Tornfalk

Rönneådalen är fåglarnas och fjärilarnas rike.
Klippans kommunfågel kungsfiskaren är
synlig i trakten, och den violettkantade
guldvingen är bara ett exempel på vilken
fjärilsprakt som finns att beskåda.

Kungsfiskare

Söderåsen är intressant ur ett geologiskt
perspektiv. Skäralid, Odensjön och Djupadal är alla internationellt kända i geologiska kretsar, och lockar ständigt nya turister. Vulkanerna Jällabjär, Juskushall och
Rallate vittnar om det explosiva och spännande förlopp som utspelades här under
Jura- och Kritaperioderna för 100 till 200
miljoner år sedan.
En av Rönneådalens mest kända platser är Herrevadskloster, som byggdes redan 1144 av cisterciensermunkarna. År
1572 upptäckte astronomen Tycho Brahe
stjärnan Stella Nova vid Herrevadkloster,
vilket senare blev en pusselbit i den heliocentriska världsbilden. Herrevadskloster
har haft militär närvaro sedan 1677, vilket resulterat i en rad minnesmärken.
Detta och mycket annat kan du läsa om på
www.skanes-nordvastpassage.se och på de
informativa skyltar du finner i landskapet.
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Rönneå har sin början vid Ringsjön,
och rinner sedan förbi de sköna
dalgångarna vid Stockamöllan och
Billinge innan den via Djupadal
når Klippans kommun. Det skiftande landskapet kring byarna Anderstorp, Färingtofta, Forestad och
Riseberga har stora natur- och kulturvärden. Är du vän av fågelarter
såsom forsärla, mindre hackspett
och kungsfiskare kan du få många
fina upplevelser i dessa trakter.
Vill du upptäcka naturen genom
någon fritidsaktivitet så kan dressincykling, paddling eller en vandringstur på någon av de många lederna
passa.
I Rönneådalen kan du också ägna
dig åt till exempel golf, minigolf,
bowling, go-kart och mountainbike.
Den kulturintresserade får sitt lystmäte genom att besöka utställningar, konsthallar eller konserter i de
närliggande orterna.
Är du långväga besökare och behöver övernattning? I Rönneådalen
finns såväl campingplatser som
vandrarhem, B&B och trevliga
hotell.
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Njut av smakerna
från Söderåsen
Det bästa sättet att uppleva Söderåsen är enligt många genom vandring eller
cykling och vad passar då bättre än en picknickkorg med lokala delikatesser.
Området kring Söderåsen är något alldeles extra ur ett kulinariskt perspektiv. Här finns nämligen ett stort
antal lokala mat- och dryckesproducenter som tillverkar och säljer sina
egna produkter. Under samlingsnamnet Smaker från Söderåsen
har småskaliga matproducenter och
mathantverkare samt restauranger
gått samman i en ideell förening
som tillsammans engagerar sig för
att etablera den lokala maten i vår
fantastiska del av Skåne. Den första
söndagen i oktober varje år anordnar föreningen Söderåsens matmarknad, vilken lockar besökare
från när och fjärran. Här möts du
av unikt och genuint mathantverk av
högsta kvalitet från Söderåsen med
omnejd. Gör dagen till en utflykt,
njut först av den fantastiska naturen
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i nationalparken och ät sedan lunch
eller ta en fika på marknaden för att
till sist köpa med olika delikatesser
hem. Även under resten av året går
det att njuta av naturen, äta gott och
köpa en bit av Söderåsen med hem
ifrån en av alla lokala gårdsbutiker.
Inom Smaker från Söderåsen erbjuds det mesta inom mat och dryck
så du finner garanterat något som
frestar dina smaklökar. Här finns
nämligen lokalproducerat av alla
de sorter, alltifrån charkuterier, viltkött, ägg, fisk och skaldjur till bröd
och andra bakverk, marmelad, saft,
öl och grönsaker. Maten är en viktig
del i att upptäcka och uppleva Söderåsen så glöm inte att besöka oss!
Du hittar mer information på
www.smakerfransoderasen.se

