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Lammhultsdagen 2015 Lygnen-rundan rustas

Koncentration under första schack
turneringen i Lammhult.

Hundparaden lockade både tvåoch fyrbenta Lammhultsbor.

Med hjälp av ideella krafter
har Lygnen-rundan fräschats
upp under våren och sommaren. Många av de dåliga spångarna är utbytta och grillplatsen
har ställts i ordning. Hoppas
att många hittar dit och njuter av Lammhults fina natur nya broar. Är du intresserad att
som finns precis runt hörnet. hjälpa till så hör av dig.
Det finns fortfarande behov av Ida Claesson, ida.claesson@live.se

Frisk- och skönhetsvård gör Lammhult både sundare och gladare.
Chocolat & Antikt lockade fram
Succé när Kupan ordnade catwalk. glada miner med loppis och godis.

Godisregn!

Lammhults samhällsförening vill
rikta ett stort TACK till alla del
tagare, ideella krafter och besökare på Lammhultsdagen i juni.
Dagen bjöd på härlig akti
vitet i Lammhults centrum
med massor av härliga prova-på-aktiviteter, loppisar, skoj
för barnen och ett digert artistprogram med lokala förmågor.
Att vädret visade sig från sin

Fotbollscupen drog
storpublik liksom
de uppblåsbara
barnaktiviteterna
i bakgrunden, som
sponsrades av företag
i Lammhult där
intäkterna gick till
fadderorganisationen
EFI.

Räddningstjänsten i Lammhult
fanns på plats och berättade om
sin verksamhet

bästa sida kan vi göra till en
tradition! Vi i samhällsföreningen börjar snart jobba för
att förbättra, utöka och bredda
arrangemanget till nästa år.
Tveka inte att kontakta någon
i styrelsen för att framföra för- Besökarna erbjöds ett brett utbud av musik, dans och kultur under dagen.
slag, idéer och önskemål.
Nästa nummer av Lammhults Allehanda delas ut fredagen
Anders Warga
20 november. Texter, bilder, annonser och andra bidrag ska
Festivalgeneral,medlem i
mejlas senast fredag 6 november till kirsti@picaform.se.
Lammhults samhällsförening

Årets Lammhultare 2015 Merithuset
Lammhults samhällsförening
beslutade i vintras att Årets
Lammhultare 2015 skulle koras
på Lammhultsdagen.
Följande nomineringar inkom: Anders Rytiniemi, Johan
Turesson, Lars Göran ”Lalle”
Hedstig, Lena Petersson , Stan
ley Ståhl och Robert Karlsson.
Alla nominerade gör ett
fantastiskt arbete i, omkring
och för Lammhult och dess utveckling. Det var inget lätt beslut för styrelsen att fatta, men
den var helt överens om att
utse Robert Karlsson till Årets
Lammhultare.
Motiveringen till beslutet
lyder: Robert lyfter Lammhult
som ort med sitt engagemang.
Han är den drivande kraften
bakom TrailRun och Tomte
loppet och har därmed fått
många i Lammhult att komma
ut och röra på sig. Robert spri-

Grundarna av Merithuset hade
en idé om att bygga upp en
plats där människor kunde
utvecklas inom olika områden.
Vi såg behovet av att möjlig
göra den personliga utvecklingen. Genom mångårig erfarenhet från den offentliga såväl
som den privata sektorn kan vi
med säkerhet se att vägen till
framgång är en kombination
av kompetenser och nätverk.
Kompetens kan en alltid läsa
Årets Lammhultare på scenen.
sig till, men frågan är: Hur gör
en då med nätverkande?
der en positiv anda och har lätt
Merithuset är en samlingsatt få andra engagerade.
plats för hela samhället. Vi vill
Prisutdelare vid ceremonin skapa en lokal som sjuder av liv
på Lammhultsdagen var Per- och aktivitet och som ger utOlof Lenegård, ordförande i
Lammhults Samhällsförening.
Årets Lammhultare blir ett
återkommande arrangemang
på Lammhultsdagen.

