
Nr 3 HÖSTEN 2017           INFORMATION FRÅN SAMHÄLLSFÖRENINGEN I LAMMHULT
Allehanda

NYA LAMMHULTS

Lammhultsdagen

Årets Lammhultsbo 2017: Cjell Andersson.

Full fart på både små och stora i hoppborgarna.

Förskolebarnens plantor som de drivit upp fick 
åka i nya »Köpenhamnscykeln«. 

Johannes Nikolausson och Haydless Joe.

Koncentrerade knattar efter godisregn.

Seniorer från Lammengatan på cruising.

Alla de nominerade till Årets Lammhultsbo 2017.

Årets Lammhultsbo »Genom mångårigt 
föreningsarbete och som ›vaktis‹ på sko-
lan har Cjell under många, många år 
hjälpt och väglett mängder av ung domar 
i Lammhult. Alltid med entusiasm och 
med inställningen att ingenting är omöj-
ligt.« Med den fina motiveringen utsågs 
Cjell Andersson till årets Lammhultsbo 
på Lammhultsdagen. 

Designauktionen För andra gången anord-
nade vi en designauktion under Lamm-
hultsdagen, där alla pengar oavkortat går 
till välgörenhet. Precis som förra året var 
Mats Ericson auktionsutropare och hela 
29 240 kronor kunde i år skänkas till Barn-
cancerfonden via välgörenhetsprojektet 
Team Rynkeby.

Vi tackar ödmjukast alla som var med 
och bjöd på de 18 produkterna samt alla 
företag som bidrar och gör auktionen möj-
lig. Varmaste tack till Lammhults Möbel, 
Svenssons i Lammhult, Norrgavel, Nils-
sons Möbler, Källemo, Bruno Mathsson 
Int., Swedese, Bsweden, Pholc och Lädja 
Snickerimagasin.                   Möbelriket AB

Ett STORT TACK till alla som gjorde 
Lamm hultsdagen till en fantastisk 
dag. Ett särskilt tack till Dan Hult
stein, Marc Design, Combi fastigheter, 
ICA Super market, AK ARO och PRO/SPF 
som på olika sätt stöttade lite extra.

Ida Claesson, Lammhultsdagen 2017
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Månad Veckodag Datum Tid Aktivitet Arrangör

September 
Söndag 3 15.00 Bio - Matiné, Bilar tre Folkets Hus
Onsdag 6 14.00- 17.00 Stick-café i Bergs sockenstuga Svenska kyrkan

Torsdag 7 14.30 Andakt på Lammengatan, Erik Keijser och Erkki Mörck Lammhults 
församling

Torsdag 7 15.00 Daglediga - Pluskören sjunger och spelar önskesånger Centrumkyrkan
Fredag 8 19.00 Viktoria Tolstoj Folkets Hus
Fredag   8 Bussutflykt PRO

Söndag 10 10.00 Mässa i Lammhults Kyrka med Lars-Gunnar Selinder 
Konfirmationsupptakt 

Lammhults 
församling

Onsdag 13 14.00
I Aneboda Bygdegård visar ett tiotal damer från Mo heda 
hembygdsförening Worney Larssons kreationer från mitten 
av 1900-talet 

SPF

Söndag 17 11.00 Gudstjänst i Lammhults Kyrka med Lennart Johansson Lammhults 
församling

Onsdag 20 14.00- 17.00 Stick-café i Bergs sockenstuga Svenska kyrkan

Onsdag 20 19.00
Smålandsbälgarna från Sävsjö framför ett varierat program 
med musik och sång till dragspel och saxofon i Fraggahults 
Bygdegård. Kvällen avslutas med årsmöte 

ASA Föreläs-
ningsförening 

Torsdag  21 14:30 Andakt på Lammengatan med Lennart Johansson och 
Erkki Mörck

Lammhults 
församling

Torsdag 21 15.00 Daglediga - Lasse Svensson från Alingsås med sitt dragspel 
sjunger och berättar om ”Från berget till Torget” Centrumkyrkan

Fredag 22 15.00 I Församlingshemmet visar Alvar Liljengren från Mössjöås 
gamla filmer från Lammhultsbygden PRO

Söndag 24 10.00 ”Alla behövs” Gudstjänst med Lars-Gunnar Selinder i Asa 
kyrka. Seniordag med middag i bygdegården i Fraggahults 

