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VÅRFEST I BYGDEGÅRDEN
LÖRDAG 27 APRIL!
Bygdeföreningen bjuder in till vårfest! Vi firar vår stora
ombyggnad av köket!
Det kommer att serveras grillad gris, potatisgratäng, sallad,
smör, bröd, kaffe och kaka.
Meddela eventuella allergier och specialkost vid anmälan.
Ta med egen dricka.

Under kvällen blir det musikquiz, underhålling
och dans till Rajtan tajtan unplugged från Osby!
Insläpp från 17.30.
Kostnad 200 kr/person, barn under 13 år gratis.
Anmäl er senast måndag 8 april till
Maria Bolin maria.bolin@utb.kristianstad.se 073 420 11 70 eller
Andreas Torndahl andreastorndahl@hotmail.com 076 128 38 00
Varmt välkommen!

Vårstädning i Bygdegården
lördag 27 april kl 10-14!
Ta gärna med en egen räfsa och stanna så länge du vill.
Bygdeföreningen bjuder på grillad korv och kaffe!
Varmt välkommen!

ÅRSMÖTE!
IMMELNBOKEN!
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Välkommen till IMMELNS BYGDEFÖRENINGS

ÅRSMÖTE 2019
SÖN 7 APRIL KL 17 I BYGDEGÅRDEN
2018 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 2019
§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 Arne Palm, Karin Grönvall och Yngve Olsson.
§8 Val av tre suppleanter på ett år.
Avgående Axel Seugling, Jon Fagerlund och Leif Pålsson.
§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), Lars-Ove Larsson.
§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.
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Studio Ljungkulla – gestaltterapi i Immeln

Hitta dina kreativa uttryck!
Natur, mindfullness, uttryck och skapande.
Försommar retreat i Immeln 14-16 juni.
Använd några dagar i början av sommaren till att landa i dig själv
samtidigt som du också får möjlighet att uttrycka dig kreativt
och konstnärligt i den konstform som passar dig t ex text, måleri,
dans, sång, teater.
Kursen är en blandning av terapi och skapande, inspirerad av
mina erfarenheter som terapeut och mina erfarenheter med
konstnärligt skapande.
På kursen ges du möjlighet att arbeta med din egen personliga
utveckling samtidigt som du utforskar dina kreativa uttryck under
trygga former.
Inga förkunskaper behövs. Alla arbetar utifrån sig själv och fokus
är din egen process, inte på prestation. Vi arbetar inifrån och ut
och med tystnadsplikt. Vi kommer också att spendera tid i den
sköna naturen runt Immeln mitt i sin försommarprakt och arbeta
både inomhus och utomhus med mindfullness, promenader,
skapande, samtal och olika kreativa övningar.
Boende samt frukost är på Gyllingalängans B&B. De övriga
måltiderna serveras på Bygdegården och i Petras trädgårdshus.
Maten är vegetarisk och alla förväntas att hjälpa till lite på skift.
Ledare är jag, Petra Lindblom som bor i Immeln sedan två år
och är auktoriserad gestaltterapeut med en bakgrund som
skådespelerska och teaterpedagog. Jag har även studerat
trädgårdsterapi på Alnarp och går just nu en kurs i läkande
skrivande samt får regelbundet handledning i utryckande konst.
Jag arbetar till vardags som terapeut med individuella klienter
och med personlig utveckling och ledarskap ut mot företag och
ibland även med olika teaterprojekt.
Jag har länge varit intresserad av uttryck/kreativitet/konst och hur
det påverkar oss positivt när vi uttrycker det vi har inom oss. Hur
vi stärks när vi väljer sårbarheten och det levande och på så sätt
tar plats och skapar rum för oss själva i samvaron med andra.
Auktoriserade gestaltterapeuter
www.gestaltterapeuterna.se/om-gestaltterapi
Pris inklusive kost och logi 2950 kr, utan kost och logi 1850 kr.
Mer info www.studioljungkulla.se eller Petra 070 955 53 78.
Petra Lindblom

Telia mobiltäckning i Immeln
Telia hävdar att de har den bästa täckningen i Sverige, tyvärr
inte överallt i byn.
Jag har fört långa och många diskussioner med Telias support
gällande mobiltäckningen i Immeln. Till en början hävdade de
att det var bra täckning efter deras mätningar, via master m m.
Med ytterligare någon mätmetod konstaterade supporten
”täckningen är inte bra” men någon utbyggnad är inte tänkt.
En uppmaning från Telia är, att så många som möjligt ska gå in
på nedanstående länk och fylla i uppgifter, för att kanske få till
stånd en utbyggnad.
Det finns redan befintliga master som det går att hyra in sig på,
för fler master i landskapet är olämpligt och onödigt.
Det är ju inte bara vi boende utan också turister som är i behov
av bättre Telia mobiltäckning.
Du kan gå in på nedanstående länk och lämna en synpunkt.
www.telia.se/privat/support/tackningskartor/synpunkter
Bjarne
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NYA KÖKET I BYGDEGÅRDEN
Under januari till mars i år har vi renoverat, byggt till och om
köket i Bygdegården.
Det mesta av byggnationen har skett med hjälp av ideella krafter.
Köket har blivit mer än dubbelt så stort med massor av
förvaringsutrymme.
Ett förråd har flyttats och byggts.
All el i köket har bytts ut och jordfelsbrytare för hela huset har
installerats.
Vi har också passat på att måla om det ena övernattningsrummet
på ovanvåningen plus hallen och trappan upp.
Alla utrymningsvägar har setts över och kompletterats med
tydligare skyltning.
Välkomna att titta på vårt nya kök på årsmötet!
Leif Pålsson

