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Planerar du inför nästa familjehögtid?
Då har vi lösningen för dig!

Kom till oss på Lammhults Värdshus med dina  
idéer så hjälper vi dig att förverkliga dem. 
Vi skräddarsyr alla typer av evenemang  

efter just dina önskemål.

Varmt Välkomna!

info@lammhultsvardshus.com  │ 0472-26 01 33

PML BYGG i Lammhult erbjuder tjänster som 
tak byten, tillbyggnader, renoveringar, fönster
byten, köks monteringar 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, 
Fskatt sedel och är utbildad bygg arbetsmiljösamordnare.

peter@pmlbygg.se   www.pmlbygg.se

Lammhult visade sig från sin 
bästa sida denna dag då 2 500 
personer besökte Lammhult 
för att ta del av musik, aktivite
ter och shopping. Ett femtiotal 
organisationer, föreningar och 
företag var engagerade och 
hjälptes åt att göra dagen min
nesvärd och något att bygga 
vidare på.

Vi har fått väldigt myck
et positiv feedback men även 
en del saker att tänka på inför 
kommande evenemang. Det 
är något vi naturligtvis tar till 
oss och utvecklar inför Lamm
hultsdagen 2015 som vi hoppas 
blir minst lika trevlig och väl
besökt. Dela gärna med er av 

era tankar till Möbelriket och 
Samhällsföreningen via mejl, 
telefon eller Facebook. Lamm
hultsdagen blev även en härlig 
avslutning av projektet Design 
Lammhult med Mia Berggren 
i spetsen. Lamm hults samhälls
förening och Möbelriket tackar 
ALLA som var delaktiga och 
genomförde Lammhultsdagen! 
Särskilt tack till PRO som an
svarade för parkeringarna. 

Missa inte nästa stora evene
mang i Lammhult, Smålands 
kulturfestival, Allhelgonahel
gen 30/10 – 2/11. Uppdaterad 
information hittar ni alltid på 
www.mobelriket.se.

Anders Warga, Möbelriket

Lammhultsdagen 14 JuniFortsättning från sidan 2
Här tillbringade vi de sista 

timmarna av dagen innan bus
sen tog oss tillbaka till Duluth. 

Efter en veckas anpassning 
på amerikansk mark med ut
flykter varvat med träning var 
det dags för turnering. Nu skul
le det visa sig var de småländ
ska lirarna hade att sätta emot 
de amerikanska. Det skulle visa 
sig att vi har bättre passnings
spel och har en betydligt bättre 
spelförståelse och teknik. Den 
amerikanska spelstilen är mer 
fylld med fart, energi och fysik, 
typiskt transatlantisk.

Efter två dagars gruppspel 
stod det klart att tre av våra 
fyra lag hade kvalificerat sig till 
final vilket var väldigt impo
nerande. Pojkar 98 fick spela 
match om bronset och gjorde 
det med bravur, klar seger och 
en bronspeng till dem. Flickor 
99 var först ut av finallagen, 
tyvärr blev det förlust mot det 
amerikanska G99 laget men 
ett silver till Sverige.

I finalerna för både P99 
och F98 blev det svenska seg

rar. Killarna imponerade hela 
turneringen och var obese
grade fram till finalen där de 
vann mot ett lokalt lag efter en 
tuff fight. Tjejerna i F98 växte 
under hela turneringen, efter 
trevande spel första dagen blev 
de bara starkare och starkare. I 
finalen mot det amerikanska 
G98 laget var de klart bäst och 
vann välförtjänt. Grattis P99 
och F98 till guldet!

Under vår andra vecka i 
Duluth fick vi förmånen att 
fira 4:e juli med hela USA, im
ponerande fyrverkerier överallt 
under fredagskvällen. Ameri
kanarna vet verkligen hur man 
firar en nationaldag.

Måndag den 7 juli rullade 
återigen bussarna in på parke
ringen utanför hockeyarenan 
i Duluth. Folksamlingen var 
lika stor och det kramades lika 
ivrigt som när vi anlände men 
nu var det ett tårfyllt farväl som 
väntade. Ungdomar som har 
knutit vänskap för livet, föräld
rar och syskon i värdfamiljer
na, ledare med flera. Dagens 
sociala medier gör trots allt 

skillnad, nu är inte avståndet 
lika stort som det var för 16 år 
sedan när projektet startade.