Lammhults 
församling

Söndag 24 18.00 Bio - Hitmans Bodyguard Folkets Hus

Onsdag 27 18.00 After Work Lammhults 
församling

Torsdag 28 14.00 Dag bio - Tulpanfeber (med kaffe efter filmen) Folkets Hus
Oktober

Söndag 1 10.00 Mässa med Harald Gustafsson i Lammhults kyrka Lammhults 
församling

Söndag 1 15.00 Bio - Matiné Ninjago Folkets Hus
Onsdag 4 14.00-17.00 Stick-café i Bergs sockenstuga Svenska kyrkan

Torsdag 5 14.30 Andakt på Lammengatan Lammhults 
församling

Torsdag 5 15.00
Daglediga - Staffan med kompis Janne ”Andliga sånger, 
gammalt och nytt med ofta berättande texter om livet i lite 
country stil

Centrumkyrkan

Fredag 6 19.00
Rock´n Roll- och berättarkväll med The Cadillac Band och 
Ove Pilebo med flera på Folkets Hus 
För biljetter ring 0702-786777 eller 0733-661107

 The Cadillac 
Band

Söndag 8 10.00 Mässa med Harald Gustafsson i Asa kyrka. Skördeauktion Lammhults 
församling

Onsdag 11 14.00 Korvtillverkning och tillagning av rotmos som vi sen avnju-
ter tillsammans i Bergs bygdegård SPF

Onsdag 11 19.00 Håkan Palm från Lädja visar ett bildcollage från de resor 
han gjort till olika delar av världen i Fraggahults Bygdegård

ASA Föreläs-
ningsförening

Söndag 15 14.00 Mässa i Aneboda kyrka med Erik Keijser. Stipendieutdel-
ning från Maria och Torsten Magnussons stiftelse

Lammhults 
församling

Söndag 15 14.00 Barnteater - Måntornet, 3-5 år Folkets Hus

Torsdag 19 14.30 Andakt på Lammengatan Lammhults 
församling

Aktiviteter i Lammhult med omnejd hösten 2017

Kalendern fortsätter på sidan 11Lossa omslaget och spara kalendern!
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Växjövägen 42. 

norrgavel

Överkast  
Linne,  
Norrgavel.
2 950:-

Kuddvar Luni,  
Caravane.
Från 795:-

Never Spring, Björk & Berries.
Från 795:-

Pläd Eko-ull,  
Norrgavel.

795:-
Hej kära höst!

Hemlagade hamburgare - Ala Carte - Husmanskost

LAMMHULT
Lammhults Värdshus

Nu kan du även 
få pizzor lagade 
på italienskt vis!

Stoftavskiljning
för träindustri

Verkstad och
byggplåtslageri

nikolaussons.se

Vi finns på plats i Lammhult för dig.
Ge dina fötter  
lite höstmys!

☎ 070 – 562 85 52
fotlisan@gmail.com
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Ordföranden har ordet
Tiden går fort och sommaren 
2017 kan vi nu lägga bakom 
oss. Sommarvädret har varierat 
men kan sammanfattas i att 
det säkerligen funnits dagar 
som passade alla. 

Många besökare och turister 
har stannat till i Lammhult 
och då framförallt besökt vårt 
utbud av möbelaffärer. Till 
skillnad mot föregående som-
mar kan vi i år glädjas över ett 
tillgängligt värdshus. Det är 
inte utan stolthet man har kun-
nat hänvisa turister till Zack's 
och så roligt det är att se den 
aktivitet och rörelse som finns 
runt stället.   

Växjö kommuns Scensom-
marprogram har varit till gläd-
je för många, såväl för barn 
och unga som för oss äldre. 
Badorkstern gjorde entré på 
Lamm hultsbadet, Damorkes-
tern och Don´t think Twice 
gästade hembygdsparken. Själv 
avnjöt jag tillsammans med ett 
hundratal andra Don´t think 
Twice, en Växjöbaserad trio, 
som spelade ett urval av Bob 
Dylans bästa sånger genom 
åren med den äran. Sven-Olof 
Lorentzens ”informativa prat” 

om Bob Dylan gav en bra in-
blick och förståelse till den inte 
helt okomplicerade kompositö-
ren. Enligt mitt förmenande 
en helt fantastisk kväll!   