Vår vision
”Vår vision är att i gemenskap
utvecklas personer och samhället… Då är allt möjligt!”
Du når oss på följande adresser:
Info@merithuset.se samt på
www.merithuset.se
Eduardo Rossel Calvimontes

Tid att göra
höstfint inne
och ute – vi har
blommorna!

Lammhults Samhällsförening

Lions stipendiater 2015
☎ 070 – 562 85 52
fotlisan@gmail.com

Stipendiater samt Patrick Kullengård och Mikael Pehrsson, Lions Club.

Lions Club delade traditions
enligt ut stipendier vid skol
avslutningen den 12 juni i
Lammhults kyrka.
Till Bästa kamrat utsågs Kajsa Johnsson, för Bästa prestation
premierades Elvira Zackeusson, priset Beröm och bästa flit

rymme för människors kreativitet. Hos oss är inget omöjligt!
Merithuset drivs av ett antal olika aktörer med samma
brinnande intresse för att bidra
till ett bättre samhälle. Bakom
Merithuset står enskilda företag, privatpersoner och det civila samhället.

gick till Frida Steén. Stipendium för kursen ”Från tall till pall”
delades ut till Thim Lilliehöök
Lions har också gett ekonomiskt stöd till Englandsresan
för klass 6 samt till Kultur
skolan.
Jan-Åke Karlsson

Bäckgatan 16, Växjö | 0470-459 94 | www.a-maklare.se
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Lammhults Blomsterhandel
0472 – 26 01 62

Detta händer i Lammhult i höst Mötesplatsen
Välkomna till höstens träning med
OK Norrvirdarna!
Löpträning tisdagar kl 18.00 Utgår från
Hälsoarenan i Lammhult. Vi tränar
främst spänst och intervallträning för att
stärka kroppen. Både ungdomar och vuxna är välkomna. Runt 30 personer brukar
dyka upp, både erfarna och nybörjare.
Kontaktperson Robert Karlsson 073-618 80 54.
Orientering onsdagar kl 18.00 Utgår från
Hälsoarenan i Lammhult. Ca 20 barn
och vuxna samlas varje vecka för att ta sig
an naturen runt Lammhult. Barn födda
2003 och senare behöver ha en vuxen
med sig. Kontaktperson: Anna Mattsson
070-291 11 69. Rockgympa torsdagar kl 18.00
Ett cirkelträningspass där vi fokuserar på
rygg, armar och ben. Soliga torsdagar
är vi på gräset vid hälsoarenan annars i
gympasalen i skolan. Kontaktperson: Elna
Forsberg 070-535 84 25. Löpning Långpass
söndagar kl 09.00 Utgår från Hälsoarenan i Lammhult fr.o.m. oktober. Passet
brukar variera mellan 1 till 2 timmar beroende på distans. Kontaktperson: Magnus
Forsberg 070-516 00 67.

boulespel och tipsrunda. 10 september
anordnas en bussresa till Gemla. Under
oktober månad blir det en kultureftermid
dag i Folkets Hus, då den kände trumpetaren Gert Blom medverkar under
ämnet Musikglädje på turné. I Lammhults
församlingshem blir en samling inför Ad
vent med prästen Harald Gustafsson Låt
mig för tända ett ljus. Adventskaffe.
Nya medlemmar hälsas välkomna!