Fiskelycka

Fiskeintresserade har goda möjligheter få blandad fångst
vid Rönneå och Bäljaneå. Här finns lax och öring som
söker sig upp så långt det går att komma. I Rönneå vid
Klippan är det stopp för laxen men fisk i Bäljaneå kan
simma fritt till Perstorp. Gädda och övriga sötvattensarter finns i varierande bestånd och det är upp till dig
som gäst vid ån att välja fiskemetod. Fiskekortförsäljare, klubbar och länsstyrelsen informerar om regler.
Många lockas av hoppet att få stor lax och öring. Inte
helt omöjligt, varje år fångas fisk i viktklass 5 till 10
kilo. Tror man sig ha en chans på sådan fisk gäller att
inte slarva med val av redskap. Inte för klena linor,
det är skillnad att kasta efter abborre jämfört med en
stridbar lax som direkt försöker ta sig loss. Omgivning
och miljö i övrigt vid ån – oavsett om du väljer Rönneå
eller Bäljaneå – är sådan att du inte tror att du befinner dig i ett av Sveriges mest tättbefolkade område.
Får du ingen fisk så blir det ändå en upplevelse och
chansen är stor att det inte stannar med ett enda besök
här. Här liksom vid allt fiske gäller att fortsätta testa
förmåga och även tur.
Mer information finns på:
www.hskhelsingborg.se/ eller www. ksff.se
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Här möts
natur och
kultur
Kungsfiskarna av träkonstnären Leonard Anton får
vara symbolen för tätorten Klippan med vacker
natur inpå knuten men också med ett rikt kulturliv. Det finns något för alla åldrar och smaker.

På cykel i Rönneådalen
Det finns miltals av små vägar i trakten av Rönneå och Söderåsen som
är perfekta för en cykeltur. Du far
genom löv- och barrskogar, förbi
ängar och mossar och glittrande
vattendrag intill dig: Rönneå, Bäljaneå, Pinnån, Guvarpsån och även
små sjöar. Du passerar gamla broar
och byar som Röstånga, Anderstorp,
Färingtofta och Rösa. Byarna omges
av ett varierat jordbrukslandskap
som har drag av äldre tider med
fälader och hagar.
Du upplever många platser som är
en viktig del av traktens historia
och de verksamheter som bedrivits
av människor genom århundraden.
Självklart fortsätter människor idag
genom olika näringar och företag
att skriva nya kapitel i berättelsen
om Rönneådalen.
Blir du sugen på mat eller en fika
finns flera möjligheter i bygden.
På Rönneådalen Skånes Nordvästpassages hemsida finns flera förslag
till turer och du kan ladda ned foldrar som beskriver cykelrundorna.
Bra utgångspunkter för cykling är
Klippan, Ljungbyhed och Röstånga.
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Genom att cykla runt i Rönneådalen kan
du kombinera motion med natur- och
kulturupplevelser du
aldrig glömmer.

Klippans konsthall är känd långt utanför kommunen och har en mångsidig utställningsverksamhet med olika konstnärliga inriktningar. Det är
alltid fri entré till utställningarna.
Sågen – Möjligheternas hus rymmer en mångfald
av föreningar; allt från teater, dans och olika
idrotter. Är också ett centrum för Klippans rika
musikliv.
Runt Klippan finns flera tätortsnära vandringsleder och inte långt borta finns Söderåsens
Nationalpark med lummiga lövskogar, mäktiga rasbranter med höga klippor, strömmande
vattendrag och vida utsikter över Rönneådalen
med alla dess övriga utflyktsmål. Vid Riseberga
ligger Bandsjön som är en liten sjö där du kan ta
ett dopp och utnyttja en grillplats.
En annorlunda upplevelse under både sommar
och vinter är att uppleva naturen från hästryggen.
Det finns möjlighet till guidade turer till häst.

Vatten och broar
För människan har vattnet varit livsviktigt - som dricksvaten, till
bevattning av grödor och som kraftkälla. Vatten har många
viktiga funktioner för människors liv. Men vatten har också
varit till besvär och ett hinder för människor.
När skåningen blev bofast och började odla jorden behövde
han ta sig till handelsplatser för att byta varor och tjänster. Vid
bäckar och åar uppstod vadställen där det var lämpligt att ta
sig över vattnet. Stigar på respektive sida av vattnet knöts ihop
och transport av varor klarades av. Så förvandlades stigarna
till landsvägar och vid många vadställena byggdes broar. Men
än kan man se många fina gamla stenvalvsbroar i Klippantrakten. Läs mer på: www.skanes-nordvastpassage.se
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HISTORIA

NATUR

I en tänkt triangel mellan Bonnarpssjön, Finjasjön och Ringsjöarna finns
150 indikationer av vulkanisk verksamhet. Juskushall är en basaltkupp
med omgivande isälvsavlagringar
som är en rest av de vulkaner som
var aktiva under jura- och kritaperioderna. Juskushall är uppskattningsvis mellan 140 och 190 miljoner år gammal, och omges av ett
mäktigt landskap av rullstensåsar,
sandslätter och dödisgropar. Enligt
myten bor jätten Juskus och hans
familj i vulkanberget, och har så
gjort sedan före brons- och järnåldern.