Lammhultsdagen 2017 var 
som vanligt mycket välbesökt. 
Årets Designauktion inbring-
ade drygt 29 tkr som oavkortat 
gick till Barncancerfonden. 

Så till det mindre roliga, åter-
igen har Trafikverket bestämt 
sig för att sänka hastigheten på 
Riksväg 30 till 80 km/h. Precis 
som vid förra tillfället agerar 
vi i frågan. Tillsammans med 
Lammhults näringsliv kom-
mer vi att lämna ett yttrande 
på den utskickade remissen. 
Vårt gemensamma ställnings-
tagande avviker inte från det 
överklagande som gjordes vid 
förra tillfället. Vi yrkar på att 
säkerhetskraven på vägsträck-
an uppnås genom andra åtgär-
der än genom sänkt hastighet 
och att hastighetsbegränsning-
en bibehålls med nuvarande 
90 km/h. 
 Annika Hallqvist

Lammhults Alle handa nr. 4 2017 delas ut under vecka 46, 
senast 17 november. Texter, bilder, annonser och andra 
mycket välkomna bidrag ska mejlas till kirsti@picaform.se 
eller postas till Wennerholm, Matkull 6, 363 94 Lammhult 
senast tisdag 24 oktober. Kom ihåg att alla tidigare nummer av  
Nya Lammhults Allehanda finns att läsa på allehanda.picaform.se

www.salongpåhörnet.se
Telefon 0472/26 06 10

Välkommen till oss

Bäckgatan 16, Växjö | 0470-459 94 | www.a-maklare.se

Annons Lammhults allehanda sept 2017.indd   1 2017-08-24   16:52:50

SATSA PÅ POÄNG
Gör en riktigt smart investering

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 avgöran-
de steg i livet är en trygghet.

Boplanera nu – njut sen!

Hyresbostäders bobutik  
Tel 0470-77 08 80 

Växjöhems bobutik  
Tel 0470-74 85 15 

Vidingehems bobutik  
Tel 0470-70 17 70  

Bostadsbolagen ägs av Växjö kommun – Europas grönaste stad.

Tre bostadsbolag i samverkan

Boplats Växjö
Tre bostadsbolag – en kö

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  

eller ring till någon av Boplats Växjös bobutiker. 

Boplanera nu – njut sen!

Hyresbostäders bobutik  
Tel 0470-77 08 80 

Växjöhems bobutik  
Tel 0470-74 85 15 

Vidingehems bobutik  
Tel 0470-70 17 70  

Bostadsbolagen ägs av Växjö kommun – Europas grönaste stad.

Tre bostadsbolag i samverkan

Boplats Växjö
Tre bostadsbolag – en kö

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  

eller ring till någon av Boplats Växjös bobutiker. 

Boplanera nu – njut sen!

Hyresbostäders bobutik  
Tel 0470-77 08 80 

Växjöhems bobutik  
Tel 0470-74 85 15 

Vidingehems bobutik  
Tel 0470-70 17 70  

Bostadsbolagen ägs av Växjö kommun – Europas grönaste stad.

Tre bostadsbolag i samverkan

Boplats Växjö
Tre bostadsbolag – en kö

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  

eller ring till någon av Boplats Växjös bobutiker. 

MAN  
INVESTERAR 

I POÄNG

MAN  
FÅR UT MER 
VALFRIHET

MAN 
INVESTERAR 

PÅ LÅNG SIKT

Ett sådant steg handlar om boen-
det. Till exempel när det är dags 
att flytta till första egna lägen-
heten. Eller när man ska sälja sin 

villa och flytta till en hyresrätt.  

För 100 kr om året står du i den kommunala 
bostadskön. Under tiden kan du luta dig 

tillbaka medan dina köpoäng rullar 
in – ett om dagen.

Så gå in på Boplats Växjö 
redan idag och påbörja 

din framtidsinvestering. 
På så sätt blir valfriheten 

som störst när den behövs 
som mest.

MAN ÄR  
REDO NÄR DET 

ÄR DAGS

Boplanera nu – njut sen!

Hyresbostäders bobutik  
Tel 0470-77 08 80 

Växjöhems bobutik  
Tel 0470-74 85 15 

Vidingehems bobutik  
Tel 0470-70 17 70  

Bostadsbolagen ägs av Växjö kommun – Europas grönaste stad.

