Rektor Carsten har ordet Mentor till Mentor
Senare tid har vi kunnat läsa
och höra om Lammhults skola
i olika media. Tyvärr är det en
ganska negativ bild som målas
upp och jag är den förste att
tillstå att vi har en del att arbe
ta med, men jag vill också til�
lägga att vi på det stora hela er
bjuder en bra skola, där elever
och personal trivs och är tryg
ga samt att det bedrivs en god
utbildning. Detta är vad jag ser
och vad elever, personal och
föräldrar till stor del vittnar om
i olika samtal och situationer.
På skolan har vi under
många år haft internationell
klass (IK). Det är en förbe
redelseverksamhet för elever
som är nya i Sverige och inte
behärskar det svenska språket.
I den klassen går man upp till
ett år, för att sedan slussas ut
till den klass man tillhör. Fram
till hösten 2012 har det varit
mellan 5 – 10 elever i denna
verksamhet, varefter det skett
en successiv utökning av verk

samheten och idag finns det
cirka 70 elever i IK.
Jag är glad och stolt över att
vi i Lammhult och på Lamm
hults skola har möjlighet att
hjälpa barn och familjer från
flyktingläger och krigshärdar
runt om i världen. Det finns
en oerhörd tacksamhet i dessa
familjer, men också många
tragiska öden som påverkar
mående och agerande. Tänk
själv…
Vi har försökt möta utök
ningen genom att hitta nya
lokaler och ny personal. Från
att tidigare ha bedrivit under
visning med en lärare i ett klass
rum, har vi idag IK i fem klass
rum fördelade på tre byggnader
och sammanlagt tio personal,
mestadels lärare, som möter
dessa elever varje dag.
Vi har också arbetat mycket
med integration, som för oss
handlar om att skapa förståelse
för olika kulturer, bakgrunder
och människor. Begreppet

integration står i kontrast till
assimilering som betyder full
ständig anpassning till majori
tetens kultur, vilket vi inte tror
på och det ligger heller inte i
skolans värdegrund att arbeta
för. Personalen i internationell
klass har informerat elever och
föräldrar om det svenska sam
hället och skolan har arbetat
med alla elever för att få en för
ståelse för de nya klasskamrater
man möter och den kultur de
kommer ifrån.
Vi fortsätter med stor till
försikt vårt påbörjade arbete.
Skolan kan göra en del, men vi
ser också ett fantastiskt arbete
i olika Lammhultsförening
ar och bostadsföretag. Jag är
övertygad om att det är genom
samverkan som vi blir fram
gångsrika och kan få ett mer
värde i ett växande samhälle,
med fler elever som tryggar
skolans framtid.
Carsten Wulf, rektor,
Lammhults skola

Röda Korset Växjökrets och
Växjö kommun arbetar till
sammans med projektet Mentor till Mentor som riktar sig till
såväl nyanlända som svensk
talande personer i kommu
nen. Syftet med projektet är
ett ömsesidigt utbyte mellan
människor, nyanlända får öka
de möjligheter till etablering
och delaktig
het i samhället,
den svensktalande mentorn får
nya perspektiv och kunskaper
om andra kulturer.
Man möts runt två gånger i
månaden under minst sex må
nader. Det är gemensamma
intressen och behov som styr
processen. Den svensktalande
mentorn hjälper den nyanlän
da personen att öva svenska,
vara vägledande, ge informa
tion om det svenska samhäl
let och vara en vän. I utbyte
utökas ens nätverk och det ges
möjlighet att lära känna andra
kulturer.
Moa Nyberg
Telefon 0470 – 460 41
vaxjo.integration@ redcross.se

Dop. Student. Sommarfest.
Födelsedag. Jubileum. Bröllop.

BERG

Eller bara något till dig själv?

