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VÅRFEST I BYGDEGÅRDEN
DEN 10 MARS 
Bygdeföreningen bjuder in till vårfest! Det kommer att serveras 
kall fläskfilé med potatisgratäng, sallad, bröd och ost, samt kaffe 
och något sött. Ta med egen dricka. Meddela eventuella allergier 
eller specialkost vid anmälan.

UNDER KVÄLLEN BLIR DET UNDERHÅLLNING OCH DANS TILL 
ANNA OCH DANIEL BJÖRK OCH LITE LOTTERI!

Insläpp från kl 17.30.
Kostnad 200 kr/person, barn under 13 år gratis.

Anmäl er senast fredagen den 2 mars till 
Maria Bolin maria.bolin@utb.kristianstad.se 073 420 11 70 eller
Andreas Torndahl andreastorndahl@hotmail.com 076 128 38 00

Varmt välkomna!

Workshop Sjung!
Under denna workshop får du möjlighet att uppleva den glädje 
som musik kan förmedla. Vi testar enkla rytmikrörelser och övar 
oss i att våga uttrycka känsla genom det instrument som kallas 
rösten. Alla kan delta.
Välkommen till Bygdegården i Immeln lördagen den 17 mars 
kl 10.30-12.00. 
Pris 150 kr. Betalning sker på plats. Kontant eller Swish.
Anmäl dig till laila@hellofaride.org
Mer info www.hellofaride.org

Välkomna till IMMELNS BYGDEFÖRENINGS 

ÅRSMÖTE 2018 
SÖN 25 MARS KL 17 I BYGDEGÅRDEN

2017 samlade årsmötet unga och gamla. Det finns ett
engagemang och en glädje i att arbeta med Bygdeföreningen.
 
Till fika blir det kaka och kaffe.
 
Dagordning för Immelns Bygdeförenings årsmöte 2018
§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. Styrelsen och revisorernas berättelse över det senaste
verksamhetsåret.
§6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§7. Val av tre ordinarie styrelseledamöter på två år.
Avgående Andreas Torndahl, Jan Josterud och Maria Bolin.
§8. Val av tre suppleanter på ett år.
Avgående Axel Seugling, Jon Fagerlund och Anita Boregren.
§9. Val av två revisorer på ett år.
Avgående Camilla Edfast och Jan Eriksson.
§10. Val av valberedning på 1 år . Avgående Jan Eriksson
(sammankallande), Gerd Olli och Lars-Ove Larsson (ersättare).
§11. Frågor som av enskilda medlemmar väckts på
stadgeenligt sätt.
§12. Fastställande av årsavgift för nästa år. Styrelsens förslag är
oförändrat 100 kr för familj och 50 kr för enskild.
§13. Övriga frågor.
§14. Mötet avslutas.

UTETEATER!
VÅRFEST!
WORKSHOP! 

VALBORG! 
KAK-KRYSS!
SKOGSBAD! 

MUSIK VID IMMELN! 
ALLSÅNG!



Personlig utveckling och kreativitets kurser 
i närheten av Immeln

Hitta dina kreativa uttryck!
Kristianstad Sensus 23-25/2. 
www.sensus.se/kurser/hitta-dina-kreativa-uttryck-316620/
Immeln i sommar (inte fastställt datum). 
Kontakta Petra, Studio Ljungkulla vid intresse tel 070 955 53 78.

Sinrin Yoku – Skogsbad
Skogsvandringar i Immeln på onsdagskvällar. En vandring i 
skogen med inslag av mindfullness och andra lätta övningar. Vi 
går i grupp, men pratar inte som vanligt utan är mer inriktade 
på att väcka sinnena och komma till ro med oss själva i samklang 
med naturen.
Prova på onsdagen 21/2 kl 17-18. Samling vid Bygdegården. 
Prova på gång gratis, sedan 50 kr per gång.
Mer info www.studioljungkulla.se eller tel Petra 070 955 53 78.

Funktionell träning tisdagar
Träna med Laila i Bygdegården, 
ett energirikt och effektivt 
pass som är uppbyggt utifrån 
ett helhetstänkande. Styrka, 
koordination, kondition 
och rörlighet. Kroppen är 
ditt redskap. Ta med halkfri 
träningsmatta.
Pris 75 kr/pass eller 700 kr/
10 pass. Kontant betalning.

