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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 2 december kl 15.00 – 18.00.
Ett samarrangemang av ortens köpmän, Lammhults Samhällsförening och Lions.

Hjärtligt välkomna till Lammhults julmarknad! Julmarknaden är ett samarbete
mellan samhällsföreningen, Lions, föreningar och köpmän. Den 2 december är det
åter dags att fylla centrum i Lammhult
med julstämning.
Centrumgatan, Köpmannagatan godsmagasinet och Folkets hus/Värdshuset
kommer att fyllas av knallar. Butikerna är
öppna och föreningarna deltar på olika vis.
Det kommer att bli musik och försäljning av bland annat kläder, tavlor, honung,
knäckebröd, julgranar, hembakat bröd
mm, bildspel av Lammhults fotoklubb,
fika, lotterier, tomtar och barnaktiviteter.
Lions Julmarknad i Godsmagasinet kl.
15.00 till 18.00. Lotterier, fiskdamm,
chokladhjul, vinterloppis, korvförsäljning
och underhållning. Julskinkelotteri kl.
16.00 och 17.00. Vinst erhålles mot uppvisande av lott senast kl. 18.00.
Köpmännens Tipspromenad i våra butiker som blivit en succé tidigare år fortsätter även i år. Gå den mellan kl 12.00 till
17.00. Lappar hämtas i Blomsteraffären.
När tipspromenaden är klar lämnar ni
tipslappen på Träffpunkt Lammhult,
(gamla Skånska banken) senast kl 17.00.
Dragning utanför kl 18.00.

Tomtesmyg med OK Norrvirdarna, där
tomten tar emot barnens önskelistor på
Lygnenrundan, kl 16.00-17.00. Barn som
vill lämna sin önskelista följer marschallerna från ingången. Ta med en vuxen,
reflexväst och ficklampa.
Nyöppnade Poppins möbelklinik kommer ha öppet och visa sin verksamhet i
Designarenan.
Träffpunkt Lammhult har öppet och bjuder på glögg. Julpyssel för barnen.
LK Coaching & Reiki visar upp sitt nya
företag i Träffpunkt Lammhults lokaler.
Zack´s har öppet kl 12.00 till 21.00.
Pizzerian är öppen kl 12.00 till 21.00.
Svenssons gårdscafé är öppet kl. 10.00
till 18.00.
Vårat fik har öppet 8.00 till 18.00 med
erbjudande på varm smörgåstårta.
Sånggudstjänst i Filadelfia kl. 19.00 Therese Crona med vänner deltar.
Merithuset har öppet 15 till 18 med internationell mat och musik.
Barnkör från Kulturskolan och Centrumkyrkan sjunger utanför Ica.
Alla är välkomna att strosa runt i centrum,
titta på alla utställare och knallar. Glöm
inte att ta med småpengar till lotterierna!

Ovan: försäljning av julstjärnor vid förra årets
julmarknad.
Nedan: Förskolebarnen arrangerade en vacker
och tankeväckande ljusmanifestation.

Aktiviteter i Lammhult med omnejd vintern 2017/2018
Månad

Veckodag

Datum Tid

Aktivitet

Arrangör

November
Lördag

18

Lördag
Söndag
Måndag
Lördag
söndag

18
19.00
20

17.00
10.00
18.30
12.00 25-26
17.00

Söndag

26

Söndag
Lördag
söndag

26

Måndag

18.00

10.00

18.00
12.00 25-26
17.00

Sångkväll med kören Rejoice från Sandsjöbygden i
Filadelfiakyrkan.
Bio - Dirty Dancing i samarbete med Zack's
Gudstjänst i Filadelfiakyrkan med Göran Ahlander.
Stickcafé i Hjälmsbodarna
Julstuga i Asa Bygdegård, Fraggahult.
Servering och försäljning av hantverk
Sånggudstjänst i Missionskyrkan med Rickard Niklasson
och Roland Lundgren. Insamling till Läkarmissionen.
Bio - Thor Ragnarök
Julmarknad i Hjälmsbodarna
Lions julgransförsäljning påbörjas utanför Lammhults Nya
järnhandel

27

Centrumkyrkan
Folkets Hus
Centrumkyrkan
Åsa Williamsson
Asa Hembygdsförening
Centrumkyrkan
Folkets Hus
Lena
Nikolausson
Lions

December
Inför Advent i Lammhults församlingshem. Växjö kommuns
seniorlots Åsa Edberg berättar, Björn Sving och Lars OhlsPRO
son från Rottne spelar och sjunger. Kaffe med hembakade
lussebullar. Lotteri. Anmälan till Gun-Britt telefon 0472 26 05 36
Sånggudstjänst i Filadelfiakyrkan med Therese Crona och
Centrumkyrkan
hennes vänner
Lions, Köpmännen och
Julmarknad i Lammhult
Samhälls
föreningen
Gudstjänst i Filadelfiakyrkan med Göran Ahlander.
Centrumkyrkan
Sång av Adventskören.
Stickcafé i Hjälmsbodarna
Åsa Williamsson
Gudstjänst i Missionskyrkan med Stanley Källner
Centrumkyrkan
Bio - All inclusive
Folkets Hus
Kulturskolans julkonsert med Luciatåg i Aneboda kyrka
Kulturskolan
Julfest med Luciatåg och julbuffé i Aneboda bygdegård
SPF
Daglediga - Julfest, Lucia med tärnor. Göran Ahlander talar.
Centrumkyrkan
Givetvis blir det risgrynsgröt, smörgås, kaffe, kaka och lotteri
Julfest i Fraggahults bygdegård. Julbord. Harald Petersson
och Kenneth Malm samt en trio från Värnamo underhåller
PRO
med sång och musik. Lotteri. Anmälan till Bengt Ivar telefon
070 399 10 24 eller 0472 26 05 20
Bio - Star Wars The last Jedi
Folkets Hus
Gudstjänst och återöppning av Bergs kyrka med biskop
Svenska kyrkan
Fredrik Modéus
Stickcafé i Hjälmsbodarna
Åsa Williamsson
Julnattsgudstjänst i Missionskyrkan
Centrumkyrkan
Bio matiné - Tjuren Ferdinand
Folkets Hus
Bio - Solsidan
Folkets Hus
Nyårsbön i Filadelfiakyrkan med Göran Ahlander
Centrumkyrkan

