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Ordföranden har ordet
Det finns en barnvisa vars första textrader börjar ”En morgon när jag vaknar är
hela världen vit och jag förstår att vintern har kommit hit…”. Om jag minns rätt
stämmer denna text ganska väl med hur det var morgonen den 26 december,
men inte kunde vi väl ana att denna vinter skulle bita sig kvar lika envist som en
av Siv Malmkvists slagdängor från svensktoppen.
Bita sig kvar kommer emellertid inte jag att göra. Jag har informerat styrelsen
och valberedningen om att jag efter årsmötet lämnar ordförandeposten i
Immelns Bygdeförening, men gärna sitter kvar som styrelseledamot.
Jag vill tacka för den otroligt händelserika tid jag haft ert förtroende att verka
som ordförande, men nu är det tid att fokusera 100 % på att bibehålla och
kanske i någon mån utveckla Bygdeföreningens största arrangemang, Musik vid
Immeln. Tiden räcker helt enkelt inte till för att göra ett gott arbete på båda
posterna.
Bygdeföreningens årsmöte börjar närma sig med stormsteg och min
förhoppning är att väldigt många medlemmar kommer att närvara. I år fick
dagordningen justeras i sista stund då kommunen, efter många års slit från
framtidsgruppen, helt plötsligt presenterade ett eget förslag till detaljplan för
Immeln. Vår framtidsgrupp kommer att redogöra kring detta på årsmötet.
Trots att frosten ännu ritar dimmor på våra fönster och glittrande kristaller utav
is täcker vårt landskap tror jag mig märka en viss känsla av vår. För visst är det
väl så att när solen värmer som mest mitt på dagen är det lätt att föreställa sig
valborgseldens sprakande vårhälsning, knopparnas första tappra, plågsamma
strävan mot frigörelse och tro det eller ej men jag kan ibland också skymta den
björkbeklädda Musik vid Immeln scenen i sjöns varma spegelblanka yta – titta
efter själva så ska ni få se.
Roger Dehlén

Välkommen till Bygdeföreningens årsmöte!
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till Immelns Bygdegård
söndagen den 2 april kl. 16.00. Som vanligt bjuder vi på fika.
Dagordning för årsmötet
§1 Val av ordförande för mötet.
§2 Val av sekreterare för mötet.
§3 Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
§4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
§5 Styrelsens och revisorernas berättelse över det senaste verksamhetsåret.
§6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§7 Val av tre ordinarie ledamöter för två år. (Mandattiden utgår för Jan-Olof Josterud ,
Anna Sjöblom och Roger Dehlén) samt fyllnadsval för Mats Svensson som avsagt sig
uppdraget.
Val av tre suppleanter för ett år. (Mandattiden utgår för Mishi Nardus, Roy Paulsson och
Björn ”Böna” Nilsson)
§8 Frågor som av enskilda medlemmar väckts på stadgeenligt sätt.
§9 Ärenden som av styrelsen hänskjutits till mötet.
§10 Fastställande av årsavgift för nästa år.
§11 Framtidsgrupppen redogör för det nya detaljplansförslaget.
§12 Övriga frågor
§13 Mötet avslutas

Bli medlem i Bygdeföreningen!
Som medlem i Immelns Bygdeförening stöder du arbetet för en levande bygd!
Medlem blir du enklast genom att betala årsavgiften på 50 kr för enskild
medlem eller 100 kr för familj med det bifogade inbetalningskortet.
Gamla som nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till det nya
verksamhetsåret!

Nu MÅSTE vi hjälpa till vid Valborg!
Vi är i akut behov av hjälp. Du kan anmäla dig till något eller några av
passen i rutorna nedan. Meddela vilka tider DU kan hjälpa till vid
försäljningen eller vid lotteriet!
Ring Roger Dehlén 044-96167 eller maila: roger.dehlen@goinge.net
FÖRSÄLJNINGEN

LOTTERIET

19-20 FÖRBEREDA (KAFFE, KORV ETC.)

19-20 FÖRBEREDA

20-21 FÖRSÄLJNING

20-21 FÖRSÄLJNING

21-22 FÖRSÄLJNING

21-22 FÖRSÄLJNING

22-22.30 UNDANPLOCKNING

22-22.30 UNDANPLOCKNING

VALBORG ÄR STRAX HÄR IGEN!
Traditionsenligt ordnar Immelns Bygdeförening kommunens mysigaste
valborgsfirande i hamnen. DU som besökt Immelns valborgsfirande
tidigare kommer att känna igen dig.
Som vanligt kan du köpa en fackla av Thomas och gå med i det
högtidliga fackeltåget som tänder bålet.
Den sugne kan köpa korv i bröd, läsk, kaffe och kakor i boden. Vill du
pröva lyckan kan du köpa lotter.
Naturligtvis kommer vi även i år att få avnjuta körsång, vårtal och
fyrverkeri.

