglass med topping i en stor
strut för 40:- blev populär. Mjukglassen blev en storsäljare. Bland
läsken såldes coca cola bäst.

Sebastian promenerade alltid till
och från kiosken. Han trivdes bra
och vill också gärna fortsätta jobba i kiosken.
Sebastian tycker, att arbetet varit
annorlunda, då han fått vara aktiv och ta egna initiativ. Det bästa med jobbet har varit få träffa
mycket folk.
Text och foto:
Maria Falkborn Sandemyr
Foto: Även från Daglig verksamhet
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Stora planer för hamnen

Lerbergets hamn
Efter samtal och möte med Mats Hallberg och Eje
Ivarsson från hamnkommittén, kan Byabladet informera att det finns stora planer för vår hamn. Det är långsiktiga planer och hösten 2018 drar förmodligen första
projektet igång.

Så här ser dom ut Y-bryggorna

Från kanten av hamnplan till nuvarande kant på bryggan måste området fyllas igen. Kan man använda bottenmassa vid en eventuell muddring? Här måste man
vara väldigt försiktig och göra noggranna biologiska
undersökningar i samråd med kommunen. Väldigt
stränga regler finns.

Det är det här som skall fyllas ut
Skall asfalteras men gräsmattan blir kvar
Vad som kan ske tidigare är att hamnplanen, som är
grusbelagd ovanför östra bryggan, kommer att asfalteras. Denna asfaltering är också en nödvändighet för att
projektet med östra bryggan kan sättas igång.

Tankar finns också om mittenbryggan. Den är i stort
behov av ompålning. De nuvarande pålarna har sett
sina bästa dagar. Den gamla pålningsmaskinen som
idag finns i Höganäs hamn, kan komma att placeras i
Lerbergets hamn och användas för detta. Även pålarna
som markerar de olika båtplatserna kommer så småningom att bytas ut. Detta för att kunna justera bredden
på båtplatserna.
I dag är det mer efterfrågan på större båtplatser än på
de mindre.
Mittenbryggan

Eje visar vilken brygga vi talar om
Östra bryggan kommer att byggas om till en kaj, d v s
liknande den Pkaj som går ut till fyren och badbryggan.
Det blir troligen en annorlunda konstruktion med stålspont som kläs med trä. Alla träpålar tas bort och ersätt
med y-bryggor som ger en mycket mer flexibel båtplats
för olika storlekar på båtarna.

På frågan om vi kommer att få fler båtplatser i hamnen
svarar båda herrarna, att för det har man ingen ambition.
Trolig kostnad för de ovanstående projekten beräknas
till 1-1,5 miljoner.
Fler projekt finns men vi ber att få återkomma om detta
i kommande nummer av Byabladet.
Text och foto: Pelle Lindblad
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ÄR VINTERBADANDE HÄLSOSAMT?
Stegen till paradis eller helvete

Vinterbad och bastu är en oslagbar kombination och
detta har vi alldeles nära oss, vi som bor i Lerberget.
Men det är inget som alla håller med om.
- Nä du, aldrig,
- Vad ska det vara bra för?
- Är ni helt tokiga?
- Lägg av med dom där dumheterna.
- Badar aldrig under 21 grader
Det här är bara några av de vanligaste kommentarerna
man får höra när man berättar att man är vinterbadare.
För att inte nämna dom reaktionerna man får om man
visar en bild när man ligger i en isvak.

Vinterbadare gladare
När vi vinterbadare utsätter oss för det iskalla vattnet,
frigörs en kaskad av endorfiner, som är kroppens eget
morfin med en smärtstillande effekt som varar i 2–4
timmar. Det bidrar till att kalla dopp har en positiv effekt på flera smärtsamma åkommor.
Om det har en påverkan på Artros, diskuteras fortfarande.
Dessutom fungerar endorfiner antidepressivt, vilket
gör att vi vinterbadare helt enkelt är glada och lyckliga
människor.
Titta bara på denna bild av två nybadade och nybastade
vinterbadare. Den säger allt!
Ljuvligt!

