
Årskurs 6:s vecka i England var rolig, 
fantastisk och lärorik!
Vi besökte många platser, träffade nya 
människor och fick prata en massa eng
elska. Maten på Margaret McMillian var 
god och rummen fräscha. På kvällarna var 
vi bland annat i ladan och spelade pingis. 
På skolan gjorde vi många roliga aktivi teter 

som båg skytte, orientering, backklättring 
och andra samarbets övningar.

Några dagar var vi iväg på utflykter.  
I London fick vi åka London eye, gå förbi 
Big Ben, klättra på lejonen vid Trafalgar 
Square, besöka Covent Garden och myck
et, mycket mer. Det var en superkul dag 
trots att många blev trötta i benen av allt 

promenerande. En dag var vi i Canterbury 
och där besökte vi katedralen och så fick 
vi tid att själv gå omkring och shoppa lite. 

Denna resa till England kommer att 
bli ett minne för livet, tusen tack till alla 
som har hjälpt oss att samla in pengar till 
vår Englandsresa!

Alla elever och lärare i åk 6
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NYA LAMMHULTS

Englandsresan för sexorna blev succé

Varmt välkomna till årets
J U L M A R K NA D

Kom och ta del av julmarknaden 
den 29 november kl 14.00 – 18.00.
Ett samarrangemang av ortens köpmän, 
Lammhults Samhällsförening och Lions.För ett trivsammare Lammhult
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Äntligen kommer julen!
Välkommen att njuta av julens alla goda bakverk,  
bagarens egna pepparkakor och våra handgjorda 
marsipan figurer. Glöm inte beställa jullandgångar.  
Vår varma smörgåstårta serveras kl. 14.00 – 18.00  
under Julmarknaden 29 november. Välkomna till oss!

Telefon 0472– 26 13 44  Centrumgatan 4

Efter en underbart lång och 
varm sommar är vintern äntli
gen här. Eller, äntligen?
Vem längtar efter att skrapa is 
från bilrutorna, leta efter de 
ständigt försvunna vantarna, 
krångla med overaller, kånka 
ved till braskaminen, skotta 
snö eller halka omkring på då
ligt sandade trottoarer? 

Nej, inte är det något att 
längta efter. Men när snön har 
lagt sig, fönstren är upplysta av 
adventsljus och det äntligen 
är dags att börja pynta inför 
julen, då trivs allas er redaktör 
all deles extra bra. Det finns 
till räckligt med granris, ljus
slingor, advents stjärnor och 
stearinljus för en mindre stad 
hemma på gården. Stackars 
maken får spika och hugga 
och släpa i det oändliga.

Och nu är det tid för jul
marknad! Årets julmarknad 
i Lammhult arrangerras ge
mensamt av Samhällsfören

Välkommen, vinter!

ingen, Lions och handlarna, 
vi ser mycket fram emot att 
träffas, mysa och umgås den 
29 november.

Kirsti Wennerholm
Redaktör Lammhults Allehanda

Redaktören ”på taket” vintern 2010.

Årets julklapp 
kommer att älskas 
år efter år.

Möbelriket vill tacka PRO för 
väl genomfört volontärarbete 
under Kulturfestivalen.

Gudstjänst söndagar kl.10,  
jämna veckor i Filadelfia, udda 
i Missionskyrkan. Söndags
skola för barnen under Guds
tjänsten.

Scouttisdagar kl. 17.30–18.45 i 
Missionskyrkan. Årskurs 2 och 
uppåt.

PRO i Lammhult fredag 28/11 
kl. 14, Lammhults församlings
hem, ett program om Advent. 
Prästen och pastoralchefen Lars 
Gunnar Selinder medverkar med 
sång och församlingsprästen 
Annika Stacke berättar om det 
nyrenoverade församlings
hemmet. SPF inbjudna.

Lions traditionella julmarknad 
i godsmagasinet lördag 29 
november kl. 14 – 18

Beatleskväll med Bosse Frank 
lördag 29/11 kl.18.30 i Lamm
hults Folkets Hus. Biljettpris 
100:/pp, alla biljettintäkter 
går oavkortat till Rotarys 
Läkarbank.

