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Varmt välkomna till årets
J U L M A R K NA D
För ett trivsammare Lammhult
Kom och ta del av julmarknaden den 26 november kl 15.00 – 18.00.
Ett samarrangemang av ortens köpmän, Lammhults Samhällsförening och Lions.

Hjärtligt välkomna till Lammhults julmarknad! Den 26 november kommer Centrumgatan och Folkets hus/Värdshuset att
fyllas av knallar, butikerna är öppna och
föreningarna anordnar olika aktiviteter.

Det kommer säljas målad keramik,
smycken, kläder, skinn, ljus från Party
line, ljusstakar, mössor, produkter från
Mary Kay, ägg, Forever, Asa Får, granar,
granbockar, Lammhults fotoklubb har
utställning, korv och fika, lotterier. Pon
nyridning.
Ljusmanifestationen Världen behöver en
ny berättelse genomförs av förskolorna på
Värdshustorget kl. 15.00 till 18.00. Läs mer
om ljusmanifestationen på sidan 15.
Förra årets nyhet Köpmännens Tipspromenad blev succé med ett stort antal
deltagare. Vinnaren Theres Viberg tog
hem hela julklappssäcken fylld med jul
klappar skänkta av de deltagande hand
larna. Årets tipspromenad börjar kl 12.00
i Lamm
hults Blomsterhandel, mål kl.
17.00 på Vårat Fik där årets tre vinnare
dras kl. 18.00
Tomtesmyg med OK Norrvirdarna där
tomten tar emot barnens önskelistor vid
grillplatsen på Lygnenrundan, från kl.

Några av de önskelistor som tomtens kontakt
person Robert passade på att fotografera förra
året, innan Tomten tog med sig dem hem.

Sympatiska granbockar att pryda entré och
trädgård med kommer att säljas även på årets
julmarknad.

15.30 till 16.30. Barn som vill lämna sin
önskelista följer marschallerna från in
gången. Ta med en vuxen, reflexväst och
ficklampa.
Svenssons gårdscafé har öppet kl. 10.00
till 18.00. Vårat fik öppnar 8.00 och stäng
er efter dragningen i tipspromenaden kl.
18.00.
Bert Karlsson signerar sin bok Så blir
du miljonär på Folkets hus 15.30–17.00.
Sånggudstjänst i Filadelfia kl. 18 30 med
gruppen Tell it.

Lions Julmarknad i Godsmagasinet kl. 15.00
till 18.00. Lotterier, fiskdamm, choklad
hjul och underhållning i Godsmagasi
net. Julskinkelotteri kl. 16.00 och 17.00.
Vinst erhålles mot uppvisande av lott
senast kl. 18.00.
Alla är välkomna att strosa runt i
centrum, titta på Brandkåren, förskole
barnens ljusmanifestation, alla utstäl
lare och knallar. Glöm inte att ta med
småpengar till lotterierna!

Välkommen till oss
www.salongpåhörnet.se
Telefon 0472/26 06 10

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

God Jul på Lammhultsmacken

Välkommen till

Godisfeber på Frendo!

6.90/hg

Lösgodis
Gäller året ut.

Diamanttvätt

Nu har ni chans att prova vår
nya biltvätt som bygger upp
klarlacken och ger ett utmärkt tvättresultat!

200:-

Ordinarie pris 289:Erbjudandet gäller året ut!
Max en kupong/hushåll.
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Lammhultsmacken

Ordföranden har ordet

Samhällsföreningen i Lammhult vill rikta ett hjärtligt

TACK

Bygden Lammhult, Berg och Asa har ett rikt föreningsliv, som
bland mycket annat håller ortsborna vid god fysisk hälsa.
Dessutom bidrar de till kamratskap och sammanhållning.
Men de behöver hjälp! Utan de ideella krafter som är nav och
motor i föreningarna försvinner fördelarna.
I området Lammhult, Berg
och Asa finns många idrotts
föreningar och en mängd
övriga föreningar som alltid
behöver ideellt arbetande
funktionärer och ledare. Själv
har jag varit engagerad i oli
ka föreningar sedan jag var
16 år (i 50 år). Det har varit
i allt från motorklubbar och
idrottsföreningar till distrikts
styrelser med mera. Engage
manget har gett mig mycket
tillbaka.
De senaste åren har det
märkts att det är mycket svårt
att få funktionärer och ledare
till olika föreningar. Det stän
diga svaret är jag har inte tid. I
Lammhult, Berg och Asa finns
ingen elitförening inom någon
sport och då är det inte heller
mycket pengar inblandade.

till alla företag, föreningar och privatpersoner som
gjorde årets upplaga av Lammhultsdagen till en succé

framför datorn eller tv:n. Är
du förälder och vet med dig
att dina barn behöver komma
ut, ta kontakt med den fören
ing som ditt barn är intresse
rad av och anmäl ditt intresse
att vara frivillig. Utbildning
och information ger säkert
föreningen.

Styrelsen

Överklagan om hastighetsbegränsning
Den 20 oktober tog Trafikverket Tunatorp upp till E 4 Stigamo.
beslutet att sänka hastigheten
Lammhults Näringslivsför
på riksväg 30 från nuvarande
ening och Lammhults Sam
90 km/h till 80 km/h.
hällsförening har överklagat
beslutet. De menar att trafi
Många skrivelser har sänts till kanternas säkerhet på den gäl
Trafikverket, från Växjö-Sävsjö lande sträckan kan säkerställas
och Vaggeryds kommun, sam med andra åtgärder än just en
hällsföreningar, näringslivs sänkt hastighet.
föreningar och många företag
utmed riksväg 30 från Växjö/
Per-Olof Lenegård