HANTVERK
AKTIVITETER
UTSTÄLLNINGAR

Du hittar de perfekta gåvorna
och inredningsdetaljerna på
Jönköpingsvägen 4 eller
dygnet runt på svenssons.se

VECKAN

28 JUNI – 6 JULI

PML BYGG i Lammhult erbjuder tjänster som
takbyten, tillbyggnader, renoveringar, fönster
byten, köksmonteringar och nybyggnationer
med mera. Passa på att utnyttja årets rotavdrag!
Välkommen att kontakta Peter Molin
på 0722 – 14 36 06.

Jag har 25 års erfarenhet inom branschen, yrkesbevis,
Fskattsedel och är utbildad byggarbetsmiljösamordnare.

Fårskinnsfäll 595:-

peter@pmlbygg.se

www.pmlbygg.se

Fårskinnsplätt 195:-

NYA LAMMHULTS

Allehanda
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INFORMATION FRÅN SAMHÄLLSFÖRENINGEN I LAMMHULT

Lammhultsdagen 14 juni
Bäckgatan 09.00 – 16.00
Lions loppis och marknad,
Barnloppis, Minitrailrun med
OK Norrvirdarna, Tipsrunda
med enkel orientering till
Hälsoarenan, Boule med
Lammhults Bouleklubb,
Lammhultskampen med
Trendgym, Knattefotboll
med IFK Lammhult,
Lammhults samhällsfören
ing, Lammhults brandkår,
Scoutaktiviteter, Grillning,
drickaförsäljning och trekamp
med klass 4, Ponnyridning
med Lammhults ridklubb,
Veteranbilar.
Centrumgatan 09.30 – 15.00
09.30 - 10.45 Open Audition
bredvid scenen, 11.00 - 12.00
Talangtävling med Stage

Barngympa

Under våren 2014 har det varje
söndag varit full aktivitet i sko
lans gymnastiksal. Gympan
har varit för barn mellan 2 – 5
år. Vi har jobbat med musik
och rörelse, hinderbanor av
olika slag och massvis av lekar.
Som avslutning av gympan
anordnades ett vårrus, barnen

Academy, 12.00 - 12.30 Gäst
artister på scen, 12.30 - 13.00
Vinnaren i talangtävlingen
presenteras. Föranmäl dig på
www.stageacademy.se.
14.00 Yohio på scen med
efterföljande skivsignering i
Lammhults Värdshus.
Köpmannagatan
Bilcruising med boende på
Lammengatan 11.00 - 13.00.
Epatraktorer och mopeder.
Mat och dryck
Vårat fik 08.00 - 16.00,
Lammhults Värds
hus 11.00 - 16.00,
pub med
trubadur
underhållning
19.00 - 01.00, Lammhults
pizzeria 11.00 - 21.00.
kom med sina snabbaste skor
och gick hem med medalj och
ett stort leende på läpparna.
De gömda skattkistorna
fulla med kex var också popu
lära bland barnen!
Jag tackar för denna termin
och hoppas att det blir fler.
Linn Claesson

Slit och släng?

Inte hos oss!
En riktig järnhandel ska
kunna förse dig med allt
du behöver för hus och
hem, hobby och fritid.
Vi vågar påstå att –
vi kan det!

Välkommen in och ställ
oss till svars. Kan vi inte
hjälpa dig med det du
söker bjuder vi på kaffe.
Just det, vi reparerar det
mesta också.

Lammhults Järnhandel

Öppettider: måndag-fredag 9-18, lördag 9-13 eller enligt ök.
0472-26 07 45 Norra Fabriksgatan 11
www.lammhultsjarnhandel.se

Fler aktiviteter
Hälsoarenan öppnar för
säsongen, Godisregn 13.00
på Ica, Vattenkrig med
Tonår på skolans fotbollsplan
17.00, Fritidsgården är öppen
18.00 - 23.00 för ungdomar
13 - 16 år, Allsång med Fila
delfia, Missionskyrkan och
Tell it 10.00 - 11.00,
Nobilis med Nina
Ivarsson fram
för blandade
engelska och
svenska som
marvisor
och sånger
i Lam
mhults
kyrka
16.00.
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Möbelriket Trailrun