Tre bostadsbolag i samverkan

Boplats Växjö
Tre bostadsbolag – en kö

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  

eller ring till någon av Boplats Växjös bobutiker. 

www.boplats.vaxjo.se

EASY fåtölj 
Inklusive fotpall.  
Grått fårskinn, oljad ek. 

11. 590 kr 
(15. 940kr)
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Under vecka 33 var det full rulle 
på Norrvalla, då åtta ledare 
samt närmare 40 barn deltog i 
årets fotbollsskola. Massvis med 
fotboll i form av träningar och 
turneringsspel resulterade i en 
mycket lyckad vecka!

IFK Lammhult står för fotbolls-
skolan, ledarna kommer från 
organisationen. Aktiviteten 
ägde rum på Norrvalla klockan 
12-16 med en kort fika rast mitt 
i.

– Vi har tränat i olika ålders-
grupper. Ibland har vi valt lite 
själva vad vi vill göra. Vi bru-
kar önska guld och silver, säger 
Ebba Thuresson 

– Vid halvett tar vi mellan-
mål, fyller Signe Pettersson i, 
jag brukar ha med mig Festis 

och macka, ibland pannkakor. 
– På eftermiddagen har vi 

spelat turnering i olika lag. Vi 
har varit Kalmar, Göte borg, 
Helsingborg och Malmö. Det 
har varit jättekul, instämmer 
de båda.

På fredagen var upplägget an-
norlunda. På  förmiddagen 
stod poängjakt på schemat 
och efter lite korvgrillning och 
prisutdelning följde det obliga-
toriska vattenkriget, som varje 
år är lika uppskattat, och blött. 

Barnen var både dyngsura 
och kalla, men framförallt gla-
da och nöjda över veckan när 
fotbollsskolans sista dag var 
slut. Tack för en härlig vecka!

Elvira Zackéusson

Uppskattad fotbollsskola

Lirarna Ebba Thuresson och Signe Pettersson.

PML BYGG i Lammhult AB erbjuder tjänster som 
tak byten, tillbyggnader, renoveringar, fönster byten, 
köks monteringar 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 bygg arbetsmiljösamordnare.

peter@pmlbygg.se   www.pmlbygg.se

Välkommen in 
till Svenssonslivet.

annons_allehanda_aug_17.indd   1 2017-08-24   10:08
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Odla kompis blev succé

Nyheter i Lammhults Församling 
Vi får en ny kyrkomusiker i 
november, Rebecca Wendel 
kommer då att börja hos oss. 
Hon kommer närmast från 
Vrigstad-Hjälmseryd. Vi ser 
fram emot att få ta emot hen-
ne och att vår körverksamhet 
kan återupptas.

Värdinnan och vaktmästa-
ren i församlingen, Carolina 
Erelt, har efter många år valt 
att gå vidare till annan tjänst. 

Fredrica Stråhlén började i som-
ras som hennes efterträdare. 
Sofie Lind ström, från Ormes-
berga, kommer också att ar-
beta med dessa uppgifter på 
halvtid, dels i Lammhults för-
samling men också i Öhr och 
Ormesberga. Vi välkomnar 
båda och hoppas de ska trivas 
bland oss!

Johan Lindstrand

I våras startade Växjö kommun 
projektet Odla kompis i Lamm-
hult med syfte att odla både 
grönsaker och nya vänskaps-
relationer. Odlarna håller till 
mellan godsmagasinet och 
ICA där det förutom odlingslå-
dor också har landat en tillfäl-
lig park med sittplatser. 

Liknande projekt har på-
gått i Malmö en tid och för att 
inspirera både nuvarande och 
framtida odlare anordnades en 
studieresa dit sista söndagen 
i augusti. Nästan fyrtio per-
soner, i olika åldrar och med 
olika nationalitet, åkte med 
buss från Lammhult ner till 
Botilden borg Rosengård där 
vi togs emot av Cyrille och 

hans kollegor. De berättade 
om Malmös variant av Odla 
kompis, men även hur man har 
utvecklat detta till olika verk-
samheter och företag där man 
exempelvis säljer grönsaker 
och kryddor till restauranger 
och butiker i närområdet (mer 
info på botildenborg.se). Un-
der dagen hann vi även med 
att göra ett kort besök i Folkets 
park och vid havet.
Resan anordnades i samarbete 
mellan Lammhults samhälls-
förening, Växjö kommun och 
Leader Linné med förhopp-
ning att ännu fler vill »Odla 
kompis« i Lammhult nästa år.