Vi behöver barnen på orterna
och fungerar föreningarna
bra blir alla inblandade nöj
da. Sen finns det föreningar
som också behöver se över
hur man arbetar uppifrån och
neråt.
Föreningar inom området
som är på den här nivån bör
inte ha någon dålig ekonomi
om den sköts på rätt sätt.
Vi ska inte blicka mot elitför
eningarna, för där läser man
ofta hur nära konkurs och
Det är ungdomarna som be obestånd man är.
höver ledare. I fotbollen, på
skyttet, i orienteringen, på Föreningarna behöver din
gymmet. Utan ledare blir det hjälp och Lammhult, Asa och
inget av detta. Man kan se Berg behöver föreningarna.
vilka personer som engagerar
sig och det är de som redan
har mycket att göra. Men ändå
Per-Olof Lenegård
lyckas dessa klämma in några
timmar till.
Våra ungdomar behöver er
så de kommer ut och rör på
sig och inte bara sitter hemma

IFK Lammhult vill tacka sponsorer, ledare,
förtroendevalda, föräldrar, aktiva och alla
andra som på något sätt har ställt upp för
föreningen under året som gått.
Styrelsen.

Lammhults Allehanda nr. 1 2017 delas ut under vecka 12,
senast 23 mars. Texter, bilder, annonser och andra mycket
välkomna bidrag ska mejlas till kirsti@picaform.se eller
postas till Wennerholm, Matkull 6, 360 30 Lammhult
senast måndag 6 mars. Kom ihåg att alla tidigare nummer av
Nya Lammhults Allehanda finns att läsa på allehanda.picaform.se

Stoftavskiljning
för träindustri
Verkstad och
byggplåtslageri
nikolaussons.se
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Kalendarium vintern 2016 – 2017
– 12.00 vid julgranen, Godsmagasinet,
därefter vid Lammhults nya Järnhandel.
Söndag 8 januari Barnen dansar ut julen 17.00
runt julgranen vid Godsmagasinet.
Lördag och söndag 19-20 november JulstuSVENSKA KYRKAN
gan i Asa Bygdegård, Fraggahult, har
Lammhults kyrka
öppet 12.00-17.00. Luciatåg på söndag kl.
Söndag 4 december Högmässa kl 17.00.
16.00.
Torsdag 22 december Julgudstjänst i sam
arbete med Röda korset kl 14.30. Gratis
PRO LAMMHULT
kyrktaxi. Röda korset serverar kaffe.
Fredag 25 november Den vackraste stjärnan,
Fredag 23 december Samling vid julkrubban
sånger från advent till jul med Eva Carlsson,
kl 17.00. Barn från församlingen med
Gemla. Lammhults Församlingshem kl.
verkar.
15.00. Kaffe och lussekatter.
Lördag 24 december Julnattsmässa kl 23.00.
Torsdag 15 december Julfest med Ingrid
Torsdag 29 december Julandakt på Lamm
Brentels goda julbord med julmusik av
engatan kl 14.30.
Kurt Lindholm och Co i Fraggahults
Söndag 15 januari Högmässa kl 10.00.
Bygdegård. Kultursskolans luciatåg
under Nina Ivarssons ledning.
Aneboda kyrka
Fredag 17 februari 2017 Årsmöte.
Tisdag 27 december Adventsgudstjänst kl
10.00.
SPF SENIORERNA I LAMMHULT
Söndag 25 december Julotta 07.00.
Onsdag 14 december Julfest i Aneboda Bygde
Fredag 6 januari Trettondedagsmässa kl
gård. Lucia med tärnor. Julbord med
16.00.
tillbehör. Pris 220:-, anmälan senast
11/12 till Eva, 0472-260480 eller Bertil,
Asa kyrka
070-5860365.
Söndag 11 december Luciagudstjänst kl
Onsdag 25 januari 2017 Årsmötei Aneboda
16.00.
Bygdegård. Medverkande Mats och Sara
Söndag 25 december Julotta 07.00. Kyrko
Ericsson. Vi bjuder på smörgåstårta, an
kören medverkar.
mälan senast 22/1 till Eva, 0472-260480
eller Bertil, 070-5860365.
Bergs Sockenstuga
Söndag 18 december Högmässa kl 10.00.
LIONS I LAMMHULT
Söndag 8 januari Gudstjänst kl 10.00.
Lördag 26 november Lions Julmarknad vid
Godsmagagasinet 15.00 – 18.00. Lotterier,
Lädja Missionshus
fiskdamm, chokladhjul och underhåll
Julafton 24 december Julbön kl 16.30.
ning. Lions lottar ut julskinkor vid Godsmagasinet 16.00 och 17.00. Vinst erhålles i
FILADELFIA OCH MISSIONSFÖRSAMLINGEN
Godsmagasinet mot uppvisande av lott
Måndagar Måndagskul för barn kl.17.30senast 18.00.
18.30 i samlingslokalen på Ejdervägen.
Lördag 17 december Julgransförsäljning 09.00
Tisdagar Mötesplatsen För dig som vill
Tisdag 13 december Kulturskolans årliga
julkonsert med luciatåg kl. 18.00 i Aneboda
kyrka.

prata svenska och ha hjälp med läxor
kl.16.00-18.00 i Filadelfia.
Tisdagar Scout Årskurs 2 och uppåt
kl.18.00-19.15 i Missionskyrkan.
Varannan torsdag Daglediga jämna veckor
kl.15.00 i Filadelfia.
Varannan torsdag Punkten udda veckor
kl.14.00 i Missionskyrkan.
Varannan torsdag Kören Tell It jämna veck
or kl.18.00-20.00 i Filadelfia.
Varje söndag Söndagsskola och Gudstjänst
udda veckor i Missionskyrkan, jämna
veckor i Filadelfia kl.10.00
Lördag 26 november Sånggudstjänst i Filadelfia Adventssånger med kören Tell It
med flera kl 18.30.
Julafton Midnattsgudstjänst i Missionskyrkan
med kören Tell It med flera kl. 23.00.
BIBLIOTEKET
Tisdag 22 november föreläsning om Elin Wägner, 17.00 Marianne Enge Swartz, aktiv i
Elin Wägner-sällskapet.
November ”I telefonen finns hela människan”
flyktingutställning november månad ut.
Onsdagar Språkcafé 16.30 – 17.00 för ny
anlända som vill prata svenska med våra
volontärer. Alla är välkomna, vi bjuder
på fika.
Onsdagar Medborgarkontor 13.00 – 19.00
med egen personal, samhällsvägled
are, på biblioteket som hjälper till med
myndighetskontakter och man kan även
få hjälp med att fylla i blanketter.