Vi ser med stor glädje fram 
emot nästa år då vi får stå 
värd för den 17:e upplagan av 
SCSC. Det blir vår uppgift att 
ta hand om våra amerikanska 
vänner och vi längtar redan ef
ter chansen att få visa upp vårt 

samhälle och vår kultur men 
inte minst hur man lirar fot
boll på fint och kortklippt gräs.

Vi sänder ett stort tack till 
alla föräldrar, sponsorer med 
flera som har ställt upp på oli
ka sätt för att göra detta utbyte 
möjligt i år och i framtiden.

SCSC-projektet genom Ingvar 
Petersson & Elvira Zackéusson

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



Redan på det första föräldra-
mötet i årskurs fyra tas frågan 
upp. Ska eleverna i denna 
klass få åka till England när de 
går i sexan? 
Hittills har alla föräldra grupper 
svarat ja på den frågan. Skolan 
har inte möjlighet att bekosta 
hela resan. Istället börjar ett 
stort arbete med att jobba ihop 
pengar till resan, som involve
rar både föräldrar, elever och 
lärare under ett par års tid. 

Familjerna delas in i olika 
arbetsgrupper exempelvis spon
sors, aktivitets och försäljnings
grupp. Därefter görs en plane
ring av de aktiviteter som ska 
inbringa pengar till klasskassan 
under de kommande åren. Att 
få arbeta mot ett gemensamt 
mål är positivt både för elever 
och föräldrar i klassen och bi
drar till en gemensamhetskäns
la som sedan finns kvar under 
hela skoltiden i Lammhult. 

Den 27 augusti lämnar årets 
sexor svensk mark för att bege 
sig ut på sitt stora äventyr. Re
san går att genomföra tack vare 
fantastiska sponsorer som har 
bidragit med en slant till vår 
resa, fantastiska föräldrar som 
har hjälp sina barn att organise
ra försäljning av kakor, grillkol 
och underkläder och dessutom 
arrangerat skolgårdsfest och jul
marknad. Eleverna har också 
bidragit med sin sångglädje vid 
det årliga luciatåget där efter
följande lotteri och ett frivilligt 
inträde resulterade i en liten 
slant till resan. Alla familjer har 
bidragit efter sina förutsättning
ar. Det har varit ett kollektivt 
ansvar och alla har arbetat efter 
bästa förmåga.

Under veckan i England 
bor vi på en naturskola som he
ter Margaret McMillan house 
som ligger ca fyra mil utanför 
London i grevskapet Kent. 
Nästan all undervisning sker 
av engelsktalande lärare, elev
erna får träna på att samarbeta 
och samtidigt kommunicera 
på engelska. Vi gör en vand
ring i Trosly country park, ett 
mycket vackert naturområde 
strax utanför där vi bor och vi 
åker på utflykter till både Can
terbury och London. Ut över 
alla aktiviteter får eleverna bo 
tillsammans och umgås en 
hel vecka, många får prova på 
att flyga och besöka ett främ
mande land för första gången 
och dessutom växer elevernas 
ansvarstagande när de under 
en hel vecka får prova på att 
ta hand om sig själva utan sina 
föräldrar. När vi kommer hem 
till Sverige igen efterarbetar vi 
resan och gör en redovisning 
för elevernas familjer och övri
ga klasser på mellanstadiet.

Detta är en fantastisk vecka 
som vi hoppas att vi får fort

sätta att åka på med våra sexor. 
Den skickar med många härli
ga minnen som vi vet att elev
erna ofta återkommer till un
der resterande år tillsammans. 
Vi vill här skicka ett stort tack 
till alla som har hjälpt oss att 
komma iväg på vår efterlängta
de skolresa. 

Vill ni veta mer kan ni läsa 
vår reseberättelse i nästa num
mer av Lammhults allehanda 
eller följa oss på vår klassblogg 
http://skogstern.vibloggar.nu/. 