Floran i Juskushall är rik. Några örter
värda att nämna är liljekonvalj, grönvit nattviol, gulplister, skogsviol och
blåsuga. Svampentusiaster har genom åren funnit alltifrån blek taggsvamp till praktkremla, brokkremla
och aprikoskremla på basalten.
Från Juskushalls topp kan du njuta
av vacker utsikt över en stor våtmark,
ackompanjerad av skogssnäppans
och enkelbeckasinens spelande och
tranornas dans. Ett rikt småfågelliv
med häckande stenknäck i spetsen
samsas om utrymmet med både vildsvin och älg.

HISTORIA
Ruveröds kvarn med tillhörande boningshus anlades 1837 av kvartersmästare Carl Rönström. Den beboddes av olika möllare och deras
familjer ända fram till 1930. I drygt
20 år stod Ruveröds kvarn orörd, innan Riseberga-Färingtofta hembygdsförening tog över den 1951. År 1975
gjordes en ordentlig upprustning
där bland annat kvarnhjulet byttes.
År 1987 gick huvudaxeln sönder och
en ny tillverkades med material från
en trädfällning i Modaröd. År 1991
byttes de 126 kuggarna i det stora
kvarnhjulet. Dessa tillverkades i avenbok av Sune Friberg.

NATUREN
Intill Ruveröds kvarn flyter Ybbarpsån förbi i sakta mak. Sommartid
gästas ån av forsärlan och under
vinterhalvåret kommer strömstaren
på besök. Inne i skogen kan den ornitologiskt medvetne sikta en rad olika
arter: Skogsduva, spillkråka, stjärtmes, mindre korsnäbb och gulsparv,
för att nämna några. Ruveröd är också känt för sina trollsländor. Den guloch svartrandiga kungstrollssländan,
som har kroppslängd på 8 cm och är
Europas längsta, flyger här. Förutom
denna finns även en rad andra sländarter, som med sina sprakande färger
erbjuder ett stort skådespel, främst
från slutet av maj till slutet av juli.
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NATUR

HISTORIA
Namnet Räfshalen betyder ursprungligen rävsvansen, och har antagligen
sitt ursprung i att ängen för länge
sedan liknats vid en rävsvans.
Räfshalen är en rest av en stor ljunghed av ogödslad betesmark där bönderna redan från mitten av 1800talet och framåt släppte ut sina djur.
I slutet av 1800-talet uppfördes Per
Jacobs torp, och två åkerlyckor bröts.
Både torp och odlingar övergavs på
1930-talet. Ungefär 20 år senare försvann betesdjuren från marken.
År 1985 påbörjade Klippanbygdens
Natur en restaurering av Räfshalen.
Träd togs bort, man röjde sly och så
småningom upptogs beteshävden
igen, och en stor del av floran återvände.
Klippanbygdens Natur är fortfarande ansvarig för skötseln av
Räfshalen. Höjdpunkten på året är
slåttergillet kring månadsskiftet juliaugusti, då man slår de gamla åkerlyckorna med lie.

På Räfshalen finns en rad ganska
ovanliga växter. Bland dessa hittar vi hårginst, jungfrulin, svinrot,
ängsvädd, slåttergubbe och låsbräken som hör hemma på ogödslade
marker. Få sommarupplevelser kan
vara så betagande som att ta med
sig picknickkorgen till Räfshalen
en dag i juni och njuta av alla
fantasiska blomdofter som blandas.
I Skåne finns totalt omkring
65 olika arter av dagfjärilar.
45 av dessa kan man hitta i
fjärilsparadiset Räfshalen.
Sällsynta arter som skogsvitvinge, skogsvisslare och
violettkantad guldvinge
tar sin tillflykt till Räfshalen under sommarhalvåret.Utöver många
fjärilsarter kan man också finna
gräshoppor, trollsländor och gott
om kräl- och groddjur här.
Fågelfaunan är naturligtvis också
mångfacetterad, med maj månad
som juvelen i kronan. Då blandas
trädlärkans ljuva melodier med
sång från dubbeltrast, taltrast, trädpiplärka, hämpling, svartvit flugsnappare och rödstjärt. En upplevelse som ingen fågelälskare bör missa!
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HERREVADSKLOSTER - MILITÄRHISTORIA - SKRÖNOR - FORNMINNE - VULKANER - KYRKORNA