Linda Westeson

Cyrille, projektledare på Stads-
bruk Green Inc. Stadsbruk är ett 
koncept för att skapa gröna jobb, 
hälsa och integration i staden med 
hjälp av odling.

Nelli, Nesrin och Annika vid odlingsfältet för Odla kompis i Malmö. 

Vi kan hjälpa er med
• Allt inom gräv • Kompletta husgrunder • Trädgårds-
anläggningar • Plattläggning och murar • Byte av 
enskilda avlopp (diplomerad) • Skogsvägar • Kant
skärning • Dikes rensning • Stenspräckning med 
Simplex krutpatroner • Uthyrning av grävare med förare, 
både hjul och bandgrävare • Vi hjälper både privat
kunder och företag!
Välkommen att kontakta Tonny Eriksson på 070 - 2327123

www.tezab.se

Vi är miljöcertifierade enligt PEFC

Tid att göra  
höstfint inne  

och ute – vi har 
blommorna!

Lammhults Blomsterhandel 
0472 – 26 01 62

Vill ni träffa ett gött gäng, kom 
till Sandra & Therese häng

Allt inom hårvård 
och naglar

Välkomna till 
Sandra’s Salong

Th make up and nails

Örnvägen 6
0472-26 15 56 

Yoga & Massage 
Lammhult 

Yogaretreat Småland och Öland 
Bokadirekt.se eller 0735-099434

ankihisshult@hotmail.com

Yoga by Småland
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För drygt ett år sedan satt vi 
några stycken i ett kompisgäng 
och diskuterade tennis banorna 
i Lammhult. Vi spelade själva 
ganska mycket men såg också 
att intresset var dåligt för både 
anläggningen och för att spela 
tennis i Lammhult. Vi ville göra 
något, både för att rädda 
banorna men också för att hjäl-
pa till att göra Lammhult mer 
attraktivt.  

Vi bad IFK Lammhult om att 
få ta över banorna vilket de 
tyckte var en bra ide, då det 
skulle innebära att IFK kunde 
lägga all sin energi på fotbol-
len. Vi startade klubben och 
gav den namnet Lammhult Ti-
gers TK, skapade ett emblem 
och tog de första kontakterna 
med kommunen som till en 
början var lite avvaktande. Det 
märktes att de blivit brända för-
ut och ville först se vilka vi var. 

När de märkte att vi menade 
allvar och att vi la ner mycket 
jobb vände det. Sen den dagen 
har de verkligen ställt upp på 
oss. Det är vi riktigt tacksam-
ma för. Vill passa på att tacka 
alla på kommunen som hjälpt 
oss, och även stort tack till Are-
na service i Växjö kommun. 

Under året har vi tagit tag i 
banorna som i dagsläget håller 
mycket bra kvalitet. Vi har rätat 
upp näten runt banorna, bytt 
nät, fixat bevattningen, lagt 
nya linjer, byggt grillplats, an-
ordnat tennisskola och mycket 
mer. Ett tufft jobb, men det är 
samtidigt riktigt roligt att se 
förvandlingen.

Förhoppningsvis är tennis-
säsongen inte slut än på ett tag. 
Vi räknar med att hålla banor-
na öppna oktober ut om vädret 
tillåter, så håll tummarna. 

Vi vill passa på att tacka alla 
som spelat och hoppas ni är 

lika nöjda som vi är! 
Det största tacket går till 

våra sponsorer som gjort det 
möjligt för oss att starta upp 
vår nya förening: Lammhults 
Möbler, Lammhults Gjuteri, ICA 
Super market Lammhult, Nils
sons Möbler, Lammhultsmacken 
Frendo, Ackurat, Vidinge hem och 
Combi Montage.

Peter Lundin

Händelserikt år för Lammhult Tigers TK Hösthälsning  från Trendgym
Vi går mot mörkare tider, på Lamm-
hults Trendgym håller vi på att 
fräscha upp gymmet, allt med 
ideella krafter så det tar lite tid. 
Som medlem är man välkom-
men att hjälpa till. Maskinparken 
kommer att utökas med ett nytt 
löpband. Våra gruppträningspass 
har dragit igång, välj mellan 
Yoga, Spinning, Cirkelfys, Kom
igånggympa, Core/medi ta tion, 
Power pump och Tabata. 

