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Maud Olofsson som i sin roll som näringslivsminister 
var ansvarig för några vettlösa ”affärer” av sällan skå-
dat slag. RONNY LARSSON I KVISTALÅNGA DEBATT A19
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Marianne Larsson leder den två timmar långa turen i skogen runt Hovdala. Genom skogsbad får deltagare stanna upp och låta sinnena insupa stillheten i naturen. FOTO: SOFIA ÅSTRÖM

Skogen
- själens
reningsbad

Sösdala har blivit ett centrum för radiostyrd motorsport. Här sy-
nar Johan Olsson sin bil tillsammans med sonen Anton. SPORT B2-3

■ En grönare, skönare och 
mer bilfri Första Avenyen 
presenteras i ett förslag för 
andra etappen. Men det tar 
år innan det blir verklighet.
 HÄSSLEHOLM A2

Färre p-platser
i centrumplan

MOTOR

En klassisk Ford
Känns fronten igen på denna 
Ford-modell  som började 
tillverkas 1964? Ett exemplar 
ägs av Anne-Li Leifsdotter. B13

Hoppas ännu 
på marknad i juli
HÄSSLEHOLM A11

Grönt ljus för
Tuff-Tufftåget 
OSBY A15

FHM ska 
eventuellt jobba 

långsammare.  
LEDARE A18

KULTUR B9

SAGOBERÄTTAREN SOM 
INTE SER NÅGRA GRÄNSER

SHARON WONG A6

MIN BLINDA BEUNDRAN
HAR BYTTS MOT AVSMAK

VÄLMÅENDE I NATUREN

■ En gång i veckan är 
det skogsbad i området 
kring Hovdala. Anhöriga 
som stödjer och vårdar en 
närstående, eller de som 
förlorat en nära är välkom-
na att delta i den lugnande 
utomhusaktiviteten - som 
är en av få som kan ge-
nomföras i coronatider.
 HÄSSLEHOLM A4-5
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HäSTvEDA
– Tanken är att stötta 
våra äldre körmedlem-
mar, men vem som i 
hästveda kan kontakta 
oss.

Det säger Felicia Glim-
mergård som är körledare 
i Hässleholms församling 
och som nu introducerat 
”take away gudstjänst” för 
de som önskar.

hon berättar att corona-
virusets framfart fick följ-
den att körverksamhet i 
församlingen fick ställas in. 

Något som drabbade 
många äldre personer 
i riskgruppen som inte 
längre kunde komma till 
gemenskapen i körverk-
samheten.

så nu har man redan två 
gånger hälsat på i några 
körmedlemmars trädgård 
för en stunds andakt och 
sånger tillsammans. 

Med är då också prästen 
Tobias Månsson och ung-
domsledare Tova Lövgren. 

Tillsammans med Feli-
cia ser de till att det blir 
en trevlig stund utomhus 

i behörigt avstånd mellan 
församling och framträ-
dande.

– Det är viktigt att vi tar 
riskgruppen på allvar och 
stöttar alla som nu hamnat 
i ensamhet, inflikar prästen 
Tobias Månsson.

Så de som känner för att 
boka en take away guds-
tjänst, kan kontakta för-
samlingen. Kanske har 
man också önskemål om 
någon speciell sång eller 
psalm?

hans Bryngelson

Önskas en take away gudstjänst?

Körledare Felicia Glim-
mergård tyckte man borde 
stötta de äldre körmedlem-
marna under coronatider.
 FOTO: HäSSLEHOLmS FöRSAmLING

HäSSLEHOLm
Inför ramadan har 
information gått ut till 
alla vårdnadshavare 
med barn i skolan. 

– Vi vill vara så tyd-
liga vi kan kring vad vi 
förväntar oss för att 
det ska fungera för 
eleverna i skolan, sä-
ger Rolf Bengtsson.

Det är tid för ramadan,  
fastemånaden då rättrog-
na muslimer bland annat 
måste avhålla sig ifrån att 
äta och dricka, från gry-
ning till solnedgång. 

Inför starten av den har 
barn- och utbildnings-
förvaltningen för för-
sta gången skickat ut ett 
klargörande till alla vård-
nadshavare, kring barn 
och ungas skolarbete i 
förhållande till fastemå-
naden.