Vårtermin 9/1-31/5. Välkommen varje tisdag kl 18.00-19.15.

Boken om Immeln
Vi är igång med arbetet – men bered 
er på att det kommer att ta tid!
Arbetsgruppen består av fyra 
personer: Ingela Svensson, Arne Palm, 
Leif Pålsson och Monika Fagerlund 
Larsson.
Vi började med att tillsammans gå 
igenom skatten av bilder som finns 
tillgängliga. Det handlar om foton som samlats av privatpersoner 
och av Bygdeföreningen och som finns dels som pappersutskrifter 
och dels som scannade bilder. På nätet finns samlingar att söka i 
och från dessa kan man köpa önskade foton. Vi hade också turen 
att få tillgång till en välfylld klippbok med artiklar om det mesta 
som hänt i och kring Immeln under många år. Tyvärr saknades 
dateringar.

Gruppdeltagarna har även haft kontakt med olika personer som
intervjuats och som ibland också bidragit med “nya” foton.
Ur äldre skrifter och böcker där Immeln nämns hämtar vi också 
stoff.

Den information vi hittills har samlat har delats in ämnesvis och vi 
i gruppen har valt olika ämnen, att i första hand skriva om, för att
senare välja bilder till. Och, jag lovar, det blir inte lätt att sålla i 
det väldigt stora materialet... Men än har vi inte gett upp – och 
som sagt, det här kommer att ta tid!

Har någon i sina gömmor foton från Immeln från förr och fram 
till´nutid, eller kanske har något intressant att berätta så ta 
kontakt med någon av oss i gruppen! Vi blir glada för bidrag!

Bokgruppen genom Monika

Studio Ljungkulla 
– gestaltterapi i Immeln

Petra Lindblom blev fast 
boende i Immeln för ett 
år sedan. Det blev just 
här för att “jag tycker 
här är så otroligt vackert 
med den skiftande rika 
naturen, tystnaden, 
rådjuren, fåglarna och 
kattugglan som hoar 

om kvällarna, den friska luften och sjön så klart med alla sina 
öar som är så badvänlig om sommaren. Dessutom är det nära till 
Kristianstad och heller inte så långt från Malmö där jag har mina 
rötter.”

Petras Studio Ljungkulla erbjuder gestaltterapi (en form av 
psykoterapi), personlig utveckling, uttryckande konstterapi, 
coaching för en person, par och grupper och har till dels också 
konstnärlig verksamhet och teater.
 
Som terapeut arbetar Petra dels med människor i djupare 
personliga kriser och sorgeprocesser, dels med människor som har 
det okej men som vill utvecklas. Kanske känner man att man inte 
är riktigt närvarande i livet eller att man har svårt att uttrycka sig. 
Kanske har man svårt för att ta kontakt eller alltför höga krav på 
sig själv. Problemen kan vara många, men grundläggande arbetar 
man med det som står i vägen för att man kan vara närvarande 
med i nuet. I gestaltterapi säger man att oro och ångest är 
tillbakahållen uppspelthet/upphetsning och med det menar man 
att bakom oron finns det en vilja till förändring som man kan 
arbeta konstruktivt med i terapin.

Man kan också komma på parterapi och få hjälp med 
kommunikationen i sitt äktenskap.

Petra arbetar också med en lättare form av personlig utveckling 
med grupper på arbetsplatser t ex med en personalgrupp på 
Malmö Kommun, i försök att förbättra och fördjupa utvecklingen 
och samarbetet på arbetsplatsen.

Så har hon grupper där man får möjlighet att undersöka sitt 
konstnärliga/kreativa uttryck i en personligt djupgående process.

“Mitt huvudmål med terapin är människorna jag arbetar med ska 
finna mer kraft och livsglädje i sina liv samtidigt som de släpper 
onödig oro som står i vägen för att de bara kan vara sig själv och 
leva fullt ut”.

Petras specialitet är djupare existentiella kriser och 
depression, och hennes specialkompetens är kreativitet och 
uttryck. Hon har fördjupat sig i ämnet livshotande sjukdomar 
och hur det kreativa uttrycket kan vara en resurs vid 
bearbetning och helande. Den 13/2 ska Petra ha ett föredrag på 
bröstcancerföreningen i Kristianstad.