Hjälmsbodarna
Julmarknad
19 och 20 november
kl. 12.00 – 17.00
h

Tomtestig
1 december
kl. 17.30 – 18.30
Entré 20:-/barn

Skönaste julklappen!
☎ 070 – 562 85 52
fotlisan @ gmail.com

Hjälmsbodarna
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Kultureftermiddag på Folkets Hus med Pär Sörman
PRO Lammhults kulturefter
middag i Folkets hus den 21
oktober blev en högtidsstund
för de nära 100 deltagarna.
Skådespelaren och vissångaren
Pär Sörman, nu bosatt i
Stjärnhov i Södermanland,
men en gång engagerad på
Kronobergsteatern i Växjö,
sjöng, spelade och berättade
om Dan Andersson, hans liv
och diktning.
Från första stund trollband
han publiken som inte kom
bara från Lammhult utan ock
så från Moheda och Växjö.
I slokhatt på en i övrigt
mörk scen med endast en dis
kret strålkastare riktad mot sig
och i skenet från ett stearinljus
gav han med djup inlevelse
och med hjälp av bland annat
gitarr, munspel och concertina Kurt Andersson, Pär Sörman och Bengt Ivar Peterson trivdes tillsammans.
åhörarna en inblick i Dan An
derssons liv, dikter och sånger
under mer än en timmes tid.
Helgdagskväll i timmerkojan, Till
min Märtha, Per Ols Per-Erik,
Gunnar Vägman, Tjuvskytten,
Omkring tiggaren från Luossa
och förstås Jag väntar... var någ
ra av visorna som Pär Sörman
framförde och hans tolkningar
gick rakt in i hjärtat på många
av åhörarna.

Det gjorde också Mikael
Wiehes Den jag kunde va som
Pär Sörman på begäran avslu
tade föreställingen med i Fol
kets hus.
En tacksam publik kunde
bara instämma i PRO-ord
förande Bengt Ivar Petersons
varma tack för föreställning
en som avslutades med kaffe
och välsmakande smörgås i
värdshuslokalen som några av
de nya styrelsemedlemmarna
ordnat.

Pär Sörman i Folkets Hus.

Pär Sörman gästade där
efter Lammengatan i Lamm
hult och gav också de boende
där en mycket uppskattad
stund med Dan Anderssons
sånger och livsöde. Här blev
det också ett trivsamt möte
med Kurt Andersson i Tors
som också i många år under
hållit och roat en publik som
vissångare.
Text och foto
Ninnie Jonsson och Lisbet Peterson

Välkommen in till
din ICA-handlare
i Lammhult!
Peter

med personal
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Lammhult

»Piazolla« – en sann kärlekshistoria i två akter
Det var smygpremiär 5 oktober
på Folkets Hus då Jocke Wickström och hans ensemble framförde musikprojektet »Piazolla
– a love story« med inspiration
från Àstor Piazollas tango.
Höstkvällen var full av för
väntan när såväl tillresta gäs
ter som Lammhultsbor i alla
åldrar samlades i entrén på
Folkets Hus.
Konserten bjöd på många
känslor, från djupaste sorg till
sprittande glädje. Jocke Wick
ström och den makalöst sam

spelta ensemblen rörde och
berörde med ett varierat pro
gram, tango (såklart) men ock
så jazziga och moderna toner.
Konserten var en del av
Musikrikets och Musik i Syds
gemensamma satsning på att,
tillsammans med kommuner
na och ABF, föra ut musik till
platser runt om i södra Små
land och norra Skåne. Tack
till Växjö kommun som efter
skänkte de 900 kronor som
Folkets Hus fick in via direkt
betalning i entrén!
Text och foto Kirsti Wennerholm

Jocke Wickström fick plocka ihop sitt önskeband med regionens bästa jazz
musiker och matcha dem med regionens bästa stråkar. Resultatet bländar.

De skickliga violinisterna Erika
Sävström Engman och Lotta Alvin.

Efter pausen överraskades publiken
med att det plötsligt stod en trio på
scenen. Andra setet inleddes med
en svängig version av 80talshiten
»Puttin' on the Ritz« och en mycket
sympatisk tolkning av Queen:s
»Crazy little thing called love«.

Från vänster: Per Sjödin, gitarr, Jocke Wickström, trumpet och flygelhorn,
Lena Müller, cello, Lotta Alvin och Erika Sävström Engman, violin och
längst till höger Jonas Castell, kontrabas.

INGEN JUL UTAN ELLO
– så närproducerat det kan bli.
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Skolbyggnaderna i Grevaryd
Grevaryds allmänna skolhus. Byggnaden uppfördes år 1868 och låg
längs med landsvägen söder om Lammhult, jämte torpet Linnehov.

Snöig vintervy vid skolan. Vykort postgånget 1915.