– Det här är en fråga 
som kommer upp årligen, 
både vad som gäller och 
att man upplever att för 
enskilda elever blir det 
här ett problem. De är 

trötta och hungriga på 
dagarna och det gör att 
de har svårt att få skol-
arbetet att fungera, säger 
Rolf Bengtsson som är 
chef för barn- och utbild-
ningsförvaltningen.

Hur många elever som 
brukar fasta har kom-
munen ingen uppgift om, 
men föräldrar till barn 
som ska delta i fastan 
ombeds reflektera över 
hur det kan påverka barn 
och ungas möjlighet att 
följa undervisningen.

–  Vi kan inte göra nå-
got annat än att påtala för 
vårdnadshavare vikten av 
att de ger sina barn för-
utsättningar att klara av 
skolarbetet och vara tyd-
liga med vad vi från sko-
lans sida förväntar oss, 
säger Rolf Bengtsson. 

Informationen om 
ramadan har gått ut via 
skolplattformen School-
soft och finns förutom på 
svenska i översättning till 
arabiska, bosniska, dari 
och turkiska.

Pernilla ekdahl

Skolans krav 
inför ramadan

HäSSLEHOLm
en gång i veckan sam-
las anhöriga som vårdar 
sina närstående och de 
som förlorat någon i sin 
närhet, för att bege sig 
ut på en kravlös runda 
i skogen. Aktiviteten 
kallas skogsbad och är 
en del av kommunens 
anhörigstöd.

Att vara anhörig till en när-
stående med stort behov av 
stöd kan vara förenat med 
många olika känslor. Inte 
sällan står de anhöriga för 
en stor del av den vård och 
omsorg som den närståen-
de är i behov av.

Enligt socialtjänstlagen 
ska kommunerna se till att 
anhöriga får stöd och av-
lastning i vården av sina 
nära. I Hässleholms kom-
mun är den veckovisa ak-
tiviteten skogsbad just ett 
sådant stöd. Stödet gäller 
även för de som förlorat en 
närstående.

–  Skogsbadet är faktiskt 
den enda anhörigaktivitet 
vi kan hålla i nu i corona-
tider, säger Marianne Lars-
son, som håller i skogs-
badet.

Aktivitetens föregångare 
- Shinrin Yoku - kommer 
från Japan och bygger på 
att skapa lugn och harmo-
ni i kroppen med hjälp av 
kravlösa vistelser i skogen. 

– Shinrin Yoku har en 
vetenskapligt bevisad po-
sitiv effekt på stressrela-
terade sjukdomar, som 
exempelvis ångest, oro, 
utmattning, depression, 
säger Marianne.

Människans olika sin-
nen spelar en viktig roll 
när deltagarna under två 
timmar insuper den still-
het och milda intryck som 

naturen bjuder på.
–  Vi träffas en gång i 

veckan. Ena veckan på tis-
dagar och andra på lörda-
gar, säger Marianne, pre-
cis innan dagens aktivitet 
börjar.

Bruno simonsen är en 
av deltagarna som är med 
under turen. Det var efter 
att ha läst om skogsbad 
i flera tidningar som han 
blev nyfiken på att testa på 
aktiviteten, som varit van-

lig i Japan sedan 80-talet.
Efter att ha förlorat en 

nära anhörig gick Brunos 
liv på autopilot. Intresset 
för läsning, som funnits 
med hela livet, hade för-
svunnit. Det var svårt att 
koncentrera sig och min-
net blev sämre. 

–  Jag laddade hem mate-
rial om skogsbad och tänkte 
att jag kunde testa det som 
komplement till svenska 
kyrkans ”Leva vidare”-
grupp, förklarar han.

Bruno möter de andra del-
tagarna och ledare Mari-
anne Larsson, som driver 
företaget Källarbacken AB, 
vid Hovdala slott. I varsin 
bil tar de sig vidare till ett 
område nordost om slottet. 

–  I dagens samhälle 
finns vi nästan alltid till 
hands och är ständigt 
uppkopplade. Det är inte 
konstruerat på ett sätt som 
ger hjärnan den naturliga 
avkoppling den behöver, 
säger Marianne Larsson.