Kulturskolans sångelever sjunger 
julsånger på julmarknaden kl. 
15.00 – 16.00 i godsmagasinet.

Bokcafé 30 november kl.14, 
hantverk och försäljning. 
Sånggudstjänst med bl. a Tell 
it, kl. 17 i Filadelfia.

Kulturskolans julkonsert i Ane
boda kyrka måndag den 8/12 
kl 18.00.

SPF Lammhultsbygden hälsar 
alla medlemmar välkomna 
till julmötet på Lammhults 
Värdshus onsdag 10/12 kl. 15.00. 
Där får vi åtnjuta julbord samt 
underhållning av Lucia med 
tärnor. Pris 270:. Välkomna.

Lammhults Ridklubb anordnar 
söndag 14/12 Julklappshopp
ning med Lucia. Anmälan och 
frågor på tel. 072 – 328 62 11.

Lions julgransförsäljning vid 
”Claessons Verkstad” lördag 
13 december kl. 09–12. 

Tisdag 16/12 kl 15 har PRO 
julfest i Folkets Hus/Värds
huset med traditionellt 
julbord. Växjö kulturskola i 
Lammhult framför Luciatåg 
under ledning av musiklärare 
Nina Ivarsson. Underhållning 
av Anders Nilsson och Kenneth 
Malm. Som avslutning fram
förs Adams julsång av solisten 
Harald Petersson.

Lammhults Ridklubb anordnar 
måndag 22/12 Julmys i stallet.

Fredag 2/1 hålls tömkörnings
kurs på Lammhults Ridklubb

Tisdag 6/1 Kurs i Working Equi-
tation Lammhults Ridklubb

Torsdag 8/1 och fredag 9/1 
Ridläger Lammhults Ridklubb

Lions dansar ut julen vid 
granen i centrum söndag 11/1 
2015 kl 17.00.

PRO Lammhult håller årsmöte 
20/2 2015 i Folkets Hus.

Vinterkalendarium 2014 - 2015
Vill du och din förening informera i kalendariet? Mejla kirsti@picaform.se.
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Ett Hjälmsbodaår är som en 
hockeymatch med tre perio
der, skriver Lena Nikolausson. 
»Första perioden är våren. Den 
innehåller bland annat års
möte, äggjakt och majbrasa. 

Andra perioden är somma
ren med café och annat, i år 
varmt, men aldrig för varmt för 
en fika, verkar våra kaffe gäster 
ha tänkt! ”Livet på landet” 
passade såväl yngre som äldre. 
”Tjejrallyt” lockade kanske ett 
något mindre gäng, men ack så 
trevligt vi hade. En ljum som
markväll i juli gästades vi av 
Ehrling ”Elvis” Lundberg från 
Malmbäck, trädgården fylldes 
av besökare som njöt av sång 
och musik. Stall Lidsjö var en 
höjdpunkt för den hästintres
serade. Ardennersto med föl 
visades upp och man kunde få 
en åktur med häst och vagn. 

Traditions enligt avslutades som
maren med Veteranbilsrally. 

Den tredje perioden har vi 
framför oss. Under hösten/vin
tern kommer vi bland annat 
att kura skymning med filmen 
Hästmannen 2, höjdpunkten 
för ”kärringarna” åka på tyg

Ett år i Hjälmsbodarna

resa till Kinna, ha Tomte stig för 
barnen samt den traditionella 
Julmarknaden. Vårt stick-café fort
sätter också när kvällarna blir 
skummare. Låt mig få berätta 
om slåttergillet i augusti: Efter 
ett gott arbete satt vi och åt gröt 
och mackor, då Kdgruppen i 

Sävsjö dyker upp för att dela 
ut sitt Vitsippepris till oss. Vi 
kände oss verkligen hedrade 
och glada över utmärkelsen! 

Avslutningsvis, en vän sa: att 
göra något för andra gör livet 
meningsfullt. Visst stämmer 
det på ideellt arbete!«

Allt för
Julen finns

hos oss!
Lammhults  
Blomsterhandel 
0472 – 26 01 62

Bästa julklappen? 
Ett par »nya« fötter! 
☎ 070 – 562 85 52 
fotlisan@gmail.com

 Fårskinnsfäll 695:-  Fårskinnsplätt 195:-
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ÅRSKRÖNIKA:

Ordförande Lars Jarslet

IFK LAMMHULT:

Meningsfull fritid

Tomtebacken utmanar!