D

Lammhults Folkskola, invigd 1924.

e flesta av skolbarnen kom ifrån
torpen som låg under Lammhults
Herrgård och många av torpens
barnkullar var stora. Skolhuset låg ganska
strategiskt placerad mellan torpen men
dock blev vägsträckan dit till fots lång och
tuff för många barn. Med åren blev lokalen
sliten och otillräcklig och under 1910 –talet
blev efterfrågan på en ny skola stor. Lamm
hults samhälle hade ej ännu i någon stor
utsträckning börjat industrialiseras och
bostadsbyggandet var heller inte särskilt
stort. Men behovet av en ny skola gick inte
att förbise. En tomt skänktes av ägarna till
aktiebolaget Lammhults Herrgård och en
större och modernare skola byggdes. När
gamla skolan tjänat ut sin roll såldes stugan
och fick sitt nuvarande namn Furuhäll.

ten byggdes också ett trevåningshus med
tre lärarbostäder och en tredje byggnad
för inrymning av bland annat utedass.
Skolan ansågs för sin tid vara ett föredöme
och byggnaden användes som praktexem
pel vid planeringen av andra skolor.
Lammhults möbelindustri började
blomstra och i takt med det ökade befolk
ningsmängden. Redan i mitten av 1940-ta
let var lokalerna trångbodda och skolan
fick utöka verksamheten med en dels ny
byggd baracklänga, samt även studiesalar i
Filadelfiakyrkan och Folkets Hus.
Planerna på en större skola, med även
bland annat Boo skola inkluderad, fram
skred och så sent som 1963 stod den nya
centralskolan i Lammhult färdig med elev
er från både Aneboda och Berg socken.

Nya skolan byggdes närmare Lammhult
och invigdes år 1924, Lammhults Folk
skola. Den inrymde från början två läro
salar samt gymnastik och slöjdsal. På tom

Furuhäll, huset för Grevaryds gamla sko
la, finns idag fortfarande kvar och kan skå Vill du kommentera innehållet, har annan
das längs med riksväg 30. Men tyvärr revs undran eller vidare information? Maila gärna
Folkskolan och omgivande byggnader till Lamhultsbygdhistorik@outlook.com.

redan år 1969. Kvar stod då endast barack
längan som senare blev känd som både
Lenas Bar och Gula paviljongen.
De pampiga 1920-tals byggnadsverken
som en gång verkat som föredöme för
skolväsendet hade ännu idag vackert kun
nat pryda lunden söder om Hälsoarenan.
Emil Jarl, Fredrik Andersson.

Centrumkyrkan – nygammal församling i Lammhult
Några kristna järnvägsarbetare bildade
Missionsförsamlingen i Lammhult 1883.
Pingstvänner från Stockaryd startade
evangelisk verksamhet i Slättö och de eta
blerade sig också i Lammhult och därmed
grundades Filadelfiaförsamlingen 1947.
Under 1980-talet startade de båda
församlingarna ett gemensamt projekt
för tonårs
ungdomar som kallades Fot
spår. Församlingarna anordnade också
tält
möten tillsammans som sedan blev
möteskvällar i Godsmagasinet under ett

par veckor i augusti och flera andra guds
tjänster och samlingar.
I september 2007 anställde Filadelfiaoch Missionsförsamlingen Stanley Käll
ner som gemensam pastor. Sedan dess
har församlingarna haft det mesta av verk
samheten tillsammans och i praktiken
fungerat som en församling.
Efter en lång samgåendeprocess så
bildade de båda frikyrkoförsamlingarna
en ny gemensam församling den 10-11
september i år. Den nya församlingen har
beslutat att ansluta sig till Svenska Allians
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missionen och är en Alliansförsamling
som man brukar säga i dagligt tal.
Centrumkyrkan Lammhult är den nya
frikyrkoförsamlingens namn. Beträffande
våra lokaler så kommer det ännu en tid att
vara så att vi använder våra två kyrkoloka
ler för gudstjänster och samlingar.
Centrumkyrkan vill vi kalla oss efter
som vi har våra lokaler i centrum, vi vill
ha Jesus Kristus och hans kärleksbudskap
i centrum och därmed också människan
och hennes andliga behov i centrum.
Stanley Källner

Kallare tider ute ger varmare tider inne
inte längre tilltalar, står våra
fullutrustade gym
lokaler och
bara väntar på att fyllas av
adrenalin och mjölksyra. Hos
oss finns något som passar alla,
gammal som ung, kille som
När löpspåret är kallt, blött tjej, atlet som soffpotatis, hos
och kladdigt går löpband och oss är alla välkomna.
cross-trainers på Värnamo
vägen 46 varma. När trädgårds Tycker du det känns tungt
arbete och utomhusaktiviteter att behöva gå och träna själv?

Delta då i något av våra pass.
Välbesökt gruppträning utan
varesig prestige eller krav på
prestationer.

Vi går en kallare tid till mötes,
regn, blåst och rusk. Det är
dock inget vi känner av på
Lammhults Trendgym. Hos oss
är ångan uppe som aldrig förr.

Så vad väntar du på? Gör som
redan över 200 aktiva medlem
mar, och bli en del av vår ideel
la förening.
Välkommen in i värmen!

STORT TACK för sponsringen för englandsresan hälsar klass 6 till
Svenssons Möbler, HT Åkeri, Lammhult Design Group, Abstracta, Lammhults möbler,
Ackurat, Nikolaussons Plåtslageri AB, Hultsteins Elektriska AB, Vidingehem, Nya Lamm
hults Järnhandel, Skogsförvaltningen i Hylletofta, Svenska Kyrkan, Vårat Fik, Lions club,
Lammhultsmacken AB, Träningsverket, Combimontage, JK Gammalt o Nytt, Stern Skog,
Ahab Promotion AB, Gela Plast, CD Åkeri, Tyco BSP Sweden AB, Åkessons Mäklarbyrå,
Göte Karlssons Brunnsborrning, Sandras Salong, E.Nilssons begravningsbyrå, Exact
Privatbanking, Hässlebergs Buss, Handelsbanken, Ahls Mekaniska AB, Pizzeria Burak,
Tenggrens Bygg&Kakel, Nilssons Möbler, Motorbolaget i Lammhult AB, F:a Jörgen Nilsson, Ello i Lammhult AB, Holma bygg AB, Forsbergs skogstjänst AB, Winks plåtslageri AB,
Holma skogsservice AB, Lammhults Taxi, Ståhl företagspartner, TH Makeup, Lammhults
El, Axelssons konsult AB, Glans skogsentreprenad, Gudruns massage i Asa, Hermanssons
rör AB, Ivan Majzug, Lammhults blomsterhandel, Moheda Järnhandel, Norrgavel AB,
PML bygg i Lammhult AB, Salong på Hörnet, Smålandssnickarna AB, Steelform, JLB,
Salong Sofinast, Lennartsons El och fastighets service AB, Skärbrings gräv, Redovisning i
Lammhult AB, ICA supermarket.