Rofyllt möte med  skogen
   n  LUGN. Utomhusaktiviteten skogsbad kan genomföras i tider av      corona

Bankg. 1 Sösdala (5 min från tågstationen). 0451-603 25. 
Öppet: tisdag - fredag 10 - 18, lördag 10 - 13. 
ateljeviktoria@telia.com • www.ateljeviktoria.com

Butiken för kvinnor stl 36-56 med de stora möjligheterna.
Välkomna! 

För var 400 kr du handlar 
för får du en lott där 
du kan vinna kläder 
för 1000 kr, 500 kr 
eller 300 kr.
Köp t.o.m den 30/4 är 
med i dragningen. 
Dragningen sker utanför 
butiken den 2/5 kl 11.00.

Vinn kläder för 1000 kr!
 du handlar 

ÖPPEN KYRKA
En mötesplats med låga trösklar. Kanske går du bara förbi och kikar inom för 
att säga hej. Kanske kommer du in i den vackra kyrkobyggnaden och tänder 
ett ljus eller bara sätter dig en stund. En präst från församlingen tillgänglig för 
samtal och frågor. Ingen fråga är för liten eller för stor.

18 APRIL KL.10-15 I HÄSSLEHOLMS KYRKA
Präst: Maria Halldén

25 APRIL KL.10-15 I HÄSSLEHOLMS KYRKA
Präst: Christina Liljegren

öppen kyrka
En mötesplats med låga trösklar. Kanske går du bara förbi 
och kikar inom för att säga hej. Kanske kommer du in i den 
vackra kyrkobyggnaden och tänder ett ljus eller bara sätter 
dig en stund. En präst från församlingen är tillgänglig för 
samtal och frågor. Ingen fråga är för liten eller för stor.

18 april kl. 10-15  
i Hässleholms kyrka
präst: Maria Halldén

25 april kl. 10-15  
i Hässleholms kyrka
präst: Christina liljegren
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Rofyllt möte med  skogen
   ■  LUGN. Utomhusaktiviteten skogsbad kan genomföras i tider av      corona

Hon stannar till och ber 
gruppen att ta ett kliv från 
stigen till den grönskande 
marken. 

Här får alla att försöka 
infi nna sig i det lugn som 
naturen ger dem. Den lät-
ta vinden smeker huden, 
samtidigt som örat tar in 
det kvittrande ljudet från 
vårfåglarnas sånger. 

–  Bara att komma in i 
skogen och direkt känna 

lugnet är magiskt. När vi 
koncentrerar oss och fo-
kuserar på olika ting, kän-
ner jag att hjärnan pushar 
bort onödiga tankar, säger 
Bruno.

Gruppen går sakta vi-
dare under tystnad. Längs 
slingrande stigar tar de sig 
fram på den blott två kilo-
meter långa sträckan. 

Då och då stannar de 
upp för att betrakta, känna, 
lyssna och dofta på den 

levande naturen som om-
sveper dem. Det rasslar till 
bland de torra löven som 
lagt sig som ett täcke på 
marken. En mus springer 
hastigt in under en stubbe 
för att söka skydd.

–  Såg du? Det upptäcker 
man sällan om man inte 
tillåter sig att stanna upp, 
säger Marianne.

Varje vecka tar de sig 
fram på samma stigar. En 
dag är den lite längre, en 
annan lite kortare. Det 
fi nns ett viktigt syfte i det, 
menar Marianne.

–  Det innebär en trygg-
hetskänsla och igenkän-
ningsfaktor. Dessutom 
kan deltagarna upptäcka 
förändringar i naturen, 
som man kanske inte ser 
på samma sätt om man är i 
nya områden.

–  Att rundorna är oli-
ka långa är för att alla ska 
kunna vara med, oavsett 
om man har en rörelse-
inskränkning eller ej.

Stigen leder vidare mot 
en uppförsbacke. Mari-
anne berättar med lugn 
stämma om vikten av att ta 
det lugnt när det kan kän-
nas lite extra tungt.