Välkomna den 6 juni till ett
naturfyllt lopp på stigar och
kuperad terräng i de småländ
ska skogarna! Nytt för i år är att
vi även har pris till den kvinna
och man som först når toppen
i backen i respektive klass.
Robert Karlsson
OK Norrvirdarna

BERG
VECKAN

HANTVERK
AKTIVITETER
UTSTÄLLNINGAR

28 JUNI – 6 JULI

Boka höstens besök
i juni, få 5% rabatt!
☎ 070 – 562 85 52
fotlisan@gmail.com

Lammhult

Torsdagar

kl 15-18

träffar du mig hos Preem!
› Nya Volvo › Nya Renault
› Nya Dacia › Beg. bilar

Mentor till Mentor
Vill du bli mentor åt en nyanländ
person under 6 månaders tid?
Hör av dig till projektsamordnare
Moa Nyberg, tel. 0470 – 460 41
vaxjo.integration@redcross.se

Patrick Kullengård
0470-775 738
patrick.kullengard@liljasbil.se

Styrelsen Hasse, Ida, Anders, Bosse, P-O, Martina och Linda.

Sommarkalendarium 7.30, Lyckans Höjd kl 7.35.
Lammhults bouleklubb Kom
och träna boule med oss! Vi
träffas på boulebanan vid
Hälsoarenan 09.30 – 11.30 på
måndagar och onsdagar.
Lammhults Rotaryklubb
träffas måndagar kl. 12.00
på Lammhults värdshus.
Sommaruppehåll 7/7 – 28/7.
Filadelfia & Missionskyrkan
Gudstjänst söndagar kl.10,
jämna veckor i Filadelfia,
udda i Missionskyrkan.
Möbelrikets Trailrun 2014
Fredag 6/6 från kl 10.00. Ett
naturfyllt lopp på stigar och
kuperad terräng i de småländ
ska skogarna! Kontakta Robert
Karlsson, OK Norrvirdarna,
för information.
Nationaldagsfirande Den 6
juni firar Asa sockenråd såväl
sockendag som nationaldag.
Många aktiviteter, sång av
Växjö Manskör. Fritt inträde.
PRO Lammhult Bussutfärd till
Oskarshamn tisdag 17 juni.
Avresa Lammhults kyrka

Vår WILLE! Född 2014-03-30
14.25. Vikt 4045g, längd 53 cm.
Martina Wahlgren och Martin
Sporre, Söndra.

Kuddar och stolar?

Anmälan till Bengt Ivar
0472 – 26 05 20. Även icke
medlemmar välkomna.

– det också.

Lammhultsdagen 14/6 Full
fart i byn, hela dagen! Alla
butiker håller lördagsöppet.
Lions traditionella loppis
och Lammhults knallemarknad i Godsmagasinet från
kl 09.00. Värdshuset har
öppet 11.00 – 16.00 samt
19.00 – 01.00. Nobilis – blanda
de svenska och engelska som
marvisor i Lammhults kyrka kl.
16.00. Allsång med Filadelfia,
Missionskyrkan och Tell it
10.00 – 11.00. Se förstasidan!
SPF Lammhultsbygden an
ordnar sillfest 18/6 kl.
15.00 i Bergs bygdegård dit
även SPF Rottne och PRO
Lammhult är inbjudna.
Musikunderhållning av Kurt
Lindholm, Agne Lindholm
och Karl-Ove Gustafsson.
Pris ca. 200:-, anmälan senast
söndag 15/6 till Alrik Frans
son, 0472 – 26 01 58 eller Eva
Hansson, 0472 – 26 04 80 alt.
0705 – 85 11 96.

– Åh, så goda kakor. Är de hembakta?
– Ja, på Vårat Fik!

Födda
FOTO PRIVAT

Vi vill skapa en attraktiv bygd
med brett utbud, bättre service,
god integration, kultur, handel,
upplevelser och aktiviteter.
Vi vill också vara en sam
manhållande länk mellan fö
retag, köpmän, föreningsliv,
skola/omsorg och samfund.
Mer information finns hos
alla i styrelsen, du är mycket
välkommen att höra av dig till
någon av oss.
Styrelsen, från vänster övre raden: Mahmoud, Josef, Glenn och

FOTO PICAFORM

Samhällsföreningen

Träskor.
Från 890:Stråhatt.
Från 145:-

Ekfågel.
Från 370:-

norrgavel

Växjövägen 42.