Vinterbadet sätter också igång blodcirkulationen och
tillsammans med bastubadet, det kalla och det varma,
får hela kroppen en ordentlig blodgenomströmning.

Leendet finns på läpparna, men…

Men hur är det nu? Är det hälsosamt eller rent ut farligt
att utsätta kroppen för en ”chock” som det faktiskt är
när temperaturen går ner under 5 grader. För att inte
tala om när det är is, vilket i och för sig var många år
sen nu här i Öresund.
Det har gjorts många studier om detta genom åren och
nästan alla talar sitt tydliga språk, särskilt dom finska
rapporterna.
Visst är det bra på alla sätt, om man är med från början
när temperaturen börjar sjunka i början av oktober. Då
talar vi ca 14–15 grader. Att hoppa i för första gången i
februari när termometern visar 3–5 grader, är nog inte
att rekommendera.
En tuff
temperatur

Fler hälsofördelar
En annan studie visar att vinterbadares blodtryck sänks,
att de blir mer tåliga mot kyla och dessutom klarar de
stress bättre och sover bättre. Färre förkylningar, bara
det kan väl vara en anledning att smygprova.
Förutom det kom forskarna fram till att vinterbadarna
var mer energiska och aktiva än de som inte hade badat.
Vinterbad sätter också igång en hel rad reaktioner i
kroppen. Den första reaktionen är helt omedveten.
Andningen påverkas. Efter den första djupa chockinandningen börjar de flesta hyperventilera.
Det här är något som försvinner hos den vane vinterbadaren, även hos den ovane lugnar andningen ner sig
efter en stund. (Håll ut, ligg kvar, lättare sagt än gjort!)
Nej, vinterbadet skall ske snabbt, för kroppen försätts i
ett stresstillstånd.
Det är väl uppe på land igen, då värmen och cirkulationen återkommit, som vissa badare får det som kal�las swimmers high. De upplever sig som pånyttfödda,
lugna, glada och harmoniska. Vad det riktigt beror på är
forskarna inte på det klara med.
Vad spelar det för roll när känslan är där.
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Aha, vad säger ni? Övertygade om att prova?

ännu tuffare
Citerar några rutinerade vinterbadare (no names):
”Det är sådant påslag på kroppen, en obeskrivlig skön
känsla av välbefinnande. Endorfiner frigörs och blodet
strömmar till och jag känner mig som en ny människa
med massor av energi.”
”Förutom att man känner sig pigg och rask, så den goda
gemenskapen, trevliga konversationer med aktuella
ämnen blandat med anekdoter samt goda skratt som givetvis förlänger livet, vilket är ljuvligt.”
”Jag tror inte att det finns några nackdelar. Jag känner
till och med dem som har högt blodtryck och ändå mår
bra av att basta och kallbada. För mig har det varit en
livsstil sedan jag var ung. Det är som meditation, man
går in i sig själv.”

Här får du några tipps vad du ska tänka på innan
du hoppar i:
1. Ta alltid med en vän.
2. Värm upp dina muskler innan du går i vattnet. Dom
riktigt rutinerade (eller dumma) skryter gärna med att
dom tar första doppet alltid ”obastat”.
3. Låt din kropp svalna efter bastun innan du går i vattnet (1 minut).
4. Badskor och badrock. Första gången, släpp inte stegen.
5. Klä dig riktigt
varmt när du går
hem.
6. Drick varma
drycker och njut.
(Har sett dom
som tar en kall
öl) OK då!
7. Gå aldrig i
vattnet om du är Dom viktiga badskorna
sjuk eller berusad.
Text och foto: Pelle Lindblad
musik och sång när Pelle tog ton tillsammans med Roland. Pelle erbjöd sig att vara festens toastmaster nästa
år, vilket vi alla ser fram emot. Mellan musik och sång
smög en och en annan vits fram. Det blev många goda
skratt. Tack för en jättetrevlig fest. Skål och tack till er
alla!