Nytt för denna terminen är 
Mamma/bebisträning på onsda-
gar kl 9.30-10.15. Barngympa för 
barn födda 2012-2015 med start 
v 36. Showdans för barn/ungdom 
födda 2004-2008 med start v 
38. Köp gymkort via vår hem-
sida eller söndagar 18.30-19.30. 
Under hösten kommer det även 
dyka upp en nyhet som är en 
spännande utmaning för oss.  
Håll utkik på www.trendgym.
se eller på vår FB-sida Lamm-
hults Trendgym. Välkomna!

Styrelse och instruktörer

Insändare
Varför har det blivit så skräpigt 
i Lammhult? 
En god vän som varit på besök 
i sommar påpekade, var vi än 
gick på våra dagliga promena-
der såg vi godispapper, flaskor, 
burkar, glasspapper, cigarrett-
paket med mera på marken. 
Värst är det mellan blomster-
affären och skolan.

Varför? Är folk lata, finns 
det för få papperskorgar? Ingen 
trevlig syn vid busshållplatser 
eller tågstationen heller. 

 
 
 
Kan inte folk lära sig att ta  
hand om sitt eget skräp, så kan 
kanske kommunen anställa 
»plockare« som man ofta ser i 
större städer.

Insänt av Elsa Andersson.

Välkomna bidrag till insändarspalten 
mejlas till kirsti@picaform.se eller 
postas till Wennerholm, Matkull 6, 
363 94 Lammhult. Du får skriva 
anonymt eller under pseudonym, 
men redaktionen måste veta vem som 
skrivit utifrån allmänna publicerings
regler.

Aneboda Bygdegård Sven-Arne Carlsson, 0472 262043.

Asa Bygdegård boka@asabygdgard.se, Åsa 0703-768071, 
Roger 0705-265039.

Bergs Bygdegård info@bergsbygdegard.se, Bosse Ivarsson, 
0768-308248 eller 0472 74085.

Centrumkyrkan, Filadelfia, Missionskyrkan Hans Lundberg, 
0705-512583 eller Bernt Johansson, 0705-512583.

Hjälmsbodarna Gull-Britt Steifelt, 0702-335459.

Hälsoarenan Lars-Åke Sjökvist, 0761-802907.

Lammhults Folkets Hus Annika Hallquist, 0763-482801.

Bokföring – Bokslut – Årsredovisning – Deklaration

Välkommen till oss!
www.redovisningilammhult.se 

0472 – 26 04 40

Uddens Får
Försäljning av Lammlådor och Fårskinn. Hos oss hittar du ett 
lokalt uppfött, slaktat och styckat lammkött. Vi slaktar och styckar 
våra djur på Ekovilt, Lönashult. Lammlådan innehåller kött från 
ett lamm. Ca 12-20 kg finstyckat, vakuumförpackat och uppmärkt 
lammkött, färdigt att lägga i frysen. Pris 140 kr/kg. Beräknad 
leverans v 38-39. Får- och lammskinn av Got-
lands- och Leicesterfår kan beställas och kommer 
att finnas till försäljning och beräknad leverans i 
början av december. Kontakta oss för beställning: 
John 070-2061697  Susanne 073-7302777. 
Besök gärna @uddensfar på Facebook.

Lokaler att hyra 
för fest och evenemang
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Grill och boule
med PRO

Den numera årliga traditio-
nen med grillfest i augusti vid 
Boulebanan i Lammhult med 
PRO Lammhult som arrang-
ör och med inbjudna gäster 
från PRO-föreningen i Vrig-
stad-Rörvik anordnades också 
i år. Förutom boulespel under 
Egon Lind stigs ledning, korv-
grillning med Hans Sköld som 
grillmästare, tipsrunda med 
Bengt Persson som ansvarig, 
kaffeservering och lotterier, 
gästade spelmanslaget Värends
harpan årets fest. Med glatt hu-
mör och stor skicklighet spela-
des både välkända och okända 
spelmanslåtar, däribland Ar-
nes polska, komponerad av 
Lamm  hultsbon Arne Rudelöv. 
Dansmelodier i både vals-och 
hambotakt med mera bjöds 
också de 50-talet åhörarna som 
njöt i fulla drag av musik och 
vackert sommarväder.