Ta del av vårt utbud
av heminredning,
från flera kända
leverantörer.

Ditt nya drömkök finns hos oss!
Vi erbjuder dig hela paketet från ritning &
design till montering.
Få upp till fem års garanti när du köper
hela konceptet.
Hos oss har du EN kontakt – ETT kontrakt.
Välkommen till oss i Stockaryd & Habo!

Redaktionen publicerar oftast
inte material som kommer
in under pseudonym, med i
detta fall görs ett undantag.
Eftertänksamma ord om livets
stora och små frågor, alltifrån
hoptrasslade julgransljus till
kärleken till vår nästa, delar vi
gärna med oss av.
Håll tillgodo.

Jag har lärt mig
… att det spelar ingen roll vad
som händer, eller hur
svårt allt känns idag,
så går livet vidare och
i morgon blir en bättre
dag.
… att det säger mycket om en
människa, hur den han
terar dessa tre saker: en
regnig dag, borttappat
bagage och hoptrasslade
julgransljus.
… att oavsett vilken relation
du har till dina föräldrar
så kommer du att sakna
dem, när de inte finns
där mer.
… att skaffa sig pengar och
saker, är inte detsamma
som att skapa sig ett liv.
… att livet ibland ger dig en
andra chans.
… att man inte kan gå igenom
livet med plockhand
ske på båda händerna.
Ibland måste man också
kasta tillbaka bollen.
… att när jag beslutar något
direkt från hjärtat, så
har jag också oftast tagit
rätt beslut.
… att även om jag har smärta,
så behöver jag inte ge
andra det.
… att man varje dag ska
sträcka ut handen till
någon. Alla behöver
en varm kram eller en
vänlig klapp på axeln.
… att människor kommer att
glömma bort vad du
sagt och saker du gjort,
men de kommer aldrig
att glömma hur du fick
dem att känna sig.
… att jag fortfarande har
mycket att lära.
Tankesmedjan
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Sånt händer på Hjälmsbodarna!
Vilken fantastisk sommar
och höst vi har haft! Härliga
dagar vid badplatserna och en
färgprakt utan dess like under
flera veckor.

Sandra’s Salong
Th make up and nails
Örnvägen 6
0472 – 26 15 56

Vi ser tillbaka på Hjälms
bodarnas sommarsäsong med
ett leende. Så många människor
vi har träffat, gamla som nya
bekantskaper. Det har varit en
massa fika förstås men också
musik, utställningar, veteran
bilar, slåttergille, grillkväll, Kura Årets succé, Tygresan till Kinnatrakten.
skymning och mycket annat.
Tack vare alla härliga människor
som ställer upp är detta möjligt!
Något som måste nämnas
är damernas höjdpunkt under
hösten, Tygresan till Kinna
trakten. Den blev en riktig
succé i år. Tidigt i ottan klev
43 köpsugna kvinnor på bus
sen och trötta men nöjda åter
vände de hem på kvällen full
lastade med diverse fynd.
Men Hjälmsbodarna brukar
inte ta långa pauser i sin verk
samhet. Redan till helgen slås
portarna upp till den årliga Jul
markanden. Då blir det våfflor
med lingongrädde, hembakat,
hantverk, julsaker, karameller,
ostkaka och tomtar mm. Allt i
en härlig blandning! Lite när
mare jul än tidigare om åren
och därmed lättare för jul
stämningen att infinna sig!

Nyhet på salongen:
Permanent
make up

Tomten myser vid brasan.

Vi tror och hoppas att Gam
meltomten kommer att trivas
så bra i sin lilla stuga att han
återvänder dit vid Tomtestigen
i början av december, och att
han tar med julklappssäcken!
Då kommer han också ha
smånissarna till hjälp, smy
gande runt i vintermörkret.
Bäst du tar med dig ficklampa

den kvällen! Som vanligt blir
det fika och film i storstugan
efteråt.

JK
Gammalt

Vi på Hjälmsbodarna önskar
alla en skön jul- och nyårshelg
och väl mött framöver!
Styrelsen/Lena

Medborgarkontoret Lammhult

Medborgarkontorets uppgift är att hjälpa allmänheten med information och rådgivning om den
kommunala servicen och kontakter med olika
förvaltningar, myndigheter, organisationer,
företag och föreningar.
Vårt mål är att ge dig god personlig service och
hjälpa dig på bästa sätt att hitta rätt i samhället
samt att ge dig större kunskap om dina rättigheter och skyldigheter. Du kan också på egen
hand söka svar via våra datorer, läsa tidningar
och broschyrer, få hjälp med olika ansökningar,
blanketter mm.
På Medborgarkontoret möter du erfaren
personal från Växjö kommun och från Arbetsförmedlingen. Det finns personal som talar
somaliska, arabiska, dari, urdu, spanska och
engelska.

Du besöker oss på medborgarkontoret samt når
oss på telefonnummer 0470-436 38 eller via
e-post: medborgarkontoret@vaxjo.se
Växjö Hjalmar Petris Väg 2.
Öppettider: måndag, onsdag och torsdag
9.00-16.00 med lunchstängt 11.30-13.00,
tisdag 13.00-19.00 och fredag 9.00-13.00
Teleborgs bibliotek Öppettider: måndag 10-19
Lammhults bibliotek Öppettider: onsdag 13-19

Braås bibliotek Öppettider: torsdag 14-19
Välkommen till ditt medborgarkontor!
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och
nytt

Fynda klappar till
stora och små
Välkomna!