LAMMHULTS TRENDGYM
”Frisk och stark på lokal mark”
Måndag Spinning 18:00 – 19:00 Christian
Ahlgren. Yoga 19:15 – 20:30 Emma Brogård. Tisdag Showdans Barn 7-8 år 17:30
– 18:30 Martina Leidzén, startar v.39 10
ggr+ uppvisning. Showdans Barn 9-11 år
18:30 – 19:30 Martina Leidzén, startar
v.39 10 ggr+ uppvisning. Friskvård på recept
17:00 – 18:00 Lilla gympasalen skolan
Agneta Adolfsson. Onsdag Barngymnastik
Barn 3-4 år 17:00 – 17:45 Linn Claesson/
Jessica Ekholm, start v.34 8 ggr. Barngymnastik Barn 5-6 år 18:00 – 18:45 Linn
Claesson/ Jessica Ekholm, start V.34 8
ggr. Dansmix 18:30 – 19:30 Maria Morad/
PRO Lammhult
Jessica Varga. Torsdag Cirkelträning 19:00 –
Under försommaren var ett studiebesök
20:00 Linda Unbeck. Söndag Söndagsmix
förlagt till Lantbruksmuseet, Hjärten18:00 – 19:00 En mix av samtliga pass:
holm i Alvesta under god tillslutning. En kondition och styrka, Pump, Cirkelträintressant och givande rundvandring i
ning, Dansmix och funktionell styrka.
de olika byggnaderna gav en inblick från Anmälan görs till Linda Unbeck på 073-531
gågna tider. Till sist samlades vi till kaffe 31 35 (gärna via sms) platser släpps den
och våffla i sommarcaféet. Fredag 14 au- 9/8 kl. 10:00. Alla pass debiteras om man inte
gusti var grillfest ordnad vid boulebanan avbokar efter 2 veckor. Minst 5 deltagare per pass
till vilken PRO Vrigstad-Rörvik inbjudits. för att det ska bli av. Vi reserverar oss för eventuelBjörn Sving och Lars Ohlson från Rottne la förändringar. OBS! Anmälan till Showdans
underhöll med ett sång- och musikprogörs till Martina Leidzén på 073-334 42 15
gram, Sommar med Taube. Vidare förekom platser släpps den 9/8 kl. 10:00.

WWW.LAMMHULTS.SE
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För skolungdomar som vill ha hjälp med
läxor och vuxna som vill lära sig svenska.
Det har kommit många nya svenskar till
vårt land. Så också till vår kommun, även
Lammhult har fått många nya invånare,
varav många är skolbarn.
Strax före Jul 2013 kom ett meddelande från Växjö om behov av läxhjälp för
barn och ungdomar och även hjälp för
vuxna som vill lära sig svenska.
Budet kom till oss på en samling i kyrkan,
då var vi tre stycken som tyckte att det vill
vi hjälpa till med. Det är Missionsförsamlingen och Filadelfiaförsamlingen som
står bakom, samlingarna är varje tisdag kl
16 – 18 i Filadelfia.
Vi skrev till alla föreningar som vi kunde hitta i Lammhult och frågade om det
fanns några som var villiga att hjälpa till.
Vi har fått respons och några har kommit
och varit väldigt trogna.
Det är stimulerande att möta nya
människor och på något sätt kunna hjälpa
dem att klara sin vardag i sitt nya land.
Nu har vi haft tre terminer och vi
startar hösten den 8 september kl. 16.00
i Filadelfia. Besöksantalet har bara ökat,
senaste terminen har det i stort sett varit
mellan 50 – 60 personer varje gång.
Med tanke på det behöver vi många
fler som kan hjälpa till, kan du inte alla
gånger så kanske du kan någon gång. Det
du behöver är att kunna svenska och vilja
hjälpa till. Vi hoppas att du som läser detta känner: Det kan jag hjälpa till med. I så fall
är du mycket varmt välkommen!
Lena Petersson