Lisbet Peterson
Ingrid Kallström-Bengtsson, Alvesta presenterade programmet och bland musikanterna fanns flera för 
Lamm hultsborna välkända spelemän som Arne Rudelöv, Rolf Svahn, Sven Erik Vejvi och Björn Skogström.
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Lions delar sedan 11 år ut stipen-
dier till elever vid Lamm hult 
skolas avgångsklasser, där sko-
lan utser stipendiaterna.

I år tilldelades Ellen Ivarsson 
stipendium för bästa presta-
tion och Filippa Lennartsson för 
bästa brobyggare. Zaker Hussein 
Khalilzacleh tilldelades ”Från 
tall till pall”, en sommar kurs 
på Capella gården i Vickle-
by på Carl Malmstens skola, 
Öland. 

Ekonomiskt stöd har lämnats till 
Lammhults nya ridhus, Kul-
turskolan i Lammhult under 
ledning av Nina Ivarsson, Eng-
landsresa för Lammhults skola 
klass 6 samt resa till Liseberg 
för Lammhults fritidsgård.

Ny president för 
Lions i Lamm hult 
är Hans Sköld.

Lennart Klefsjö

Aktuellt från Lions i Lammhult

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

Krister Jonson samt Jan-Ola Nilsson från Lions på varsin sida om 
stipendiaterna Ellen Ivarsson, Zaker Hussein Khalilzacleh och Filippa 
Lennartsson 

Succé igen!
Så var det dags igen, för 
sjunde året i rad anordnade 
Lammhults ridklubb tillsam-
mans med Växjö Fältrittklubb 
och Norrvidinge Ryttarsäll-
skap Sveriges numera största 
ponny cup Karl Oskar Cup på 
Värendsvallen i Växjö. 

Starten gick torsdagen den 
10 augusti eftersom man i år 
hade utökat med ytterligare 
en dag. Sedan pågick cupen 
hela helgen. För varje år bara 
ökar intresset och i år var det 
nästan 1200 starter mot förra 
årets 800. Frågan är om vi kan 
bli större? 

Hela arrangemanget byg-
ger på att vi har fantastiska 
frivilliga funktionärer som är 
beredda att genom sin enorma 
arbetsinsats göra det möjligt 
för oss att på detta sätt ge våra 
unga duktiga ryttare chans att 
visa upp sig samt dela med sig 
och få utbyte av sitt engage-
mang inom ridsporten!

Det mest positiva med Karl 
Oskar Cup är att den är så 
bred. Alla klasser, från Lätt E 
till Medelsvår B, är represen-
terade och det gör att alla kan 
vara med oavsett vilken nivå 
en befinner sig på.

Från Lammhults Ridklubb 
var drygt 20 ekipage anmälda 
och vi gjorde otroligt bra ifrån 
oss, vi placerade oss som 2:a i 
föreningscupen!

Vi fick idel lovord från alla 
besökande och deltagare om 
hur väl cupen är anordnad. 
Vi hade fina uppställnings-
ytor som kommunen bidragit 
med för alla drygt 300 hästar 
som deltog. Samt också som vi 
nämnde tidigare alla funktio-
närer som ställt upp från tidig 
morgon till sen kväll. Som de 
har slitit och gett av sin fritid 
för att detta ska kunna bli av 
ännu en gång. Stort tack från 
oss i LARK, vi ser fram emot 
nästa Karl Oskar Cup 2018!

Styrelsen LARK

Zana fixar maten i Lammhult
På självaste Lammhultsdagen 
öppnade Zack ś i Lammhult, 
till mångas förtjusning. Zana 
Canpolat med personal har se-
dan dess övertygat lammhults-
borna med sitt koncept, nu 
dessutom utökat med pizzor 
bakade på »italienska«.