Therese Stern
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Tid att göra  
höstfint inne  

och ute – vi har 
blommorna!

Lammhults Blomsterhandel 
0472 – 26 01 62

Lammhult
Torsdagar
kl 15-18
träffar du mig hos Preem!

›  Nya Volvo › Nya Renault
›  Nya Dacia › Beg. bilar

Patrick Kullengård
0470-775 738

patrick.kullengard@liljasbil.se

☎ 070 – 562 85 52 
fotlisan@gmail.com

Handla lokaltProjekt England 

– det också.

Växjövägen 42. 
Ekfågel. 
Från 370:-

Kuddar och stolar? 

norrgavel

Stråhatt. 
Från 145:-

Träskor. 
Från 890:-

Den årliga skolgårdsfesten bjöd på 
många roliga aktiviteter och gav 
även ett tillskott till reskassan.



Inte bara fika!
Vi levererar färsk frukt till företagen i Lammhult, beställ av bagaren.
Besök? Något att fira? Vi gör smörgåsbakelser och smörgåstårta på beställning.
Goda mackor och bakverk serveras dagligen, självklart på färska råvaror.
Lättlunch serveras på vardagar 11.00 – 14.00. 
Vi bakar surdegsbröd flera gånger i veckan.
Hjärtligt välkomna! Telefon 0472– 26 13 44  Centrumgatan 4

Dop. Student. Födelsedag.
Fest. Jubileum. Bröllop.

Eller bara något till dig själv?

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

Söndag den 22 juni begav sig 
64 spelare och 16 ledare från 
Växjö mot USA för en oför
glömlig resa på 16 dagar, av 
dessa var 17 spelare och 4 led
are från IFK Lammhult.

I projektet Sister City Soc
cer Cup (SCSC) som startade 
för 16 år sedan ingår ett utby
te mellan vänorterna Duluth 
i Minnesota och Växjö, som 
innebär att Växjö vartannat år 
är värd och tar emot gäster från 
USA och att spelare och ledare 
vartannat år åker till Duluth. 
Utbytet innebär att ungdomar
na bor hos en värdfamilj ena 
året, det andra året är de värdar 
åt sina amerikanska vänner.

Föreningarna runt Växjö 
som ingår i detta unika utby
te är förutom IFK Lammhult 
även Rottne IF, Braås GoIF, 
Ingelstad IK, Räppe GoIF och 
Växjö DFF. Spelarna som det
ta år skulle försvara de blå gula 
färgerna på andra sidan var 
fördelade på fyra lag, killar och 
tjejer 15 respektive 16 år.

Efter en lång flygresa över 
Atlanten och några timmars 
resa från Minneapolis ankom 
två bussar till Duluth sent 
på söndagskvällen. Bussarna 
bokstavligen jagades av ame
rikanska ungdomar runt par
keringen innan chaufförerna 
till sist släppte loss bytet. Ett 
kärt återseende för alla 98:or 
som förra året var värdar åt de 
amerikanska spelarna men ett 
lika sprudlande, nyfiket möte 
för de nyrekryterade 99:orna 
som för första gången fick träf
fa sina nya vänner.

Upplägget att ungdomarna 
bor i en värdfamilj gör att utby
tet blir extra meningsfullt. De 
får ta del av den amerikanska 
vardagen, kulturen, språket, 
maten osv. Givetvis är det en 
stor omställning för många, 
därför känns det efter drygt två 
veckors utbyte skönt att kunna 
konstatera att allt fungerat över 
förväntan. 

Under de första dagarna 
handlade det mest om att lära 
känna sin nya familj. Även om 
det tidigare varit nervöst, rull
lade det på mycket bra. Ameri
kanarna är verkligen så snälla 
och vänliga, dom gör allt för 
att man ska känna sig hem
ma. Projektet hade ordnat ett 
gäng gemensamma aktiviteter 
under dessa 2 veckor som var 
obligatoriska för alla spelare. 
Redan dag 2 hade vi alla en ge
mensam picknic då vi åt, um
gicks och spelade volleyboll. 
Riktigt trevlig, lyckad kväll!