Nytt på Lindens förskola

Det är med glädje och stolthet 
som jag ser tillbaka på säsong
en 2014. 
Det finns massor av goda sa
ker att glädjas åt som exempel
vis damlagets prestation, där 
man med en ung och ganska 
”tunn” trupp ändå lyckades 
göra bra ifrån sig i sin serie. 
Man ska förstås också glädjas 
åt den fantastiska ungdomsfot
bollen i föreningen där så väl 
spelare som ledare har visat 
god IFKanda. Vårt unga herr
lag som började om i div 6 ska 
förstås också omnämnas då de 

ju trots allt vann sin serie och 
kan spela divisionsfotboll näs
ta säsong.

Men framför allt så känns 
den största glädjen i att just 
glädjen i fotbollen återvänt till 
vår borg Norrvalla detta år, där 
styrelsen med mig i spetsen 
visat att alla i föreningen har 
samma värde oavsett ålder, kön 
eller från vilken del av världen 
man kommer ifrån och alla 
dessutom är välkomna att spela 
fotboll i IFK Lamm hult!

Lars Jarslet
Ordförande IFK Lammhult

Ett lyckat år för våra seniorlag, 
men också ett väldigt lyckat år 
för våra barn och ungdomslag.
Säsongen 2014 har inte min
dre än 9 ungdomslag spelat 
seriespel och ytterligare 4 lag 
tränar och spelar i de lägre 
åldrarna. Dessutom har vi 4 år
gångar som tränar innebandy 
i IFK:s regi. Detta innebär att 
vi 2014 haft rekordmånga barn 
och ungdomar som spelar, 
tränar och har roligt i vår an
rika förening. Våra ungdoms
lag har gjort det fantastiskt 
bra i år, men framför allt kan 
vi skryta med att 3 tjejer från 
IFK Lamm hult:s F00/99 lag 
är uttagna till samlingar med 
smålands laget, detta är riktigt 
roligt och ett kvitto på att vi 
har fantastiska tränare.

Vi hoppas på ett minst lika 
lyckat 2015. För att göra detta 

möjligt är det dock viktigt att 
fler föräldrar engagerar sig i för
eningen och i våra ungdoms
lag, alla kan bidra med något!

2014 var en viktig milstolpe 
för vår förening, nu hoppas vi 
att vi kan bygga vidare och ta 
föreningen till nya ännu högre 
höjder. Vårt mål i ungdoms
sektionen är glasklart, vi ska 
fortsätta kunna erbjuda alla 
barn och ungdomar i Lamm
hult en nyttig, rolig, spännan
de och meningsfull fritid!

Jocke Johansson, IFK Lammhult

Nu är det dax för julens största 
utmaning. Välkomna att jogga, 
gå eller krypa!
Söndag 7 december kl 10.30 
går starten för Tomtebacken 
vid Lejonkulan vid Böke berget. 
Alla startande får en tomteluva 
till start. 

Tomtebanan går på en 600   
meters varvbana som sträcker 
sig över 377 höjdmeter upp över 
Böke berget. I anslutning till 
varvning serveras dricka, efter
åt serveras alla tävlande skink

macka och gröt i Lejon kulan. 
Startavgift för Tomtebacken är 
100 kr som betalas på plats, gör 
din anmälan senast 1 decem
ber. Kör riksväg 30, sväng av 
mot Os vid Preem. Kör upp till 
Ellolivs, följer anvisningarna.

För anmälan eller frågor 
kontakta Robert Karlsson 073
618 80 54 eller mejla robert@
lammhults dekor.se eller Jan
Åke Karlsson på 070696 13 58 
eller info@conzon.se.