Kräftskivan började redan tidigt på morgonen med
att resa tälten. En kreativ lösning med silvertejp fixades
också då en av tältstängerna var för lång. Vilka hjältar!
Tydligen hade någon annan ”festat” i tälten före oss.
De hade inte ätit kräftor utan istället mumsat på tälten.
Mushålen fixades även de med silvertejp.
Efter att ljus och dekorationer hade kommit på plats
fylldes tälten upp med alla festglada människor. Lite
över 50 personer dukade upp kräftor och snaps tillsammans med andra tillbehör och godsaker. Roland överraskade oss alla med att spela dragspel. Det blev både

Text: Mia Cox
Foto: Martin Cox och Kerstin Stenberg
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Nu lackar det mot jul…
et
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Aina vid vävstolen

och vad passar då inte bättre än ett recept
på mjuk pepparkaka.
Detta recept har Aina Berg delat med sig
av. För många år sedan fick hon receptet
av Elly Johansson.
Ingen jul utan att det dukades upp denna
mjuka pepparkaka hos Elly och Einar på
Segelvägen. Elly brukade baka den i avlång form. Lätt att göra och god att äta.
Text och bild: Stina Arvidsson

Välkomna med flera recept
till Receptstafetten
stina@lerberget.se

Årets dörrkransar

Nu är det minsann snart jul, när Stina
Arvidsson ordnar traditionell dörrkransbindning i Mellanskolans källare. I år
samlades vi den 21 november. Som Stina
har släpat dit material! Stommar, mossa,
granris, blommor, kottar, vackra band och
jag vet inte vad. Ståltråd i olika färger att
binda med och limpistol att klistra med
finns också på plats. Ögonen lyser som
på små barn på alla oss 14 deltagare (bara
damer!) som samlats i förkläden och försedda med sekatörer i högsta hugg. Efter
lite värmande glögg visar Stina hur man
gör och inspirerar oss med flera vackra
förslag. Det går ett sus genom källaren

17 November 2017
Flaggan vajade på halv stång på
hamnen idag. En hedersbetygelse
för Pauli Olsson, en av byns åldermän, som har lämnat oss. Han tog
initiativ till byns medlemstidning
bland mycket annat och hans sista
uppdrag för tidningen var i många
år ”Den gamla bilden”. Utifrån bil-

och alla sätter igång med sitt skapande.
Koncentrationen är på topp och det pratas inte mycket. Bara hårt jobb! Och vilka
fantastiska kransar som blir resultatet! Ni
ser dem säkert på många av byns dörrar
nu till jul.
Tack Stina!
Text och bild: Monica Strömgren

der från en gången tid skrev han
byns historia. Med tacksamhet
jobbar redaktionen vidare. Jag gräver på mitt vis vidare bland gamla
bilder och hoppas att Pauli håller
ett vakande öga på resultatet.
Alla i byn minns Pauli på sitt
sätt.
Jag kom till själaringning i kyrkan

för min man för några år sedan.
Porten stod på glänt och när jag
kom in var Pauli där för att sköta
ringningen.
– Jag trodde du skulle komma, sa
han. Så jag lät dörren stå på glänt.,
Jag vet hur det känns.
Ingrid Hallberg
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Julbetraktelse

Tänd ett ljus och låt det brinna
låt aldrig hoppet försvinna det är mörkt nu
men det blir ljusare igen
Triads låt Tänd ett ljus, har blivit en popklassiker i advents- och juletid. I skrivandets stund har vi gått över
till vintertid. Vilket påminner att vi går mot mörkare
tider innan det blir ljust igen. När det ligger kring nollan
och blåser, känns det som -20 grader minst. Huvvaligen,
säger jag som norrlänning. Det finns många som fryser
både bokstavligt och bildligt. Jag tänker på alla som har
sorg, som förlorat någon eller något. Det är mycket som
kan gå förlorat och orsaka frostskador i själen. Därför
behöver vi mer än någonsin ljus, värme och hopp. Det
kan räcka med en klapp på axeln, en kram, en blick, ett
”Jag vet … tänker på dig”. Även den minsta omtanke
kan värma väldigt länge. Även ett mycket litet ljus får
det mörkaste mörker att fly.
Så tänker jag på den första julen. Oavsett om du tror el-