Är du intresserad kan du ringa och fråga eller komma på ett 
inledande samtal. I Malmö hyr Petra en lokal och i Immeln tar 
hon emot i sitt eget hus.

I grunden är Petra professionell skådespelerska och 
teaterpedagog, men har sedan vidareutbildat sig till 
gestaltterapeut (4 årig utbildning) och nu det sista halvåret 
studerat Trädgård i vården på SLU i Alnarp. 
I framtiden skulle hon vilja bygga ett center för naturbaserad 
rehabilitering i Immeln och ansluta sig till regionala programmet 
för naturunderstödd rehabilitering, än är det framtidsdrömmar 
som behöver förankras och hitta samarbetspartners. Petra tycker 
naturen här har så mycket att bjuda på och tror det är en perfekt 
plats för människor som drabbats av stress/utmattningssyndrom 
eller andra kriser för att hitta sina krafter igen.
Mer info www.studioljungkulla.se och auktoriserade 
gestaltterapeuter www.gestaltterapeuterna.se/om-gestaltterapi 
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MUSIK VID IMMELN 11/8
ALLSÅNGSKVÄLLAR 11 OCH 25/7 

Det blir även i år två allsångskvällar och Musik 
vid Immeln fortsätter.
Mer information efter hand på www.musikvidimmeln.se
och Musik vid Immeln på Facebook.
Hemsidan länkad från www.immeln.info. 
Arrangör i år Hjärsås-Värestorp IF. 

IMMELN SWIMRUN 18/8 
Det unika loppet genom varierad natur i vårt mytiska gränsland 
mellan Skåne och Blekinge kommer att arrangeras för fjärde året.
Tvåmannalag tävlar i trail running och simning på 12 eller 35 km 
– från Breanäs till Immeln genom majestätiska bokskogar, över 
vackra öar och i mörka vatten.
Banan är även i år designad av Henrik Larsson, FK Göingarna.

Swimrun är en sport där utövaren växlar mellan simning och 
löpning utan att stanna. Skorna är på under simsträckorna 
och våtdräkten under löpningen. Ett swimrun har mer än en 
simsträcka och mer än en löpsträcka. Det är simning i öppet 
vatten och den utrustning och hjälpmedel utövaren har i starten 
bärs med hela vägen till mål. 

Atobe Immeln Swimrun startar i Breanäs och tävlingsdeltagarna 
kommer i mål i byn Immeln. 
Läs mer och registrera dig på www.atobe.se

Immeln Café Bistro & Camping 
Till påsk öppnar Immeln Café Bistro & Camping för en ny säsong.

Öppettider april och maj fre 11-21, lör 11-21, sön 11-18.
Avvikande tider se hemsida. T ex 30/4, 1/5, 10/5, 27/5.

Varje fredag fr o m 6/4 och fram till midsommar är det After 
Work kl 17-21.
 
Tänk på att boka stugor till era gäster i god tid!
Nu kan du även boka stugorna på www.booking.com

Tel 044 96 417 och nytt mobilnummer 070 791 04 00. 

VI PLANERAR FÖR 
NYTT KÖK I BYGDEGÅRDEN
Vår fina Bygdegård är flitigt utnyttjad. Sal, hall och entré 
renoverades ju för några år sedan med ”egna krafter”. Nytt golv 
är inlagt i salen.
Nu tycker vi i styrelsen att det är dags för köket. Större kök, fler 
skåp, fler ugnar, snabbare diskmaskin... Önskemålen är många 
och ritningar är på gång.
Kom till årsmötet så berättar vi om planerna!

Karin Grönvall
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VALBORG 
Du kan som vanligt vara med i fackeltåget som börjar vid kiosken.

Kl 20 fackeltåg, facklor säljs från kl 19.30.
Kl 20.30 tänds majbålet. 
Kl 20.45 vårtal av kyrkoherde Anna J Evertsson.
Kl 21 Immelns sångkör sjunger in våren.
Kl 21.45 fyrverkeri från Rubergs kajkant.
Det kommer finnas försäljning av kaffe, kakor och korv. 
Chokladhjul och lotterier. Alla tider är ca tider.
Arrangör Hjärsås-Värestorp IF.