Det är många som vittnar 
om riktigt god och vällagad 
mat och som är mer än nöjda 
med ett levande värdshus!
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Bo bekvämt 
i centrum
Telefon 0472 - 48 250

Service – Hjulbyte – Däck – Verkstad
Jönköpingsvägen 14  

0472 – 26 07 03
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Månad Veckodag Datum Tid Aktivitet Arrangör

Torsdag 19 15.00

Daglediga - Frank Johansson, Ingegerd Strömberg, Gerd 
Karlsson Åseda sjunger och berättar om ”Britt G Hallqvist 
en av våra främsta psalmförfattare”. Dags för Äppelpaj - väl-
kommen med din paj

Centrumkyrkan

Fredag 20 14.00 Kultureftermiddag i Folkets Hus och på Zacks PRO

Söndag 22 10.00 Familjegudstjänst med bibelutdelning i Lammhults kyrka 
med Harald Gustafsson och Inger Spjut 

Lammhults 
församling

Onsdag 25 18.00 After work med Harald Gustafsson Lammhults 
församling

Lördag 28 09.00 Hembygdsföreningen - Lövräfsning Hembygds-
föreningen

Söndag 29 10.00 Mässa i Lammhults kyrka med Lennart Johnsson Lammhults 
församling

Söndag 29 15.00 Bio - Matiné - Lilla Anna Folkets Hus
Söndag 29 18.00 Bio - DET Folkets Hus
Tisdag 31 15.00 Bio - Matiné - Snipp Snapp Snut Folkets Hus

November

Onsdag 1 19.00
Filmfotograf Mats Harrysson från Växjö berättar om och 
visar filmen Bräkneån – landsbygden och människorna kring ett 
litet vattendrag i Fagerhults bygdegård

ASA Föreläs-
ningsförening 

Onsdag 1 14.00- 17.00 Stick-café i Bergs sockenstuga Svenska kyrkans

Torsdag 2 15.00 Daglediga - Bengt Birgersson, Jan Eireståhl och Hans 
Carlén. Tre herrar i sina bästa år sjunger ”Hemlandssånger” Centrumkyrkan

Torsdag 2 18.00 Bio - Dumma mej 3 Folkets Hus
Söndag 5 15.00 Bio - Matiné - My Little Ponny Folkets Hus

Onsdag 8 19.00 Berättarkväll med Hans Falk från Frödansås. Hur kunde det ta 
50 år att ta sig mellan Tolg och Asa?

Hembygds-
föreningen i 
samarbete med 
PRO

Torsdag 9 14.00 Dagbio - Sameblod (med kaffe efter filmen) Folkets Hus
Onsdag 15 14.00- 17.00 Stick-café i Bergs sockenstuga Svenska kyrkan

Onsdag 15 14.00 I Församlingshemmet visar Alvar Liljengren från Mössjöås 
gamla filmer från Lammhultsbygden SPF 

Torsdag 16 15.00 Daglediga - Lyckans Trio Eksjö ”Guds Omsorg”. Vi gör en 
insamling till dagledigas verksamhet Centrumkyrkan

Lördag 18 17.00 Bio - Dirty Dancing (30 år) Folkets Hus

Onsdag 22 18.00 After work Lammhults 
kyrka

Onsdag 29 14.00- 17.00 Stick-café i Bergs sockenstuga Svenska kyrkan

Torsdag 30 15.00 Daglediga - Anita och Thomas Granath, Uddevalla ” En tro 
som bär” Centrumkyrkan

Gruppstart vecka 36 för barnverksamheten i Lammhult kyrka

Aktivitet Åldersgrupp Veckodag Tid

Föräldragrupp med sång, lek och fika 0 år och uppåt med vuxen Tisdagar 09.30-11.30
Föräldragrupp med sång, lek och fika 0 år och uppåt med vuxen Torsdagar 09.30-11.30
Miniminiorer, pyssel, andakt, fika, lek och sång  
Anmälan 0472 2686 81 (15 platser) F-klass Årskurs 1 Tisdagar 14.00-16.00

Juniorer, pyssel gemenskap, fika och andakt Årskurs 4 och uppåt Tisdagar 17.30-19.00

Gruppstart vecka 36 för barnverksamheten i Bergs Bygdegård

Aktivitet Åldersgrupp Veckodag Tid

Föräldragrupp med sång, lek och fika 0 år och uppåt med vuxen Torsdagar 14.00-16.00
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Lammhults macken

Välkommen till

Lösgodis 

4,45 hekto 
Erbjudandet gäller t.o.m. 30/9.
Max en kupong/hushåll.

200:- Ordinarie pris 289:-
Erbjudandet gäller hela september.

Diamanttvätt 
Prova vår nya biltvätt! 

Lammhult

Välkommen in till 
din ICA-   handlare  
i Lammhult!

Peter   
med  personal
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