Mera om Ljungkullen
”Några bilder på Ljungkullen lär inte finnas” skrev jag i förra numret av Byabladet då
jag med hjälp av Gösta Nilsson och en artikel i ”Genast lite Gladare” försökte reda ut
begreppen kring Ljungkullen som en gång funnits vid båthamnen i Immeln. En tid efter
att bladet kommit ut hörde Karl-Erik Aronsson i Värestorp av sig med både en bild och
mera fakta kring ämnet.
Bilden nedan är tagen från en plats nära Rubergs fabrik och stenen i förgrunden finns
ännu kvar. Bilden bör vara tagen kring 1913 då man vet att ett liknande kort skickats
från Immelns poststation till Dönaberga. I bildens högra del ser vi Ljungkullen som var
en liten holme som låg där nuvarande båthamnen finns. På läsidan mot stationen fanns
tilläggsplatser för båtar.

Årets vårtalare
Anna Wittgren som är turistsamordnare i Östra Göinge kommun talar på
temat ”Med våren kommer turisten”

Program: (tiderna är ungefärliga)
• 19.30 Försäljning av facklor vid kiosken
• 20.00 Fackeltåget avgår
• 20.00 Bodarna med lotter, korv i bröd, läsk, kaffe och kakor öppnar
• 20.30 Valborgselden tänds (var där i god tid då 20.30 är en ungefärlig tid)
• 20.30 Körsång och tal
• 21.30 Fyrverkeri över sjön (sponsrat av GEBI Cykel & Motor HB)

Musik vid Immeln
I år hoppas vi att vi har vädergudarna på vår sida lördagen den 12 augusti då
det är dags för årets stora musikfest i båthamnen! Boka dagen!
Programmet håller som bäst på att ta form. Håll dig uppdaterad via vår hemsida
www.immeln.info!

Kiosken öppnar
Margareta och Lasse hälsar att de öppnar kiosken för året på skärtorsdagen, 13/4
då man har öppet mellan kl.13 och 18.
Under påskhelgen och påsklovsveckan har de öppet alla dagar kl. 9-18.
Därefter är tiderna:
Vardagar kl. 12-18 och lördagar och söndagar kl. 9-18.
Fr.o.m. den 19 maj har man öppet till kl. 20 fredagar och lördagar och fr.o.m.
9 juni t.o.m. 20 augusti är det öppet 9-20 alla dagar. Stänger för säsongen gör
man den 1 oktober.
För mer information se www. immeln.info – klicka på ”Kiosken”.

Jöns Karlsson ”Kulla-Jössen” var född 1829 på Skarvikslandet. Han hade sin bostad
och sin verksamhet i ”Krattatorpet” som låg mitt emot hamnen, en bit upp på nuvarande
Knuts väg. Jöns blev alltså på 1850-talet Immelns förste handlare.
På Ljungkullen hade han ångsåg och ångkvarn vilket framgår av ett kontrakt från
1861 där Jöns Karlsson avstår mark på Ljungkullen till ett bränneri som uppfördes av
bönderna. Av kontraktet framgår också att Jöns måste ha sin pensionatsverksamhet
stängd när man brände i bränneriet!
Enligt notiser i Kristianstadsbladet skulle det den 11 april 1871 hållas konkursauktion
på Jöns verksamhet. Tre dagar före, den 8 april, brann sågen, virkesupplaget och
bränneriet ned. Mycket brännvin lär då ha gått upp i rök!
Ortnamnet Immeln uppstod genom järnvägens namn på stationen. Innan dess gällde
namnen Gyvik, Wrångafälla och Skarvik. Ljungkullen har alltså, enligt Karl-Erik, inte
varit ett annat namn för Immeln.
Omkring 1950 ordnade främst Werner Nehlin från Immeln så att schaktmassor från
Knislinges vattentornsbygge fyllde resterna av sankmarken mellan Ljungkullen och
”fastlandet”.
Så promenerar du idag i vår fina båthamn, besöker valborgsfirandet eller njuter av
Musik vid Immeln så gör du ju på sätt och vis ett besök på Ljungkullen!
Ingvar Hansson (Bild och fakta förmedlat av Karl-Erik Aronsson)