Norrvirdarna

Många Lammhultsbor har 
säkert noterat att det hänt lite 
saker vid Lindens förskola på 
Herrgårdsgatan. Vi har fått hit 
en ny förskolepaviljong för att 
kunna ge plats åt de många 
sökande till förskolorna i Lam
mhult. Det är främst barnen 
på Värendsgårdens förskola 

som har flyttat hit, ett gäng 
glada ”Grodanbarn”, men det 
ger även nya platser. Värends
gårdens förskolas gamla lokal 
används nu av Sländans 5års
grupp vilket i sin tur gett mer 
plats för fritidsverksamheten 
på skolan.

Jaana Vainio, förskolechef

Bo bekvämt 
i centrum
Telefon 0472 - 48 250

Foto: John W
ikström
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HÄRPRODUCERAT
– så närproducerat det kan bli.
Prova vår prinskorv också!

Lammhult

Hos oss hittar du allt för 

DIN GODASTE JUL
Välkomna! 
Peter & Martina 
med  personal

Lammhults macken

Välkommen till
1 l färdigblandad

Spolarvätska 19:90

Ellos tjock korv  
med bröd 9:90

Guldtvätt 99:-

Fyll jul
kalendern 
hos oss

Vi har allt 
som behövs 
inför julen
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Ibland har vi svårt att få vika
rier till Lammhults förskolor 
och skola. 

Om du går hemma som ar
betssökande eller kanske som 
pensionär och tycker om barn 
och unga så varför inte kontak
ta oss på skol expeditionen för 
att skriva in dig som tim vikarie 
i våra verksamheter. 

Har du erfarenhet av att 
arbeta med barn och ung

domar – toppen. Om inte så 
kanske du skulle se det som en 
spännande utmaning att börja 
som vikarie hos oss.

Välkommen att höra av dig 
så berättar vi mer vad detta 
innebär. 

Ta kontakt med Jaana Vai
nio, förskolechef och biträdan
de rektor på telefonnummer 
0472 – 26 83 01 eller Carsten 
Wulf, rektor, på 0472 – 26 83 05.

Vill du jobba med barn?

Frisör& Massör
Välkommen att boka din tid!
www.salongpåhörnet.se
Telefon 0472/26 06 10

Full fart på ridskolan
Ridklubben i Lammhult fyllde 
i fjol 25 år. Under 2012 kun
de klubben äntligen köpa loss 
marken och anläggningen 
tack vare ett lån från kommu
nen. Som ni säkert sett när ni 
åker förbi renoveras klubben 
löpande och det är åter två 
funktionella paddockar igång 
samt ridhuset. Ny serverings
veranda är byggd och fikarum 
i rid huset på gång. Ny ridskole
chef, Tina Bloom, är anställd 
sedan sommaren men vår bäs
ta hopptränare, Åsa Svensson, 
är naturligtvis också kvar.

Den 14/12 är det julavslut
ning med julklappshoppning, 
då vinner alla som rider ett 
paket i julklappsbytet. Alla är 
välkomna – de minsta leds på 
häst över bommar, anmälan i 
stallet. Under jullovet blir det 
aktiviteter. Håll koll på vår 
hemsida för mer information.

Flera nya hästar finns på 
klubben så om du inte varit 
där ett tag så kan du åka ut och 
hälsa på bla Fia, Nadja och 
Bonnie.

Vi gratulerar alla våra 
ponny ryttare till fina tävlings
framgångar i höst och vill väl
komna nya och gamla ridande 
till våren!

www.lammhultsridklubb.se

Lysande Allhelgona

Allhelgonahelgen har blivit 
något av nationaldag för våra 
Möbelbutiker med många 
besökare i Lammhult som 
besöker och beställer möbler 
inför julen.

I år var inget undantag och om 
ni rörde er i Lammhult under 
lördagen kunde ni se en strid 
ström av besökare.

På senare år har även Små
lands Kulturfestival gjort intåg 
och i år stod Möbelriket för ett 
digert program med allt ifrån 
Musica Vitae på Lammhults 
Möbel, Folkmusik på Folkets 
Hus, utställning och barnakti
viteter på Designarenan, före
läsning på Norrgavel och för
fattare hos Chocolat & Antikt.

Ca 500 personer besökte 
arrangemangen att lägga till 
de tusentals som lockades av 
Möbelhelgen.