Eric Liljenberg 90 år

det började han jobba på Steelform och bytte trä mot metall.
Sen avslutade han sin yrkesbana inom träskrået, genom
arbete på Lammhults snickeri
AB, fram tills han tog pension.
Eric berättar lyriskt om underhållningslivet i Lammhult
som förr mycket kretsade runt
Folkets Hus. Det var en samlingspunkt som hade en väldig verksamhet; dans, musik,
bio och möten. Här träffades
ungdomen från många olika
socknar och det var väldigt
populärt. Eric kommer ihåg
sin första bio, filmen Swedenhielms (1935), med bl.a. nämnda Tutta Rolf och Ingrid Bergman i rollistan. I Folkets Hus
kom han också i kontakt med
politiken och var med i SSU.
Flera gånger var han på läger
för att delta i SSU-möten med
folk ifrån hela världen. Speciellt minns Eric då han och
vännen Owe Lantz deltog i ett
internationellt möte i det då
ockuperade Wien och demonstrerade mot Sovjet.
Erik är också mycket
intresserad av jazzmusik. Han
startade tillsammans med
några vänner en jazzklubb i
Lammhult där de träffades och
lyssnade på skivor. Själv spelade Erik tenorsaxofon och bildade med ett gäng en blåsorkester. En stor förebild för Eric är
musikern Sidney Bechet. Eric
och kompisen Stig Bengtsson
bilade på 1950-talet till Paris
för att se honom spela. Häpnadsväckande nog sjöng Edith
Piaf på samma ställe och
de fick uppleva två mäktiga
världsartister. I Lammhult var
Erik också med och grundade
Hornmusikkåren.
Lokalhistoria har alltid varit
ett ämne som Eric tyckt om
och detta kunde han förmedla
i Aneboda-Lammhults Hembygdsförening. Tillsammans med
Sven-Eric Salomonsson fanns
ett speciellt nära samarbete
och de blev mycket goda vänner. De största projekten för
föreningen som Eric deltog i
var torpinventering, nyuppsättning av byggnader, intervjuserie med gamla ”sockenbor”,
samt hantering och försälj-

Denna gång handlar den
historiska krönikan om Lamm
hultsprofilen Eric Liljenberg
som fyllde 90 år den 13 juli.
Han har tjänstgjort på många
platser under möbelindustrins
starka 1900-tal i Lammhult och
han har ett mycket rikt enga
gemang för bygdens historia.
Eric föddes den 13 juli 1925
och växte upp intill sockengränsen vid Berg och Aneboda, mellan Ugglehult och
Bjursjö. I Lilla Näs bodde han
tillsammans med sin mor Syster, sin mormor och morfar
och sin moster. Mamman arbetade inom restaurangyrket
och morfar Gustaf jobbade
som handlaragent åt en Stockholmsfirma. Han sålde tyg
genom att åka runt i bygden
med gästgivarskjutsar. Eric
berättar att när han var liten
fick han springa ner till Ugglehults tågstation och hämta
Stockholms tidningen åt morfadern, ”ty han var berest och
ville veta nyheterna även från
huvudstaden”. Erics far hette
Einar Svensson och han och
Syster var trolovade men föreningen bröts. Einar flyttade
till Åtvidaberg men Eric och
han har ändå haft god kontakt
genom livet. Skolan gick Eric
i Matkull och på hans skolväg,
i stugan Nybygget, bodde hans
farföräldrar. P.g.a. sin mors olika anställningar växte Eric i
stort sett upp med sin mormor
Jenny, en tacksamhet som han
vördnadsvärt ville återgälda
när hon blev äldre och Erik
stannade kvar i Lilla Näs.
Erics hem låg utmed med
stora landsvägen och han fick
uppleva många olika spännande händelser; militärer på
marsch, vägmusikanter och
luffare. Under 1930-talet var
det stor ekonomisk depression
och hög arbetslöshet, många
drog på vägarna. En händelse
var när kändisaktrisen Tutta
Rolf, då revykungen Ernst
Rolfs fru, körde av vägen med
bil rakt ut i mossen söder om
Eriks barndomshem. När se-