NERINGENS BOK
UTETEATER I IMMELN 
25, 26 OCH 27/5

I Göingeskogarna vid några 
stora stenblock i rågången 
mellan Strönhult och 
Björkhult lär några män ha 
träffats på 1700-talet och här 
även fått undervisning av 
självaste djävulen i svartkonst 
och magi. 
Skådespelet tänks utspela 
sig i ett vägskäl i slutet av 
1800-talet och handlingen 
kretsar kring Per Svensson, 
kallad Neringen. Namnet och 
en svartkonstbok har han 
ärvt av sin morfar och boken 
förorsakar både honom och 
andra en hel del problem. 
En ung man återvänder från 

sin resa till Amerika och finner då att hans tilltänkta står beredd 
att bli en annans brud.
Svartkonst har även här stor betydelse.
Skosnuan och annan vidskepelse ingår naturligtvis, men tanken 
är att dramat också presenterar en konflikt mellan svartkonst 
och naturmedicin, mellan vidskepelse och verklighet.
Pjäsen skildrar livet som det var i de mörka skogarna på 1800-
talets slut och tanken är att bevara och sprida en del av den 
kultur som är kännetecknande för våra trakter. Vi vill skildra den 
med humor och glädje, så att man känner att denna tid inte bara 
var svårigheter och hårt arbete. Dans i vägskälet var ett naturligt 
inslag efter arbetsdagens slut och ett av de glädjeämnen man 
gärna unnade sig själv och andra.

Pjäsidé och manus Lena Pearson. 
Bearbetad av Lena Pearson, Lars-Åke Ljungdahl, Marcus 
Enochsson och Anton Herrström.
Regi Marcus Enochsson.
Foto Lena Pearson.

Neringens bok spelas utanför Bygdegården i Immeln den 
25, 26 och 27/5 och tiderna är 18.30 fredag och lördag medan 
söndagens föreställning blir på eftermiddagen. Mer information 
kommer! I ensemblen ingår sex kvinnor från Immeln och 
övriga skådespelare och musiker kommer från Osby- eller 
Hässleholmstrakten.

VÄLKOMNA!

Kak-kryssa!
Immelnbåten, MS Immeln, börjar årets turer från 3 maj och 
kommer att arrangera ytterligare en kakbuffé på Mors dag i
samarbete med Duvanders café.

http://www.musikvidimmeln.se/


Guiden
 Boende 

Immelns Vandrarhem  tel 072 192 62 15.

Immelns Café Bistro Camping  tel 044 96 417.

Immelns B&B Gyllingalängan  
Bokv 2 tel 044 96 333, 070 455 13 14.

Ringblomsgården Bed & Breakfast  
3 km norr om Immeln, tel 044 96 120.

Immelns Bygdegård  
(Stora sällskap) tel 044 96 301, 070 818 94 10. 

Killeboda Gård  Bo på lantgård tel 044 96 486, 070 896 48 60.

 Mat och nöje

Immelns Café Bistro Camping  Öppet sommarsäsong. 
Övrig tid ring för bokningar större sällskap. Tel 044 96 417.

Immelns B&B Gyllingalängan 
Även bröllopskoncept. Bokv 2. Tel 044 96 333, 070 455 13 14.

 Handla

Immelns Café Bistro Camping  Öppet sommarsäsong. 
Tel 044 96 417.

Loppis Gamla garaget, Grillkåtan, öppet alltid. Tel 070 298 61 86.

 Aktiviter och upplevelser

Sommarkryssa i Skånes enda skärgård
Sommarsäsongen. Ta en tur med MS Immeln! 
Kryssningstid ca 2,5 tim. Förhandsbokning tel 044 96 100. 
Hemsidan länkad från www.immeln.info. 

Immelns Kanotcenter  
Uthyrning: kanoter, kajaker och cyklar. Arr femkamper m m. 
Hemsidan länkad från www.immeln.info. Tel 044 96 100.

Fiske i Immelnsjön
Fiskekort kan du bl a köpa hos Immelns Kanotcenter och 

Immelns Camping. Kom ihåg att ett antal öar i sjön är 
fågelskyddsområden, vilket innebär att det under 
vissa perioder råder landstigningsförbud på öarna. 
Mer information finns på kartan över Immeln, som finns att köpa 
där fiskekort säljs.

Cyklar 
Hyr hos Immelns Kanotcenter. Kristianstadstillverkade med 
cykelkorg, pakethållare. Hjälmar och barnstol finns. 
Hemsidan länkad från www.immeln.info. Tel 044 96 100.