ler inte, så har han killen i krubban, lämnat ljusa avtryck
i människors liv genom hela historien. För många som
en Livräddare och Vän, för andra som en förebild för
att sprida ljus och värme. Vem han är för dig, bestämmer du själv. Den verklighet han delade var däremot
långt ifrån affärernas bling bling, ljus, och spotifylistor
med julsånger. Däremot bjöds det på ett juloratorium
av änglakören, som jublande sjöng ”Gloria in excelsis
Deo … Ära åt Gud i höjden och fred på jorden åt dem
han utvalt (älskar)”. Julens ljusa budskap enligt Lukas.
Ett budskap om frid/fred, ljus och värme. Om att du är
älskad och värdefull i Guds ögon, oavsett vem du är,
vilken bakgrund du har, vad du än åstadkommit – så
sträcker Gud ut sin hand till dig. För att röra dig och ge
dig hopp om liv. Det budskapet vill vi förmedla, både
i kyrkans julgudstjänster och utanför kyrkans väggar.
Det behövs inte så mycket ljus, för att skingra mörkret
för någon. Att visa omtanke kostar så lite men ger så
mycket. Tillsammans kan vi göra livet ljusare för varandra och påminna om att det kan bli ljusare igen.
God jul och gott nytt år
lova var rädd om dig själv
en hälsning du får
Tänd ett ljus och låt det brinna
låt aldrig hoppet försvinna det är mörkt nu
men det blir ljusare igen
(Triad, Tänd ett ljus. Hela sången hittar du på
www.youtube.com/watch?v=X4KCBaVMh7k)
Var rädd om dig! Varma och ljusa hälsningar!
Therese Bjerle, präst i Lerbergets kyrka

Pojken i dalaklockan, en skröna från Lerberget
Sven bodde i Gastagudan. Som vanligt skulle man upp tidigt på
juldagsmorgonen för att hinna till julottan i Väsby kyrka. Sven var
själv så liten att han knappt mindes det som hände, bara det som
vuxna har berättat.
När mor kom in och skulle ruska liv i barnen som sov hårt morgonen efter julafton, så fanns inte Sven i sängen. Alla sökte överallt
i huset och i vedbon och till och med på hamnen. Ifall han kunde
ha gått dit ner i sömnen. Sven fanns ingenstans. Då kom mor på.
Klockan!
I salen fanns en gammal dalaklocka som man bara drog upp en
gång om året. Det var på julafton. Mycket riktigt. I botten på klockan
låg lille Sven hopkrupen som ett garnnystan och sov.
”Det är vättarna som burit dit honom”, sa far. ”Vi glömde sätta ut
julgröt till dem igår kväll”. Så var det nog. Småfolket ska man hålla
sig väl med. De bor lite varstans där det passar dem och de för med
sig tur i huset, har man alltid sagt.

En annan som träffade vättar hette Anders. Han var på väg över strandängen från Viken
sent en kväll när det var fullmåne. När han kom till Brännesgropen såg han vättarna dansa på bron.
De var små till växten och klädda i vackra dräkter som i Dalarna. Flickorna hade långa svarta flätor.
De sjöng i stämmor och klappade händer av hjärtans lust. Så snart de fick syn på Anders försvann de
längs bäcken mot Brännan. Har aldrig setts till igen.
Kanhända håller de till vid bäcken för att vakta de vilda sällsynta blommorna som växer i närheten.
Vem vet?
Ingrid Hallberg

12

Nr 4 2017

Anna Bengtsson med sin
klass på skolgården.