dan riksväg 30 anlades i början
på 1930-talet var Eric och nyfiket tittade på när den byggdes.
Dem flesta arbetarna var s.k.
AK-arbetare, många av dem
från Norrland, och nästan hela
tiden medan de arbetade sjöng
de rallarvisor.
Efter skoltiden fick Erik
jobb på Ugglehults handels
trädgård och inom detta yrke
trivdes han mycket bra. På
grund av en svacka i branschen
lades trädgården ned, då Eric
hade jobbat där i sex år. Han
fick istället jobb inom den
blomstrande möbelindustrin
framme i Lammhult. Han anställdes utav Tage ”på backen”
Johansson och började jobba i
hans möbelverkstad som låg vid
Lyckans höjd. Men blott några
månader hann han jobba där
innan fabriken brann ned efter
en eldsvåda 1945. Erik skyndade till sin plats och hann rädda
sin av morfadern ärvda klocka,
samtidigt som hans hår fattade
eld av lågorna.
Inget hår och inget jobb
men Eric behövde inte gå utan,
arbetsklimatet i Lammhult var
gynnsamt. Han fick nytt jobb
på Sture Nilssons möbelfabrik
och där lärde han sig om polering och ytlack. Eric har haft
en rad olika jobb inom möbelbranschen i Lamm
hult och
att byta jobba var ett sätt att få
upp lönen. Han har jobbat på
Fåtöljkompaniet, Alrik Franssons Möbler och Addo-möbler. På Addo blev det en lång
karriär och Eric berättar varmt
om Addo-andan. Addo blev
senare Facit och senare igen
Morgana. Han var kvar på fabriken fram tills den stängde i
mitten på 1980-talet. I samma
lokal finns nu Tyco AB. Efter
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ning av den gård i Skärshult
som föreningen fått ärva. Eric
hjälpte också intresserade med
att släktforska. När Sven-Eric
lämnade
ordförandeposten
1999 fick Eric ta över ledarskapet fram till 2004. För många
elever på Lammhults skola har
han också framfört berättelser
om trakten, bl.a. genom att
visa torpet Skogsdal i Berg
socken som skolan hyrde. Efter
hembygdsföreningen var Eric
verksam i stiftelsen Gustafs Bjursjö som han också under tio år
var styrelseledamot i.
En händelse som har dröjt
sig kvar i Erics tanke är ett av
hans allra tidigaste minnen. På
vägen utanför barndomshemmet tappade en lastbil sitt släp
och den skred rakt mot honom.
Men framför Eric stod en klen
trädstam och all kraft från släppet förmådde den hindra. Så
nära kan det vara att livet tar
en helt annan riktning och en
ödmjuk känsla sitter kvar i tankarna hos denna man som just
upplevt nittio födelsedagar.
Framförallt ska Erics arbetsamma och flitiga timmar
för bygdens historia hedras.
Han har gjort och gör fortfarande mycket för att det inte
ska glömmas bort för eftervärlden och han talar med
mycket nöje. Om folk med
roliga namn som var välkända
i svunna tider. Om Boo och
Grevaryd som nästan var orter för sig. Om Ugglehult som
hade egen tågstation och Aneboda som var socknens centrala kyrkby innan samhället
Lammhult uppstod. Om gästgiverier, järnvägsfolk och samhällsidealister. Om händelser
som var stort tidningsstoff på
sin tid. Och namn, massor av
olika namn, på gubbar och
gummor och på bortglömda
stugor i gläntor som inte längre finns kvar mer än en stenfot.
Om familjer i stora skaror som
bebodde de mest primitiva
små hus. Från den tiden när
landsbygden var folkrik och
människor hade kunskaper
och arbeten som inte längre
erfars mer än i uppslagsverk.
Fredrik Andersson & Emil Jarl

SC SC – Sister City Soccer Cup

Lammhult vann Föreningsbarometern
Startsignalen ljöd hela 802
gånger under de tre dagar som
Karl-Oskar och Kristina cup
genomfördes på Arenastaden.
Detta gör evenemanget till det
största i Småland.
Ryttarna kom från 57 olika
klubbar med sina ponnyer
men det var Lammhults ridklubb som totalt sett hade flest
starter, tillsammans med felfria rundor, och därmed tog
hem
föreningsbarometern.
Den fina pokalen får nu vila
hos klubben fram till nästa år,
då det är dags att tävla om äran
och pokalen igen.
Karl-Oskar och Kristina
cup anordnades av Växjös allierade tävlingsklubbar inom
ridsport – Växjöortens fältrittklubb, Lammhults ridklubb,
Växjö ridklubb, Vartorps ryttarsällskap och Theleborgs