Rönneådalen har alltid
en historia att berätta
Ljungbyheds Militärhistoriska Museum
tära närvaron än mer, i och med
rivandet av det sista som fanns kvar
av de gamla klosterbyggnaderna.

NATUR

Herrevadskloster
– Över 1 000 år av historia
HISTORIA
Fornlämningar som skålgropar och
olika stensättningar vittnar om
mänsklig verksamhet i landskapet
kring Herrevadskloster ända sedan
stenåldern.
Herrevadskloster grundades av
ärkebiskop Eskil 1144. Han donerade jordegendom till cistercienserorden, som beslutade sig för att
bygga ett rikt gårdskomplex. Munkarna ägnade sig huvudsakligen åt
uppodling av markerna, men även
åt boskaps- och trädgårdsskötsel.
Vid reformationen i Danmark 1536
upphörde klostret, och godsägaren
Sten Bille tog över. Efter de blodiga
dansk-svenska krigen på 1600-talet
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blev Herrevadskloster svenskt 1658,
och blev då boställe för officerare.
Under många år var Herrevadskloster en berömd och välbesökt
övningsplats för husarer, dragoner och infanterister. I början av
1800-talet cementerades den mili-

Naturen kring Herrevadskloster har formats mycket av betande djur, slåtter,
husbehovshuggning, sjösänkningar
och militära övningar. Området
blev naturreservat 2012, och har
med sina många ekhagar, naturbetesmarker och ängar en gedigen
historia och även ett utpräglat fågelliv. De gamla träden i ekhagarna bebos av hackspettar, starar, rödstjärtar och flugsnappare, och de öppna
markerna hyser bland annat enkelbeckasin, buskskvätta samt häckande tranor och rovfåglar. Floran
är skiftande. Smörbollar, gullviva,
krussilja, hartmanstarr och ängsnycklar är några exempel på vad
som finns här.

Ljungbyheds Militärhistoriska Museum
berättar mycket av det som är värt
att veta om såväl arméförbanden
som om flygets verksamhet, från
1800-talet och framåt.
I en av de gamla expeditionsbyggnaderna ryms numera också ett
gediget bibliotek och bildarkiv, där
du kan lära dig ännu mer. Under
andra halvan av 1800-talet var
Ljungby och Bonnarps hedar två av

de största exercisplatserna i Europa
– så det är många infanterister, dragoner och husarer som har passerat
här genom åren.
Flygets vagga
Ljungbyhed är ju som bekant även
det svenska flygets vagga. År 1910 blev
Hjalmar Nyrop den förste svenske
pilot att flyga ett svenskbyggt plan
över svenskt luftrum – och detta
skedde i Ljungbyhed. Thulins Flyg-

Skrönan om
Lunna Stenar

Fler sagor och skrönor hittar du på www.skanes-nordvastpassage.se/sagor-fran-en-annan-tid

skola utbildade mellan 1915 och 1920
101 civila och militära elever, och den
sista piloten gick till historien. Hon
hette Elsa Andersson, var bördig från
Strövelstorp och var den första kvinnan som genomgick utbildningen.
Mellan 1926 och 1997 utbildades
över 5 000 piloter på Krigsflygskolan. År 1998 avvecklades denna, och
därmed satte man punkt för 300 år
av militär verksamhet.