Immeln Café Bistro & Camping
Nu med stenugnsbakade surdegspizzor
Immelns Camping har öppet för säsongen 1 april-30 september.
Tänk på att boka stugor till era gäster i god tid. Alla stugor bokas
via www.booking.com
Immeln Café & Bistro öppnar fredagen den 5 april.
Öppettider hittar du på www.immelnscamping.se
Vi har under vintern och våren byggt om och uppdaterat köket
för att kunna baka pizza i sommar och kompletterar vår meny
med stenugnsbakade surdegspizzor.
Välkomna att avnjuta goda pizzor i vår restaurang, vi kommer
också att erbjuda pizza för avhämtning, tel 044 96 417.
Jeanette
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BOKEN OM IMMELN
Blir det någon bok om Immeln?
Jodå – den kommer! Vi som arbetar med den försöker
hitta ostörd tid att ägna oss åt detta mastiga projekt.
Som tidigare sagts finns mycket material att forska
och sålla i för att hitta uppgifter (som dessutom stämmer med
verkligheten).
Vi försöker också hitta “nya” bilder utöver dem som är kända
för de flesta i byn. När blir vi klara? En optimist i gruppen
funderade på om detta kunde bli årets julklapp...
Kanske, men vi lovar inte!
/Hälsar Bokgruppen!

Efterlysning Ida
Vi vill passa på att fråga om någon känner till en kvinna
som hette Ida Åkesson och i så fall vilket hus i byn som hon
ägde/bodde i?
Om du vet så hör av dig till Monika på tel 070 939 60 45.

Efterlysning gamla skolan
Boken om Immeln-projektet efterlyser också bilder från
gamla skolan och Gyllingalängan i Immeln.
Kontakta Leif Pålsson 079 332 80 38.

Nytt från Immelnbåten
M/S Immeln söker just nu serveringspersonal.

Räkfrossor blir det 29/6, 5/7 och 2/8.
BBQ kvällar med Thomas Bodén 12,19 och 26/7.
All bokning sker på telefon eller via hemsidan.
Årskort finns även i år för 400 kr och gäller som biljett. Mat och
dryck ingår inte och kortet är personligt. En ordinarie biljett
kostar 250 kr.

..och Immelns Kanotcenter
I år är det 10 år sedan vi köpte kanotcentret och vi vill därför ge
10% rabatt på kanothyra hela året för dem som har Immeln
som postadress.

Outcraft Family weekend blir sista helgen i augusti
31/8-2/9.
Vi ser en ökande trend i vandring och kommer erbjuda fler
paket där även guidade vandringar inkluderas. Finns det någon
i Immeln som vill dela med sig av guldkorn eller roliga historier
tar vi tacksamt emot det.
Linda Marin, tel 044 96 100

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.
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Teater Stenbäraland ger

STARKA KVINNOR
PÅ MORS DAG SÖN 26/5
Kl 15 i Kaffestugan, Broby Hembygdspark.
Världen är full av starka kvinnor!
I denna föreställning får ni möta några av dem som vi vill lyfta
fram. Alla med sin alldeles egna historia.
Moa Martinson, Frida Kahlo, Betty Olofsson, Eva Wigström,
Puselse och Klämda Tilda...
Biljetter tel 072 213 61 26, 070 271 50 02, kan även köpas på plats.
Pris 200 kr, scenpass 160 kr, Swish 1235952759. Fika ingår.
Arrangör Östra Göinge Riksteaterförening.
VÄLKOMMEN!

NÄSSELFROSSA 23-30/6
Boka in dig på kulturveckan Nässelfrossa!
Mängder av programpunkter och utställningar
arrangeras under veckan efter midsommar.
Årets tema Bildningens vägar.
Programmet för Nässelfrossa 2019 kommer att publiceras
på www.nasselfrossa.se i maj.

MUSIK VID IMMELN 3/8
ALLSÅNGSKVÄLLAR 3 OCH 17/7 KL 19
Det blir även i år två allsångskvällar och Musik vid Immeln.
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.
Är du intresserad eller känner hantverkare som skulle vilja vara
med på hantverksmarknaden, hör av dig till Ylva 070 879 64 66.

Immeln Swimrun 17/8
Det unika loppet genom varierad natur i vårt mytiska
gränsland mellan Skåne och Blekinge kommer att
arrangeras för femte 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

Bortskänkes
8 st lysrörsarmaturer från Bygdegården bortskänkes.
Kontakta Leif Pålsson 079 332 80 38.
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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
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3 km norr om Immeln, tel 044 96 120.

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, 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 Andreas Torndahl 076-1283800,
andreastorndahl@hotmail.com

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 700 kr.
Per dygn 700 kr + 70 kr/övernattande gäst.
Boka via Yngve Olsson tel 044 96 301, 070 818 94 10.

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

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.

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.

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

Vandra genom Immelns bykärna, start vid Stenmuséet (vattentornet), 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.

Boulebanan

De fem nya lederna

Koppla av i lyktans sken. Ta med mat. Plats inne för 10-12 pers.
Tel 070 298 61 86.

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.

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

Grillkåtan på Ljungkullastigen

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