Stipendieutdelning

Stiftelsen Torsten och Maria
Magnussons minnesfond
utdelade stipendier till fem
ungdomar inom Aneboda, Asa
och Bergs socknar.
Stiftelsens syfte är att stödja
eftergymnasial utbildning av
unga som ännu inte fyllt trettio
år. Alla former av utbildning är
stödberättigade, även praktiskt
inriktade. Stipendiaterna be

driver utbildning på olika håll i
Sverige men har alla ursprung
i Lammhultsbygden. Utdel
ningen ägde rum i Lamm
hults kyrka, i anslutning till
högtiden sjöng Ebba Kanstedt
Rylander. Efter högmässa och
utdelning bjöds stipendiaterna
på måltid från Smedjans café i
församlingshemmet.
Lalle Hedstig

Bilden visar från vänster, donator och stiftare Inge Magnusson, Rickard
Ernfjäll (Berg) som studerar till mekatronikingenjör vid Chalmers,
Moa Olofsson (Berg) blivande personalvetare från Linnéuniversitetet,
Pontus Samuelsson (Aneboda) blivande historie- och religionslärare från
Linnéuniversitetet, och Gustav Andersson (Aneboda) räddningstjänststu
derande på Revingehed. Saknas på bilden gör Fanney Bengtsdottir (Asa)
som just denna dag blev svensk juniormästare i tegplöjning vid plöj
nings SM. Hon studerar till byggnadsingenjör vid Linnéuniversitetet.

Lammhults
Julmarknad
På julmarknadsdagen
kommer vi servera vår
goda varma smörgåstårta
mellan 14.00 – 18.00. Vi har
kommit igång med allt julbak
och semlor och mycket mera smått
och gott. Vi har öppet 8.00 till 18.00.
Hjärtligt välkomna in till oss!

Telefon 0472– 26 13 44 Centrumgatan 4

Bäckgatan 16, Växjö | 0470-459 94 | www.a-maklare.se
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Klara – färdiga – höstmys på biblioteket!
Nu är hösten här i full kraft
och det tycker jag är härligt.
Äntligen kan man få krypa
ner i soffan med en varmfilt,
en kopp te och en bra bok
utan dåligt samvete.
På biblioteket har vi fått in en
mängd nya spännande böcker,
tidningar och faktaböcker om
allt mellan himmel och jord.
Den 22 november kl. 17.00
är ni välkomna till biblioteket
på en annorlunda föreläsning
om Elin Wägner som Marianne
Enge Swartz som är aktiv i
Elin Wägner-sällskapet håller
i.
Måndagen den 7 november kl.
17.00 invigdes den spännande
flyktingutställningen I telefonen
finns hela människan som kommer
att visas månaden ut. Under
tiden kommer det även finnas
pedagogisk verksamhet vid någ

ra tillfällen kopplat till utställ
ningen. Världen kommer till
Sverige. Tusen
tals människor
med olika sorters erfarenheter
och olika begåvningar har sökt
asyl här hos oss.
Vad vet vi om dem? De är
svetsare, lärare, dentaltekniker
eller fotbollsspelare – förälder,
maka, make. ”Flykting” är
bara en liten del av identite
ten. Åtta museer från Mal
mö i söder till Uppsala i norr
samverkar i projektet I telefonen
finns hela människan.
Under ett års tid kommer
projektets initiativtagare Hen
rik Teleman tillsammans med
Zainab Witwit att samla in
bilder från telefoner, samti
digt som de intervjuar deras
ägare. I bilderna och berättel
serna finns hela män
niskan.
Där finns all längtan och alla
drömmar. Längtan och dröm
mar vi alla delar.

På onsdagarna finns nu även
ett Medborgarkontor med egen
personal, samhällsvägledare,
på biblioteket som hjälper till
med myndighetskontakter och
man kan även få hjälp med att
fylla i blanketter. Har du några
funderingar om olika bidrag,
vem du ska kontakta, vilken
blankett du ska använda? Med
borgarkontoret hjälper dig!
Vårt Språkcafé fortsätter varje
onsdag kl 16.30-17.00 för ny
anlända som vill prata svenska
med våra volontärer. Alla är väl
komna och vi bjuder på fika.
Välkomna in i värmen hälsar
Tanja, bibliotekarie.

Julstuga i Fraggahult

Den traditionella julstugan i
Asa Bygdegård, Fraggahult har
öppet lördag och söndag 19-20
november kl.12-17.
Hantverk och hemslöjd i
trä, textil, metall, glas liksom
bakverk, stöpta ljus och dörr
kransar lockar många besökare.
Garnering av pepparkakor
och tomteverkstadens tillverk
ning av fågelholkar är också
populärt.
Utställning av olika brickor
är årets tema.
Bygdegården är uppförd
under 50-talet och det är extra
trevligt att umgås och dricka
kaffe med hembakta bullar o
kakor i denna miljö.
På söndagen kl.16.00 kom
mer ett luciatåg och underhål
ler oss.
Mycket välkomna önskar Asa Julstugegäng!

Öppettider med mera hittar du i Mer info, vägbeskrivning m.m.
kalendariet på sidan 4.
finns på www.asabygdegard.se.

Service – Hjulbyte – Däck – Verkstad
Jönköpingsvägen 14
0472 – 26 07 03

PML BYGG i Lammhult AB erbjuder tjänster som
takbyten, tillbyggnader, renoveringar, fönsterbyten,
köksmonteringar och nybyggnationer med mera.
Passa på att utnyttja rotavdraget!
Välkommen att kontakta Peter Molin på
0722 – 14 36 06.
Jag har mer än 25 års erfarenhet inom branschen, yrkesbevis,
F-skatt sedel och är utbildad byggarbetsmiljösamordnare.

Julens blommor och julklappar
hittar du hos oss. Välkomna in!