–  Backarna fungerar som 
livet självt. När vi står inför 
utmaningar gäller det att 
sakta ner och stanna upp, 
förklarar hon och leder in 
deltagarna på öppen mark.

Efter en stunds vandring 
bortom stigarnas förutbe-
stämda mål når de så en 

stilla bokskog. 
Solens värmande strålar 

letar sig genom de knopp-
beklädda grenarna och 
faller mjukt på de små vit-
sipporna som ligger som 
ett täcke på marken.

Tid och rum slås sam-
man när de slår sig ner 
vid vars ett träd och sluter 
ögonen för en stund. 

–  Det lugn man tar med 
sig hem efter ett skogsbad 
brukar hålla i sig en vecka, 
säger Bruno Simonsen. 

Efter ungefär två timmar 
når de en av många fi kap-
latser som fi nns längs med 
vandringslederna på Hov-
dalaområdet. Alla slår sig 
ner och tar upp varsin ter-
mos med värmande kaffe.

–  Under fi kastunden 
pratas det om stort och 
smått, skratt blandas med 
allvar och varje fi kastund 
är unik och pågår precis 
så länge som den behöver, 
säger Marianne.

Bruno upplever att 
skogsbadet fått positiv ef-
fekt på hans hälsa redan ef-
ter två-tre tillfällen. 

–  En av de saker som 
hjälpt mig är att jag börjat 
läsa igen. Dessutom sover 
jag mycket bättre nu.

Marianne tycker att det 
är generöst av kommunen 
att erbjuda skogsbad som 
stöd åt anhöriga. 

–  Det är ett privilegium 
att få vara med på detta.

Det kan ha hänt mycket mellan gångerna i skogsbad. Att 
känna och dofta på saker är en viktig del av aktiviteten efter-
som sinnena aktiveras. FOTO: SOFIA ÅSTRÖM

Bruno Simonsen har fått tillbaka sina intressen för läsning och 
musik sedan han började med skogsbad.  FOTO: SOFIA ÅSTRÖM

Marianne Larsson driver företaget Källarbacken, som riktar 
in sig mot hälsa och välbefi nnande i naturen.  
 FOTO: SOFIA ÅSTRÖM

h Shirnrin Yoku
Skogsbadet har 
sitt ursprung i 
Japan, där det går 
under namnet 
Shinrin Yoku. 
Aktiviteten kom 
till efter att hårt 
arbetande japaner 
i stora städer - 
utan kontakt med 
naturen - dog av 
stress och utmatt-
ning. Därför lät 
myndigheterna 

instifta terapisko-
gar, där människor 
fi ck vistas och ta in 
atmosfären. På se-
nare tid har feno-
menet också blivit 
stort i Europa och 
USA. På skogsbad 
vandrar deltagare 
långsamt genom 
skogen för att 
genom sina sinnen 
kunna vara här 
och nu. 

Skogsbaden i 
Hässleholm är 
kostnadsfria och 
har plats för tolv 
deltagare per 
tillfälle. På www.
hassleholm.se 
fi nns mer informa-
tion om anmälan. 
Man behöver inte 
delta i alla träffar.
Källa: Modern 
Psykologi, Hässle-
holms kommun

h Anhörigstöd
Den som vårdar 
eller stödjer en 
närstående som 
exempelvis är svårt 
sjuk eller har ett 
funktionshinder, 
kan ha rätt till stöd. 
Det gäller även 

den som förlorat 
en nära. Det är 
kommunen som 
enligt socialtjänst-
lagen ska erbjuda 
olika former av 
stöd. Kommunen 
erbjuder förutom 

skogsbad, även 
skrivstund, anhö-
rigcafé och anhö-
rigcirkel (som dock 
är inställda nu). 
Källa: Hässleholms 
kommun, 1177 
Vårdguiden

Det är viktigt att ta det lugnt under 
skogsbadet. - Får du upp puls, då 
motionerar du. Det är inte skogsbad, 
förklarar Marianne Larsson.
 FOTO: SOFIA ÅSTRÖM

att få vara med på detta.

SOFIA ÅSTRÖM text&foto
sofi a.astrom@nsk.se
0451-745 133