Jul i byn betyder samling på hamnen med tomte, dans, glögg och
pepparkakor. Som traditionen bjuder och på den självklara samlingsplatsen för byns invånare när viktiga ting ska avhandlas. Det är här
man dansar in julen. Det har dock
inte alltid varit så. Den stora bygranen som inte är så stor längre, har
haft flera placeringar genom åren,
till exempel som på bilden någon
gång på 70-talet.
Då stod den vid Byavägen, på nr
40 där Ulla och Arne Andersson
nu bor. Även då kom tomtefar med
tomtemor och nissar hela vägen
från Nordpolen och ledde dansen.
Höganäs musikkår spelade och
folkskollärare Salomon Olofsson
höll tal. Godis till barnen bjöd byalaget på precis som nu.
Danslekarna är desamma som de
alltid varit, desamma som vi lärde
oss som skolbarn hos Anna Bengtsson som var allas och min egen
småskollärarinna en gång för länge
sen.
– Kom ihåg att sjunga och leka
mycket med barnen, sa hon när jag
intervjuade henne en gång under
min egen utbildning till lärare.
På bilden ser vi Anna på skolgården med sin klass. När bilden
är tagen kan jag inte säga men det
är någon gång på 1920-talet skulle
jag tro. Kanske är min far en av pojkarna på bilden.
Med viss bävan blev det min tur
att sälla mig till de andra i ledet.
Skolan var ett faktum. Jag ville inte

efter alla historier jag hört både av
far och mor. Man gick en svår tid
till mötes med både rotting och
kvarsittning. Att min far behövde
stränga tyglar det begriper jag och
Anna visste hur man skulle handskas med den tidens busungar. Hon
behövde inte slå någon på fingrarna
med linjalen som min mor råkat ut
för.
Jag trivdes i skolan från första dagen. Då fick jag min allra första lekkamrat som jag träffar än idag. Det
var viktigt för en ensam unge från
landet att sitta i en tvåmansbänk
med en ny vän.
Det var i småskolan som sagor
och berättelser kom till oss barn,
inte minst alla julens berättelser och
sånger. Och på något märkligt vis
lärde vi oss både alfabetet och plus
och minus utan att vi märkte det.
Det var julafton varje gång vi fick
ta fram den egna kritasken och rita
av eller hitta på själva. Till jul blev
det klipp och klistra förstås och det

var nytt för mig så det var med viss
stolthet jag traskade hem till jullov
med en smällkaramell och en stjärna att hänga i granen.
Anna var en flicka från byn och
verkade här under nästan alla år
som småskollärare och syslöjdslärare. Det var inte bara bokstäver
utan också avigt och rätt, korsstygn
och efterstygn, sticka tumvantar
och ullsockor med häl. Hon satte
sig bredvid oss en och en och lotsade oss igenom hoptagning, vänd
och lyft en över tills hälen var klar
och det bara var att sticka vidare
fram till tårna då ny manöver med
intagning vidtog. Tala om individuell undervisning!
Skvaller lönade sig inte så därför
teg jag länge om att jag inte fick gå
ifred på väg hem från skolan. Mobbingbegreppet fanns inte då. Men
någon annan hade rapporterat och
det tog en ände med förskräckelse
för de skyldiga. Ordet Förlåt vägde
tungt på den tiden. Fröken Anna
hade koll fast vi inte märkte det.
Kalla vintermorgnar stod hon redo
med torra sockar och varm kamin i
samlingsrummet med en uppspänd
lina för allt som skulle hängas på
tork. Uppvärmning inombords i
klassrummet med Din klara sol
och Fader vår och så var skoldagen
igång och vi längtade efter rasten
som barn gjort i alla tider.
Skolklockan har jag kvar, fast den
har tappat klangen. Med den ringdes det in efter rasterna. Jag minns
att Anna hade en viss schvung när
hon ringde. Jag har också ringt in
några gånger men inte på Annas
vis. Nu ringer jag in julen för den
här gången och lämnar skolklockan
på muséet för gott.
Ingrid Hallberg

Den gamla
skolklockan.

Juldans vid Byavägen.