ryttarsällskap. Evenemanget
var upplagt så att alla skulle ha
möjlighet att delta, från hinder
som mätte från 60 cm eller
hela vägen ända upp till hinder som låg på 120 cm.
Under söndagen bjöds även
på fantastiska rundor under
Växjös egen kändishoppning.
Profiler från P4 Kronoberg,
Smålandsposten, Växjö kommun samt Växjö Lakers tävlade
mot varandra i en rafflande fight
om sekunder. Det blev Smålandspostens reporter Petronella
A Lindgren som till slut tog hem
segern.
Titta gärna på finalhoppningarna samt Kändishoppet
med alla duktiga ekipage en
gång till, via Smålandspostens
TV-sändningar på www.smp.
se/tv.

Sister City Soccer Cup är ett
vänortsprojekt för fotbolls
intresserade pojkar och flickor
i åldern 15-16 år.
Detta är ett samarbete mellan
Växjö Kommun och Vänorten
Duluth sedan 1999 som ska
främja ett socialt och kulturellt
utbyte med fotbollen som utgångspunkt. Arrangemanget
kräver ett aktivt deltagande i
projektet två år i rad, ett år som
gästspelande i USA och ett år
som värd i Sverige. Projektet
engagerar cirka 70 ungdomar
och deras familjer.
Jag som skriver detta heter
Johan Alserin och har förmånen att få vara ordförande för
detta projekt det år då vi ska
åka till USA och träffa vår
amerikanska ”dotter” och våra
övriga amerikanska vänner.
För vår ”dotter” blev verkligen
Gracie under de två veckorna
hon var här och bodde hos oss
i somras. Nya vänner för livet
har vi också fått, både amerikanska och svenska som har
deltagit i projektet. Jag längtar
redan till den dagen då vi ska
åka över och träffas igen.
Allt detta är som ni säkert
förstår inte gratis och det kostar
en del att frakta över 80 personer till USA samt att ta emot
lika många mottagandeåret.
Dessa pengar jobbar vi ihop

Tina Blom, ridskolechef

Bragd av Ungdomslag!
Lammhults P04-lag gjorde
en riktig bragdmatch när
de mötte Hovshaga i första
seriematchen efter sommar
uppehållet.
Laget låg under med 6–0 efter
20 minuter och de flesta var
inställda på ännu en förlust.
I paus ledde Hovshaga med
hela 7–1 och matchen verkade
avgjord… Lammhults tränare
försökte väcka liv i grabbarna
och sa att »inget är omöjligt,
våra motståndare börja bli trötta, vi kan vända detta, nu kör
vi grabbar!«
I andra halvlek kommer
Lammhult ut som ett nytt lag
och plötsligt börjar man rulla
bollen som aldrig förr, och när
spelet började klaffa började
också målen trilla in. Efter 3
mål av Lammhult börjar grabbarna få hopp om poäng och
Hovshaga börjar bli nervösa,
men inte ska det väl gå att vända 7–1?

Norrvirdarna

Äntligen drar höstens aktivi
teter igång, titta i kalendariet på
sidan 3 för mer information. Vill
du bli medlem och ha tillgång
till alla träningar, tävlingar
och aktiviteter i ett år fram