Tennisbanan 
Bokning hos Immelns Kanotcenter. Tel 044 96 100.
Pris för icke-medlem 100 kr. 
Medlemsårsavg 300 kr, familj 350 kr till Immelns Tennisklubb 
på bankgiro 238-5565. Ange namn i meddelandefältet. 
Mer information samt bokning finns på www.laget.se/immelnstk

Boulebanan 
Klot kan lånas via Immelns Kanotcenter. Tel 044 96 100. 

Paintball vid Bygdegården  
Kontakta www.goingepaintball.se, tel 072 253 27 47. 

Grillkåtan på Ljungkullastigen
Koppla av i lyktans sken. Beställ grillpaket, kock eller ta med eget. 
Plats inne för 10-12 pers. Även en Muurikka ute under grilltak. 
www.grillkatan.just.nu. Tel 044 96 181 eller 070 298 61 86.

Massage, ansiktsbehandling m m
Maj-Lis Ateljé, ljungkullen.blogg.se. Tel 070 298 61 86.

Stenmuséet, Stenrundan och de nya lederna 
Utställningen Svart Granit visas i järnvägens gamla vattentorn 
mitt i samhället intill vandrarhemmet. Fri entré. Nyckel hämtas 
hos Immelns Camping eller Kanotcentralen (depositionsavgift 
50 kr återfås när nyckeln återlämnas). Öppet maj-september. 
Stengruppen, Immelns Bygdeförening tel 073 314 45 76 eller 
044 96 045. Mejl svartgranit@immeln.info. www.immeln.info. 

Stenrundan – en annorlunda vandringsled
Vandra genom Immelns bykärna, start vid Stenmuséet (vatten-
tornet), till Gedenryds gamla stenbrott. Klättra på trappor och 
vandra över skrotstenshögar där lavar och tallar skapar en sällsam 
natur. Karta med intressant historia se www.immeln.info. 

De fem nya lederna 
De nya lederna i varierande svårighetsgrad och längd utgår från 
Kanotcentralen. Där finns också info om dem. 
Stor karta finns vid kanotiläggningsplatsen. 
Karta se www.immeln.info. 

Bygdeföreningens arbete
Vår verksamhet syftar till att utveckla bygdens bästa. För att
åstadkomma detta behöver vi dela arbetet på flera händer. 
Därför har vi följande arbetsgrupper:
Bygdegården, Byakampen, Bastu, Web, Fiber till byn, 
Vindkraft, Vandringsleder, Trivselgrupp, Stenrundan och 
Stenmuséet.
Skulle du få lust till att delta så är du mycket välkommen! 
Det innebär inte så mycket arbete som man ibland tror, särskilt 
inte när vi är så många som vi är nu!
Kontakt Nils-Henrik 0704 58 22 36, nilsh.johnson@bredband.net 

Bli medlem i Bygdeföreningen!
Som medlem i Immelns Bygdeförening stöder du arbetet för en 
levande bygd. Bl a genom… 
…att med en aktiv grupp påverka bygdens utveckling.  
…att genomföra arrangemang.
…att erbjuda Bygdegården för aktiviteter för såväl bygdens folk 
som för folk utifrån.  
…att hålla medlemmar och andra i bygden informerade om vad 
som händer och sker genom vårt Byablad och www.immeln.info. 
Idag är en tredjedel av alla hushåll i Dönaberga – Immeln 
– Värestorp medlemmar i Bygdeföreningen! 
Medlem blir du enklast genom att betala årsavgiften på 50 kr 
för enskild medlem eller 100 kr för familj på p g 91 38 24-9. 
Gamla som nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Hyr härliga Bygdegården! 
Hyra 50 kr/tim de 4 första timmarna. Mer än 4 timmar 600 kr. 
Per dygn 600 kr + 70 kr/övernattande gäst.
Boka via Yngve Olsson tel 044 96 301, 070 818 94 10.
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Har du bild/info som skulle vara intressant för bladet? Skicka till ulrika@bangreklambyra.se eller ring 044 96 167
SENASTE NYTT www.immeln.info   

ANNONSERA I IMMELNS BYABLAD! Bladet ges ut i ca 310 ex. Sommar ca 360 ex. Det delas ut från Värestorp till Dönaberga. Tel 96 167.

http://www.laget.se/immelnstk
http://www.ljungkullen.blogg.se