Lammhults Blomsterhandel
Tel. 0472 – 26 01 62
Christina, Julia, Mari

peter@pmlbygg.se
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www.pmlbygg.se

Tips till föreningar!
Svårt att bli av med kontanter? Här kommer ett tips som är värt
att undersöka för föreningar och dylikt som bara har någon eller
några insättningar per år.
Det finns ett relativt billigt
sätt att genom Loomis teckna
avtal och deponera pengarna
i service
boxen vid Handels
banken på Centrumgatan.
Du betalar bara för den
gången du använder tjänsten.
Avtalet Enkel kan du teckna
på Loomis hemsida. Det är lite

småkrångligt att förstå, men
fyll i dina uppgifter. På slutet
kan du välja vilken nivå du vill
ha. Ingen månadskostnad.
Läs mer på Loomis.se eller
ring 010-1636300.
Bo Kanstedt

Annie Svensson sexa i SM
Helgen 2 – 5 november gjorde ponnyeliten upp i Helsingborg
där inomhus-SM arrangerades. Lammhult hade tre ekipage
med på ponny-SM i hoppning i Helsingborg under helgen.

Annie Svensson knep en
hedrande sjätteplacering i
D-ponnyklassen med Poetic
Star. Tilda Jonsson slutade på
15 plats med Amelia i B-ponny
klassen. Även Ellen Dahlberg
tog sig till final i B-ponny
klassen med Munsboro Spirit,
men där tvingades de bryta.

Dubbla SM-guld
Lammhultssystrarna Emilia
och Fanney Bengtsdottir blev
svenska plöjmästare i seniorrespektive juniortävlingarna.
Årets nordiska och svenska
mästerskap i traktorplöjning
avgjordes på Apertins Gård i
värmländska Kil sista helgen i
september. Grattis!
Fanney Bengtsdottir.
Foto Jeanette Bergström, JUF
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– Det är ganska otroligt
att en sådan liten klubb som
Lamm
hult har tre stycken
finalklara ekipage i ponny-SM.
Det är roligt, säger tränaren
Åsa Svensson.
Stort grattis till alla deltagare!
Redaktionen

Boksignering med Bert Karlsson Bra jobbat, Lammengatan
Växjö får återigen bra resultat i Socialstyrelsens senaste brukar
enkät och bäst av alla särskilda boenden i Växjö var Lammen
gatan i Lammhult.

Asta och Ingvar Svensson ger full pott till Lammengatan. Foto återgivet
med vänlig tillåtelse av Lars-Göran Rydqvist och SMP.

Lammengatans enhetschef Pia
Persson är glad och nöjd med
årets brukarundersökning.
– Det här betyder mycket
för mig och personalen. En
sak vi har försökt arbeta med
på ett konstruktivt sätt är en
samhet. Vi vill inte att de som
bor här ska uppleva ensamhet,
säger hon.
Pia och hennes personal
har använt förra årets resultat
som inte var så bra som under

I samband med Lammhults Julmarknad lördag 26/11 gästar »Ska
ra«Bert Karlsson Folkets Hus Lammhult mellan 15.30 – 17.00. Han
kommer bland annat signera sin nya bok »Så blir du miljonär« samt
besvara frågor från besökarna på scenen. BILD: Sportförlaget.

lag för att förändra och utveck
la arbetet med de boende.
Asta Svensson, bilden, är
nöjd med Lammengatan och
säger att det borde utses till
hela Sveriges bästa boende.
– Alla är snälla och vänliga,
aldrig en sur min eller ett ont
ord, säger hon.
Samhällsföreningen gratulerar
till ett väl utfört arbete!
Kirsti Wennerholm

De boende på Lammengatan uppmärksammas särskilt på Lammhults
dagen, då det blivit tradition att »cruisa« i de fina veteranbilarna.
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Arbetet med fördjupad översiktsplan för Lammhult
för
djupade översiktsplaner i
stort och vill gärna utvidga tän
ket kring våra kommundels
centra och ta med deras omgi
vande landsbygd.
Vi tror att den omgivande
landsbygden har stor betydelse
för Lammhults tätort. Detta
betyder att vi gör ett omtag. Av
denna anledning kommer det
att dröja ytterligare innan ni
Vi har tänkt om när det gäller ser resultatet av allt det arbete

som ni lade ner i våras.
Dialogen med er som bor
i tätorten och på landsbygden
runt omkring Lammhult är av
görande för en bra planering.
All den kunskap och de
förslag som vi fått in kommer
i allra högsta grad fortsatt vara
av stor betydelse när vi pla
nerar Lamm
hult tätort med
omland.

Växjö kommun hade tidigt under 2016 ett stormöte för att
diskutera och få in synpunkter
på Lammhults långsiktiga ut
veckling.
Vi fick in många bra förslag
som under året har legat till
grund för det fortsatta arbetet
med att ta fram en fördjupad
översiktsplan för Lammhult.

Vi på Växjö kommun vill tacka
er för den insats ni har gjort
hittills och har ni mer att dela
med er av kring utvecklingen
av Lammhults tätort eller den
omgivande landsbygden så tve
ka inte att höra av er.
Rasmus Leo, Planeringskontoret
Kommunledningsförvaltningen
Växjö kommun
rasmus.leo @vaxjo.se

Julmys på Kupan
Mitt i centrum ligger Kupan, en
trivsam mötesplats för alla som
drivs av Röda Kors-kretsen i
Lammhult. Tack vare alla fina
gåvor har vi nu fyllt butiken
med massor av julvaror, allt

från julgardiner till ett brett
urval av julklappar för stora
och små. Alla intäkterna från
second hand-försäljningen går
till Röda Korsets insamlingar.
Följ oss gärna på Facebook.