Glädje när Gracie kom till Sverige.
Lammhult spelar sin livs
fotboll och gör 2 mål till, 7–6
och nu börjar Hovshaga bli
med hjälp av företag och förriktigt skakiga… När 7–7 komeningar runt omkring som ger
mer efter ett mönsteranfall
oss lite olika jobb, försäljning
jublar Lammhultsbänken och
av olika saker samt sponsring.
då det bara är 5 minuter kvar
Det är obligatoriskt att ungdoär ledarna nöjda med 1 pinne.
marna ska vara med och jobba
Ledarna manar till defensivt
på dessa arbeten. Det behövs
jobb, men grabbarna har inte
alltid nya jobb så är det något
en tanke på att backa hem…
som ni tror vi kan hjälpa till
Lammhult gör otroliga 4 mål
med så hör gärna av er, detta
till sista 5 minuterna och vingäller förstås även om ni vill
ner med 11–7!
vara med och sponsra detta
Efter matchen kommer
fantastiska projekt som lever
Hovshagas tränare bort till
vidare år efter år.
IFK-lägret och ber att få praDet har vi till stor del komta med killarna. Han samlar
munen, företagen och förenLammhultslaget och säger att
ingarna att tacka för.
han aldrig sett en bättre halvJohan Alserin, Ordförande 2015-16
lek av ett ungdomslag, han
avslutar med att ge grabbarna
en applåd.
Vi är många barn och vuxna på Lammhults skola men ju fler
Jocke Johansson vuxna vi är på skolgården desto bättre är det. Idag har vi några
personer som är rastfaddrar på skolan, vilket innebär att de är
extra vuxna ute på skolgården som barnen kan ty sig till. Vi vill
gärna ha fler rastfaddrar. Är du intresserad bjuder vi in till en kort
information onsdagen den 9:e september kl 9:30 i skolans matsal.

Bli rastfadder på Lammhults skola

över så betalar du endast 75 kr Timvikarier
för ungdomar tom 16 år, 150 kr Vi söker även timvikarier som på kort varsel kan vikariera när
för vuxna eller 300 kr för familj. personal är borta.
Välkomna att prova på!
Är du intresserad kontakta rektor Anna-Karin Höjer på 073www.oknorrvirdarna.se 368 72 72 eller biträdande rektor Olof Westeson på 070-258 59 96.
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Innebandy

Det är inte bara fotboll och
tennis som spelas i IFK Lamm
hult, det finns också en inne
bandysektion.
Innebandygänget går nu in på
sin 4:e säsong och det innebär
att det är dags för poolspel för
första gången nu i höst. Dock
har grabbarna redan spelat en
hel del träningsmatcher mot
bla. Stockaryd och Vrigstad.
Laget består av 10–14 killar i åldrarna 8 och 9 år och
3 engagerade tränare. Föreningen har köpt in målvaktsutrustning mm. och nu är det
även beställt nya mål som är
godkända för poolspel. Vi ser
fram emot en spännande höst
med mycket publik och många
spännande matcher.
Träningen drar igång söndagen den 11 oktober 16.0017.00, då är gamla som nya
flickor och pojkar födda 2006
och 2007 välkomna.
Vi i IFK Lammhult vill
även att det ska finnas möjlig-

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

het för pojkar och flickor födda
08,09 och 10 att träna innebandy, så stora hallen kommer
bokas söndagar 15.00-16.00,
vi hoppas att vi kan få några
föräldrar att kliva fram och
erbjuda sig att hjälpa till med
denna träningen. Är just du intresserad av att hjälpa till, tveka
inte att höra av er till innebandysektionen. Mer info finns på
IFK Lammhults hemsida.

Nu startar vi upp höstens verksamhet och planerar
för firandet av höstens stora händelse som är Folkets Hus
100 års jubileum. Detta äger rum helgen 6 – 8 november.
Dessutom blir det bio, opera, barnteater, mm.
Mer detaljerad bild av utbudet får du i Magazinet vecka 36 sid 10.

Titta på vår omarbetade hemsida
www.lammhultsfolketshus.com

Jocke Johansson

Lions loppis succé igen
På Lammhultsdagen 13 juni
arrangerade Lions Club tradi
tionell loppmarknad och
knallemarknad samt sommar
loppis i Godsmagasinet lör
dagar under juli fram till 15

augusti. Försäljningen har
varit bra och inkomsterna
går oavkortat till Lions hjälpverksamhet. Ett stort tack till
alla enskilda och företag som
skänkt ”loppor”.