I tillägg anordnade Lamm
hults fritidsgård ”När Lamm
hult tystnar”, rekommenderar 

alla att titta på reportaget från 
Smålandsnytt.

Annars är Möbelriket i en 
planeringsfas inför 2015 och 
det är mycket roligt och spän
nande på gång, vi hoppas att 
kunna presentera några nya 
samarbeten och aktiviteter i 
nästa Allehanda.

För Möbelriket AB
Anders Warga
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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

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

Beatles med Bosse
Alla känner vi väl till Beatles 
och nynnar med i deras låtar.
Denna spännande popgrupp 
väckte uppmärksamhet värl
den över. En som kan mycket 
om deras liv är Bo Frank och 
denna kväll ska han berätta, 
visa bilder och spela musik. 
Vi lovar att det blir en under
hållande och spännande kväll 
med mycket humor, välkomna 
lördag 29 november kl.18.30.

Lammhults Rotaryklubb 
an ordnar arrangemanget som 
sponsras av bland andra 
Lamm hults Värdshus. Biljett
priset är 100:/pp och alla 

biljett intäkter går oavkortat till 
Rotarys Läkarbank. Biljetter 
finns att köpa på Lammhults 
Värdshus.

 Julbord 
Vi välkomnar er till årets julbord  
hos oss på Lammhults Värdshus.

Vi kommer att servera ett klassiskt  
julbord lagat från grunden i vårt eget kök.

Fredagarna 28/11, 5/12 och 12/12 från kl 18.00
Lördagarna 6/12 och 13/12 från kl 13.00  

Julskyltning i Lammhult 29/11
Under julskyltningen lördag 29 november 13.00 – 16.00 
kommer vi att servera ett lite enklare julbord, en så 
kallad julbuffé. Den kommer innehålla alla klassiska 
julrätter som Janssons frestelse, julskinka och sill. 
Varmt välkomna!  Julbuffé inkl. Julmust 199:-

För bokning, meny och priser kontakta oss på  
0472-26 01 33, info@lammhultsvardshus.com  
eller besök vår hemsida www.lammhultsvardshus.com

Nya Folkets Hus invigt

Betala ett däck  
per månad  
med Volvokort.
Ingen ränta.  
Inga avgifter.

Glöm inte  
vinter- 
däcken!
Vi har vinter- 
däck till alla  
bilmärken! 

Online
Liljasbil.se

Efter en utsökt lunch på Värds
huset, där Eva Christiansson 
hälsade de inbjudna gästerna 
välkomna, flyttade sällskapet 
till de nya och fina lokalerna 
i Folkets Hus. Kulturskolan 
bjöd på ett finstämt sångpro
gram, Lammhults Revy gäng 
på sprudlande underhållning. 
Invigningstal hölls av förre tal
mannen Thage G Peterson. 
Ett stort antal blommor och 
gåvor överlämnades. Efter den 
officiella invigningen bjöds på 
Öppet hus med underhållning 
och dans med The Crossfires, 
60tals bandet från Lammhult.



29,11,2014, Saacadu Marka Ay Tahay 14:00 - 18:00 waxaa magaaladda Lamm-
hult lagu qaban doonaa bandhiga maalinta suuqa christmaska,  waxaana 
halkaasi lagu soo bandhigi doonaa waxyaabo badan oo idin xiiso galiya.  

Jaaliyadda Soomaalieed ee Lammhultna waxay ka qayb galidoontaa  
bandhiga maalintaasi.

Waxaa hadaba sharaf noo ah inaad nagala soo qayb gashaan 
dhamaantiin amase intiina ay u suuragalka u tahay maalintaasi.

Bandhigan suuqgaynta waxaa qoomiyaduhu keeni doonaan amase 
soo suuqgayn doonaan alaabooyinkooda dhaqanka amase cunooyinkooda 

dhaqanka.

Ku Soo Dhawaadda Maalinta Lammhult 

– och på Norrgavel  
hittar du både stora  
och små klappar

Adventsljusstake Julius 
från Jerker Andersson 
Design. 1 745:- Växjövägen 42. 

norrgavel

Norrgaveltomtar 
handgjorda i 
Småland. 
Från 260:-

Nu tändas tusen
önskelistor