Det finns många versioner av skrönan
om Lunna Stenar i Färingtofta socken. Här får du ett smakprov på en
av dessa:
Människorna kom och byggde sina
små hus och sina kyrkor, och jättarna fick så ont i öronen av kyrkklockornas ständiga ringande att
de tröttnade. Visserligen så försökte
den starka Bröta med sitt strumpeband svinga en jättesten mot Färingtofta kyrka. Men den var för stor och
nådde inte fram. Där den föll ner,
gick den mitt itu. Kyrkklockorna
från Lunds domkyrka hördes långt,
så en dag fick en jätte, som bodde
längre upp mot Perstorp, för sig att
tysta det förfärliga oväsendet. Han
kastade en jättesten mot det hållet,
som ringandet hördes. Men stenen
var så stor och tung, så den föll ner
strax norr om Färingtofta by, där
den klövs mitt itu. Så får den ligga i
evinnerliga tider.
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Fornminnen

S:t Petri kyrka

Många av de spår som människor
lämnat efter sig i landskapet finns
kvar. Ibland är de synliga och tydliga, som t.ex. de imponerande
bronsåldershögarna vid Tomarps
kungsgård eller de spännande treuddsgravarna vid Sorröd. Ibland
finns inga synliga spår ovan jord,
men under markytan kan t.ex. stora
och komplexa boplatser dölja sig.
Oavsett hur imponerande eller till
synes obetydliga, synliga eller gömda dessa spår är, så är de som fornlämningar skyddade av lag. För att få
det lagliga skyddet som fornlämning
skall vissa kriteriet uppfyllas: det
skall vara ”..lämningar efter människors verksamhet under forna tider,
som har tillkommit genom äldre
tiders bruk och som är varaktigt
övergiva.” Lämningen skall dessutom ha tillkommit före 1850.

S:t Petri kyrka liknar ingen annan.
Den ritades av Sigurd Lewerentz och
har sedan invigningen 1966 varit
vida berömd och omtalad i arkitektkretsar. Varje år reser arkitektstuderande från hela världen till Klippan
för att inspireras av och visa sin beundran för den unika skapelsen.
Även många turister, såväl svenska
som utländska, som har vägarna
förbi Klippan passar på att göra ett
besök i S:t Petri. Har man en gång
varit där så glömmer man det aldrig!

Vid Rönneådalen har människor
levt ända sedan jägarstenåldern.
Längs ån och kring dess ursprung

vid Ringsjön finns deras boplatser
kvar, här verkarde ha bott under vinterhalvåret och då ägnat sig åt jakt
och fiske. När sommaren kom drog
de sig ut mot havet och det rikare

fisket. Om man vill se alla kända
fornlämningarna kan man gå in
på Riksantikvarieämbetets databas
Fornsök, eller ladda ner deras app
Kringla till mobilen. Trevlig tur!

Vulkaner

Och vilka tjusiga namn dom har
dessutom: Jällabjär, Randsliderna,
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Under byggnationen av S:t Petri
kyrka var Sigurd Lewerentz ständigt
närvarande för att ge instruktioner
om hur arbetet skulle fortlöpa. Han
la verkligen ner hela sin själ i S:t Petri
kyrka – något som märks på slutresultatet.

Gråmanstorps kyrka

Varför har vi så många vulkaner,
basaltkupper, i Mellanskåne? I
huvudsak beror det på att det är
två förkastningar som möts här –
Tornquistzonen, som är den diagonala sprickzonen genom Skåne, och
Protoginzonen, som har en nordsydlig sträckning.
I området mellan Bonnarpssjön vid
Ljungbyhed, Finjasjön och Ringsjöarna finns synliga spår av minst 200
lämningar efter vulkanisk verksamhet. Detta hände i dinosauriernas
epok, under Trias och Jura perioderna för 100 - 200 miljoner år sedan. Basaltkupperna markeras i
naturen av rik flora som blåsippor,
tandrot och svartbräken.

När Sigurd Lewerentz påbörjade
arbetet med att utforma S:t Petri
gjorde han det med en övertygelse
om att skapa något speciellt. Det
mörka teglet, de små fönsterglasen
som är monterade på utsidan av
byggnaden, och avsaknaden av traditionella fönsterbågar skapar en
förtätad atmosfär som stänger ute
det naturliga ljuset. Sigurd Lewerentz vision var att skapa ett kyrkorum präglat av stillhet och andakt.
Han arbetade också med symbo-

lik. S:t Petri är byggt av hårdbränt
tegel som kommer från Helsingborgs Ångtegelbruk AB, deras mest
kända tegel med den hårdbrända
mörkt rödbruna nyansen. Även det
sekunda hade ett värde, också ut
gallrade tegelstenar användes.

Gråmanstorps kyrka stod klar kring år
1160. Den är byggd av cisterciensermunkarna på Herrevadskloster som
en helgedom till jungfru Marias ära.
Speciellt iögonfallande är dopfunten, som med sina många skulpterade figurer (varav en är väldigt lik
jätten Finn) är något man minns
efter ett besök.