Bokföring – Bokslut – Årsredovisning – Deklaration

Fotogenlampa Koholmen Klar, grön eller brun 795:Välkommen till oss!
www.redovisningilammhult.se
0472 – 26 04 40
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När Lammhult tystnar 2016

gårdar arrangerar ännu en
gång den läskiga och rysliga
spökrundan När Lammhult tystnar. Runt 40 gymnasieungdo
mar agerar spöken och andra
hemska varelser i skogen, med
Torsdagskväll på höstlovet. Vad uppgift att skrämma de om
är det som händer i skogarna
kring 250 ungdomar som bus
runt Lejonbacken och Lygnen? sats till starten vid Ello Livs.
Ungdomarna går i lag
Jo, Växjö kommuns fritids och utmed den mörka skogs

rundan ska de lösa uppgifter
vid fem olika stationer. Under
några mörka kvällstimmar
hörs det skrik, motorsågar och
skällande hundar och när tyst
naden lägger sig har klockan
hunnit bli 22.00.
middagen och alla andra som
på något sätt var inblandade i
Tack till alla superduktiga spö detta otroligt roliga arrange
ken, Ellie och Katta som smin mang!
kade alla spöken under efter
Magdalena Lundh

Ljusmanifestation med förskolorna
En ofta citerad beskrivning
av vad hållbar utveckling är,
lyder som följer:
”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov
»Världen behöver en ny berät
utan att äventyra kommantelse« är ett sätt att tänka och
de generationers möjligheter
arbeta kring en hållbar fram
att tillfredsställa sina behov.”
tid som initierats av Reggio
Emilia-institutet.
Tillsammans med barnen vill
vi göra en fin ljusmanifestation
På förskolorna i Lammhult på Värdshustorget under Jul
arbetar vi med hållbar utveck marknaden, till glädje och ef
ling där bland annat begrepp tertanke. Genom ljusen vill vi
som ekologi, kretslopp, håll påminna om alla barns värde.
barhet, giftfritt, solidaritet och
tolerans behandlas på många
Förskolorna i Lammhult genom
Jaana Vainio
Eko-ull. Frånolika
795:- sätt i våra temaarbeten.
En av skolans och förskolans
viktigaste uppgifter är att inspirera till hopp och framtidstro hos barnen.

Tänd ett ljus
eller många
i advent
Adventsstjärna
Watt & Veke
Från 245:-

Choklad, leksaker, inredning och antikt
h
Välkommen in till oss på Julmarknaden
Vi har öppet 10.00 till 16.00

Ljusstake
Lovisa
Från 495:-

norrgavel

Jönköpingsvägen 5
0472 – 26 40 60

Växjövägen 42.
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Gör en riktigt smart investering

SATSA PÅ POÄNG
Långsiktigt sparande är en smart investering. Och
ju tidigare man börjar spara, desto bättre. Att ha
en rejäl grundplåt när det är dags att ta avgörande steg i livet är en trygghet.

Boplanera nu – njut sen!

MAN
INVESTERAR
I POÄNG

Ett sådant steg handlar om boendet. Till exempel när det är dags
att flytta till första egna lägenheten. Eller när man ska sälja sin
villa och flytta till en hyresrätt.

Bo bekvämt
i centrum

MAN
INVESTERAR
PÅ LÅNG SIKT

För 100 kr om året står du i den kommunala
bostadskön. Under tiden kan du luta dig
medan
dina
köpoäng
n lägenhet
örja
boplanera nu
Börja
så har
boplanera
du en bra
nutillbaka
chans
så har att
du få
enen
bra
lägenhet
chans
att fårullar
en lägenhet
intill
– ett
om
dagen.
oplats.vaxjo.se
ör livet lättare.
somLäs
görom
livet
hur
lättare.
det går
Läs
om
påhur
www.boplats.vaxjo.se
det
går till på www.boplats.vaxjo.se

Telefon 0472 - 48 250

Kommande evenemang på
Folkets Hus och Värdshuset

iker.eller ring till någon
eller
avring
Boplats
tillSånågon
Växjös
avbobutiker.
BoplatsVäxjö
Växjös bobutiker.
gå in på
Boplats
redan idag och påbörja
din framtidsinvestering.
På så sätt blir valfriheten
som störst när den behövs
Tre bostadsbolag i samverkan
Tre bostadsbolag i samverkan
som–mest.
Tre bostadsbolag
Tre
en bostadsbolag
kö
– en kö

26 november 15.00 - 18.00
Julmarknad i Folkets Hus och på Värdshuset.
18 december 15.00
Barnmatiné Pettsson och Findus firar jul.
Börja boplanera nu så har du en bra chans att få en lägenhet
som gör livet lättare. Läs om hur det går till på www.boplats.vaxjo.se
25 december 14.00 och 17.00
MAN ÄR
eller ring till någon av Boplats Växjös bobutiker.
REDO NÄR DET
Sverigepremiär på bio:
ÄR DAGS
ngehems bobutik
bostäders
bobutik
Hyresbostäders
Växjöhems
bobutik
bobutik Växjöhems
Vidingehems
bobutik
bobutik
Vidingehems bobutik
Etthundraettåringen.
MAN
el
0470-7008
1780
70
l 0470-77
Tel 0470-77
Tel08
0470-74
80
85 15
Tel 0470-74 Tel
85 15
0470-70 17 70
Tel 0470-70 17 70
FÅR UT MER
25 december 19.00
Tre bostadsbolag i samverkan
VALFRIHET
Tre bostadsbolag – en kö
Bostadsbolagen ägs av Växjö
Bostadsbolagen
kommun –www.boplats.vaxjo.se
Europas
ägs avgrönaste
Växjö kommun
stad. – Europas grönaste stad.
Hemvändarkväll Värdshuset Entré 100:26 december 17.00
Hyresbostäders bobutik
Växjöhems bobutik
Vidingehems bobutik
Tel 0470-77 08 80
Tel 0470-74 85 15
Tel 0470-70 17 70
Bio Etthundraettåringen.

BoplatsBoplats
Växjö Växjö
Boplats Växjö

Bostadsbolagen ägs av Växjö kommun – Europas grönaste stad.

16