Välkomna till Asa Sockendag

med nationaldagsfirande 6 juni
Start 13.00 vid kyrkan. Diverse aktiviteter
under dagen, avslutning i kyrkan med
Växjö Manskör kl. 17:30. Fritt inträde.
Läs mer på www.asasocken.se

Vi serverar:

Lättluncher Pastasallader Räksmörgåsar
Bakad potatis med röror Grillmackor
Smörgåsar och såklart massor av goda
bakverk. Kolla våra erbjudanden!
Lammhultsdagen special: Moussebakelse
Telefon 0472– 26 13 44 Centrumgatan 4

Sommarkalendarium
Fortsättning
Midsommar på Norrvalla IFK
Lammhult anordnar traditio
nellt midsommarfirande 20/6
15.00 – 17.00.

HÄRPRODUCERAT
– så närproducerat det kan bli.

Bergveckan 28 juni – 6 juli
Öppet vardagar kl 14–19,
lördag – söndag kl 12–19.
Program finns att hämta
bland annat på PicaForm.
Lions lördagsloppis Alla
lördagar i juli och de två
första lördagarna i augusti
10.00 – 14.00 är det loppis i
Godsmagasinet.
Återvändar- och sommarfest på Värdshuset 4/7 kl.
19.00 – 01.00.
Bio i Folkets Hus Monthy
Python med John Cleese live
från London. 20/7 kl. 20.00.

Sommar på Lammhultsmacken

Bio i Folkets Hus Hundra
åringen som försvann 26/7
och 27/7 kl. 20.00.

Hos oss kan du äta goda korvar från
Ello i Lammhult. Nu med rabatt också!

PRO Lammhult anordnar
grillfest 8/8 vid Boulebanan
Lammhults Camping, Rörvik
och Vrigstad PRO inbjudna.
Boulespel, grillning, lotterier
och tipspromenad. Anmälan
till Eivor tel 0472 – 26 08 66.

Tjock korv med bröd
Isterband
med lingon, mos
och 50 cl valfri dryck

After Work på Värdshuset 8/8
kl. 16.00 – 22.00.
PRO Lammhult 12/9 Börje
Svensson, fd folkhögskole
lärare, talar på Hälsoarenan.
Tema ”Småländska ortnamn”.
Kaffeservering och lotterier.
Anmälan till Inga Lisa tel
0472 – 26 05 20.
Nästa nummer: Nummer två
av Lammhults Allehanda
planeras till 15 september.
Manusstopp måndag 18
augusti.

Tack!

Lammengatans äldreboende
vill rikta ett hjärtligt tack
till PRO Lammhult som
sponsrat de boende med ett
årslångt fiskekort i Lammen.
Vi tar tacksamt emot fiske
utrustning, såväl begagnad
som ny. Kontakta Pia Persson
på 0470 – 410 00 eller Lasse
Larsson på 0730 – 91 61 59.

20:-

Välkommen till

Lammhultsmacken

50:-

Priserna gäller hela juni månad 2014.

Vi säljer även fiskekort, fisketillbehör
och mycket annat du kan behöva i
sommar. Hjärtligt välkommen!

Lammhultsdagen 14 juni

24:90
Tjock grillkorv, Ello 670 g 29:90
Grillisterband, Ello 300 g 18:90
Ostkaka, Vrigstad 300 g

frp
(ordinarie pris/frp 31:90)
frp
(ordinarie pris/frp 39:90)

frp
(ordinarie pris/frp 22:90)

10%

RABATTKUPONG

när du handlar
för minst 200:Gäller endast 14/6

✁

Kampanjpriserna gäller endast Lammhultsdagen

Välkomna! Peter & Martina m. personal

Lammhult