På värdshuset kommer vi att anordna

pub och medelåldersdans

Dessa evenemang annonseras i gula bladet
info@lammhultsvardshus.com
0472-26 01 33
Centrumgatan 1, 360 30 Lammhult
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Full fart på ridklubben
Söndagen den 16 augusti gick
första omgången dressyrall
svenskans div II för häst av
staplen på hemmaplan. Lamm
hults lag tog hem segern i lagklassen som denna gång reds
i LB:3, laget bestod av Stina
Hultqvist, Adina Wennerstam,
Leif Aurell och Linda Pedersen. Grattis!

Kura skymning
hitta känslan

Under vecka 33 har rid
skoleverksamheten startat igen,
vi har några lediga platser
i ridgrupper från nybörjare
till hoppspecial. På lördagar
erbjuder vi i vanlig ordning
ridlekis med drop-in ridning.
För mer information gå in på
vår hemsida, www.lammhults
ridklubb.se

Golvlampa
KH#1
Konsthantverk
Tyringe
4 500:-

Skolpersonal på orientering

Pinnpall
Från 1 550:-

Pläd Eko-ull Från 795:-

norrgavel
Växjövägen 42.

VÄLKOMMEN TILL

FÖRÄLDRAUTBILDNING

i Aktivt Föräldraskap med barn 5 – 12 år i
Lammhult med start onsdag 30 september
kl 18.00 – 21.00 i Herrgården.

När barnen växer upp och möter nya utmaningar
ställs det också nya krav på oss föräldrar. Därför
är det viktigt att vi föräldrar känner oss trygga
i vår föräldraroll och är tydliga med hur vi vill
fostra våra barn. Vid kurstillfällena diskuteras
bland annat hur vårt bemötande och agerande
påverkar barnets beteende, föräldrastilar och hur
man stärker samhörigheten i familjen mm.

Lärargruppen från Lammhults skola på besök på Norrgavel.

Den 10 augusti startade personalen på Lammhults skola
med en orientering som gick
ut på att lära känna Lammhult och olika platser i samhället som kan användas i
undervisningen. Med hjälp
av mobil
telefoner och appen

X-note tog man sig runt samhället. I rundan ingick även
studiebesök hos olika företag
i Lammhult, detta för att lära
sig mer om deras verksamhet
och hur vi kan använda denna
kunskap i skolan.

Utbildningen genomförs på kvällstid vid 6
tillfällen om 3 timmar och är kostnadsfri.
Anmäl dig till gruppledare Lotta Eriksson
senast 23/9, Charlott.eriksson@vaxjo.se,
mobil: 0703016587

Olof Westeson

Smärta?
Stelhet?
Välkommen till

Smålandskliniken

Anki Gustavsson

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.

Diplomerad Medicinsk

Massageterapeut

Stort urval
av nya och
begagnade
bilar

– helt enkelt!
Online
Liljasbil.se

☎ 0735-099434

Besöksadress:
Jönköpingsvägen 2
www.smålandskliniken.se

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

å
nns p
Jag fi skliniken
rd
Fotv å L I SA

peter@pmlbygg.se
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www.pmlbygg.se

HÄRPRODUCERAT
– så närproducerat det kan bli.

Hösten blir roligare på Lammhultsmacken
Välkommen till

Lammhultsmacken

Spela hos oss!

5,90/hg

Smågodis
hela september

Nyhet!

Vi har alltid andelsspel på Stryktips,
V75, V86 och Bomben!
Nu har BingoLotto dragit igång och
sänds i TV4, Lotter köper ni hos oss!

Nu byter vi även trasiga skärmar på iPhone 6 Pris 1 399:-

KORVHANTVERK SEDAN 1943
STENS klassiska
korvar smakar
som korvar gjorde
förr.
Korvar från Småland, med svenskt
lokalt kött och
givetvis riktigt rökt,
med alspån.

Kom in och provsmaka i
butiken fredag 11/9 kl. 10-18

Introduktionspris:

Knackekorv
400 gr

Wienerkorv
360 gr

24:90/st
till och med fredag
18 september 2015.

Lammhult