Rallate, Juskushall, Stenkullen,
Äskekull, Lönnebjär, Hästhallarna,
Allarps bjär och Spratslehus med

flera. Dessa lämningar är unika
för hela Skandinavien. Läs mer på
www.skanes-nordvastpassage.se

Anledningen till att munkarna på
Herrevadskloster byggde Gråmanstorps kyrka var att man ville fortsätta att bygga kyrkor som skulle bidra
till att sprida den romersk-katolska
tron. Gråmanstorps kyrka är mycket
populär för såväl dop som vigslar
och begravningar, och var fram till
S:t Petris invigning 1966 så kallad
huvudkyrka i Klippan.
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Industritraditionen i
Rönneådalen går
långt tillbaka i tiden
Som ett smakprov på vad som finns att besöka i trakten berättar vi här lite
närmare om hur pappersbruket och yllefabriken kom till bygden. Dessutom
presenterar vi några föreningar som har en stor uppgift att vårda vårt kulturarv.

Klippans Bruk AB

Klippans Bruk är Nordens äldsta, och omnämns redan 1573, i en skrift av den
berömde astronomen Tycho Brahe. Det
var hans morbror, Sten Bille, som startade papperstillverkningen vid möllan
i Herrevadskloster. År 1637 gav Kung
Christian IV av Danmark privilegier
till den tyske affärsmannen Mattias
Smith att anlägga en papperskvarn vid
Stackarpsfallets ”klippa” vid Rönneå.
Där ligger bruket kvar än idag. 1658
blev bruket svenskt genom freden i
Roskilde. Produktion och samhälle har
utvecklats i gemensam takt genom århundradena.
År 1832 installerades Sveriges första
pappersmaskin (PM1), 1898 byttes vattenhjul och ångmaskin mot elturbiner,
och tre år senare, 1902, lades handpappersbruket ner. Under 1900-talet
expanderades verksamheten genom
externa samarbeten och köp av andra
pappersbruk.
Klippans Pappersbruks AB ombildas
1909 till AB Klippans Finpappersbruk.
2006 köptes pappersbruket av lokala
investerare efter en konkurs. Från
2019 heter företaget Klippan Bruk AB.
Huvudinriktningen för produktionen
är tissue (mjukpapper för färgade servetter). På området finns också Brukets Industripark, som hyr ut kontors-,
lager- och produktionslokaler till företag, samt Bruksmuseet.
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Klippan Yllefabrik
Klippan Yllefabrik är ett av bygdens
mest kända företag. För gemene
man är deras filtar och plädar
kanske de mest kända produkterna, men man tillverkar också
garner och ulltyger.
Företaget är familjedrivet och
idag arbetar fjärde och femte
generationen sida vid sida för att
utveckla företaget. Man kan bara
föreställa sig vad Jöns Petter Magnusson skulle säga idag om han
hade fått uppleva utvecklingen
för det lilla ullspinneriet han
köpte 1879.
Idag säljs Klippan Yllefabriks
produkter till mer än 200 svenska
återförsäljare och till ett 30-tal
länder över hela världen. I lokalerna mitt i Klippan finns en
fabriksbutik där du kan göra riktiga fynd!

Föreningar som vårdar
vårt kulturarv
Träffpunkt Elfdalen - mötesplats för alla - såväl ung som gammal .
Här finns lekplats för barnen med hinderbana. Uteg ym för motionären,
rastgård för hunden, grillplats och lokaler för möten och fest.
I närheten finns strövstigar i fin natur - en oas mitt i Klippan.

I Klippantrakten finns flera verksamma

hembygdsföreningar. Hos dem
finns stor kunskap om bygden
och dess historia. Föreningarna
har många aktiviteter som ofta är
knutna till äldre byggnader som
de äger och vårdar.
Klippans Hembygdsförening har
hjärtat i sin verksamhet vid Elfdalen där man har flera gamla hus.
Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening har hembygdsstugan
vid Skräddareheden i Ljungbyhed samt Polemanska huset nära
Forestad.
Östra Ljungby- Källna hembygdsförenings verksamheter sker ofta
vid Tingsgården i Stidsvig. Föreningen Hyllstofta ryggåsstuga, ja,
det hörs i namnet vilken byggnad
det rör sig om.
Alla föreningarna finns på nätet
där du hittar kontaktuppgifter
och aktuella program.
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