Dag 3 var dagen jag tror 
många tjejer (och även ledare) 
hade sett fram emot. Det var 
dags för G98 och G99 att ta 
bussen till Minneapolis, för att 
besöka USAs STÖRSTA shop
pingcenter, The Mall of Ame
rica. Där var det en sak som 
gällde, spendera sina pengar. 
På de 4 våningarna, som det 
stora shoppingcentret bestod 
av, fanns allt och lite till. Efter 
6 timmars shopping var alla 
nöjda, och bussarna rullade 
vidare till nästa stopp, Valley 
Fair, som är en gigantisk nöjes
park med vattenland. 
Fortsättning på sidan 4              F

Sister City Soccer Cup 2014

Välkommen till världen Aylin!  
Johanna Stålhandske Kaplan  
och Ali Kaplan 8 augusti 2014.

Födda

17 maj vigdes Anna Karlsson och 
August Carlsson av Erik Karlsson i 
Vallsjö kyrka. Paret heter nu Collén.

Bröllop

Foto Linus Englund



Kalendarium
Familjefest 30 augusti kl.16 i 
Filadelfia. Sara Svensson från 
Stockaryd.

Gospelfest 10 – 11 oktober med 
Johan Wallin. Var med och 
sjung eller kom och lyssna.

Gudstjänst söndagar kl.10, jäm
na veckor i Filadelfia, udda i 
Missionskyrkan. Söndagsskola 
för barnen under gudstjänsten 
från och med 7 september.

Scout-tisdagar kl. 17.30 – 18.45 i 
Missionskyrkan, från årskurs 2 
och uppåt. Start 2 september.

Smålands Kulturfestival 
30/10 – 2/11. Läs mer på www.
smalandskulturfestival.se samt 
annonsering i dagspressen.

Familjedag och Öppet hus på 
Lamm  hults ridklubb den 30/8 
kl. 10.00 – 12.00

Café Lilla Björka söndag 7/9 
kl. 15.00 – 18.00. Arrangörer 
är Bergs Scoutkår och Bergs 
sockenråd. 

Fredsaktivisten Elin Wägner.
Föredrag av Marianne Enge 
Swartz. Söndag 14/9 kl. 15.00. 
Föredraget är en del i Kultur
arvsdagen som i år har temat 
I krigens spår. www.raa.se/
kulturarvsdagen.

Löpträning med Norrvidarna 
vid Hälsoarenan varje tisdag 
kl. 18.00, nybörjar och fort
sättningsgrupp.

Värdshuset Söndags öppet 
7 september 13.00 – 15.30. 
Tjejkväll med middag och 
modevisning 16 september 
18.00 – 21.00. PUBafton 27 
september 20.00 – 01.00.

Sista dag för inlämning av 
material till Lammhults Alle
handa nummer 3 är fredag 24 
oktober. Mejla material och 
bilder till kirsti@picaform.se, 
glöm inte ange namn på skri
bent och fotograf. Nummer 
3 av Lammhults Allehanda 
kommer att delas ut under 
vecka 47.

HÄRPRODUCERAT
– så närproducerat det kan bli.

Lammhult

Äntligen är det dags för 

mustig höstmat!
Vårt kampanjpris:
Isterband, Ello 300 g 19:90 frp
Priset gäller till och med onsdag 3 september (ordinarie pris/frp 22:90)

Välkomna! 
Peter & Martina 
med  personal

RABATTKUPONG
Passa på att fylla 
på förråden hemma 
inför hösten!

när du handlar  
för minst 200:-
Rabatten gäller till  
och med onsdag  
3 september

(Gäller inte spel, tobak  
eller läkemedel.)

✁

5 %

Lammhults macken

Välkommen tillEllos kokta  
wienerkorv med bröd 10:-
DVD hyrfilm + chips 50:- 

Smågodis 6.90 
15 % på all fiskeutrustning 
Öppettider: mån – fre: 07.00 – 21.00,
lör: 08.00 – 21.00, sön: 09.00 – 21.00.
Trevlig höst önskar vi på Frendo!

Höstmys på Lammhultsmacken

Priserna gäller 
i september 2014.