Fredag

1

15.00

Lördag

2

19.00

Lördag

2

15.00 18.00

Söndag

3

10.00

Måndag
Söndag
Söndag
Måndag
Onsdag

4
10
10
11
13

18.30
10.00
18.00
18.30
14.00

Torsdag

14

15.00

Fredag

15

15.00

Fredag

15

18.00

Söndag

17

10.00

Måndag
Söndag
Måndag
Fredag
Söndag

19
24
25
29
31

18.30
23.00
15.00
18.00
17.00

Lördag
Söndag
Onsdag

6
7
10

Torsdag

11

Söndag
Söndag

14
21

16.00
Grötfest i Missionskyrkan
15.00
Bio - matiné
14.00 - 17.00 Stickcafé i Bergs Sockenstuga
Rödja Dragspelsklubb ”En eftermiddag med dragspelet i
15.00
högsätet”
17.00
Barnen dansar ut julen vid Godsmagasinet
18.00
Bio

2018
Januari

Lossa omslaget och spara kalendern!

Centrumkyrkan
Folkets Hus
Svenska kyrkan
Daglediga
Lions
Folkets Hus

Kalendern fortsätter på sidan 19
2

Yoga & Massage
Lammhult
Yogaretreat Småland och Öland
Bokadirekt.se eller 0735-099434
ankihisshult@hotmail.com

Yoga by Småland

Service – Hjulbyte – Däck – Verkstad
Jönköpingsvägen 14
0472 – 26 07 03
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Ordföranden har ordet
Med anledning av artikeln i
Smålandsposten den 12 oktober,
om utbyggnaden av Lammhults
skola och frågan om det blir en
mindre idrottshall eller en större sporthall, skrev styrelsen för
Lammhults Samhällsförening
en insändare till Smålands
posten som publicerades först
torsdag 26/10. Med anledning
därav publicerades inlägget ti-

Riktig sporthall till Lammhult

digare på Facebook. Eftersom
inte alla har Facebook eller
SmP väljer vi att även publi
cera artikeln i Allehanda.
En skrivelse har också gjorts
till Tekniska nämnden i Växjö
kommun om att få till stånd
bättre parkeringsmöjligheter i
Lammhults centrum för större
fordon.

I Smålandsposten den 12 oktober
kan vi med glädje läsa att beslut fattats i utbildningsnämnden om att projekteringen av
nya lokaler för F-9 på Lammhults skola ska fortsätta och att
de första skisserna på skolbygget är framtagna.
I samma artikel står fortsatt
att läsa att oklarheter föreligger
Annika Hallqvist om huruvida det ska byggas en
enklare idrottshall anpassad för
skolans behov eller en sporthall
för alla Lammhultsbor.
Idag finns två väl utnyttjade
Lammhults Allehanda nr. 1 2018 delas ut under vecka
lokaler för idrottsutövande i
12, senast 23 mars.
Lammhult. En mindre gymTexter, bilder, annonser och andra mycket välkomna
nastiksal i skolans lokaler och
bidrag ska mejlas till kirsti@picaform.se eller postas
en intilliggande idrottshall.
till Wennerholm, Matkull 6, 363 94 Lammhult senast
Hyresavtalet för idrottshallen
onsdag 3 mars.
sades upp 2012 och sedan dess
har diskussioner om en ny
Skriv gärna insändare, om stort och smått. Håll dig
sporthall pågått. Idag har komuppdaterad på Samhällsföreningens Facebooksida.
munens arbete inte kommit
längre än att storleken på halKom ihåg att alla tidigare nummer av Nya Lammhults
len diskuteras. Anledningen
Allehanda finns att läsa på allehanda.picaform.se
till dröjsmålet är enligt Marie
Hallsten Eriksson att Lammhultsborna inte lämnat besked
om var de vill att en sporthall
ska ligga.
Detta är lögn och något av en
myt som blivit verklighet inom
kommunens väggar.
Redan då hyresavtalet sades
upp bildades en arbetsgrupp,
med representanter från olika föreningar och skolan, för
att säkerställa förutsättningarna för framtida idrotts- och
hälsoaktiviteter. En skrivelse
skickades in till Växjö kommun i juni 2013 där önskemål
om innehåll och två olika förslag till placering av sporthall
presenterades. Anledningen
till att flera förslag på placering lämnades var att arbetsgruppen inte ansåg sig ha full
insyn i vad som var praktiskt
genomförbart och ekonomiskt
försvarbart (med hänsyn till
markägare, anslutningsmöjligheter för el/VA, trafiktillgänglighet etc.).
I början av 2015 begärde
kommunen att få in en skrivelse från Lammhults Samhällsförening med endast ett förslag

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

EASY fåtölj

Inklusive fotpall.
Grått fårskinn, oljad ek.

11. 590 kr
(15. 940kr)
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på placering. Klagomål framfördes “att Lammhultsborna
hade svårt att enas” och att
arbetet med sporthallen därför
inte kunde fortsätta. Aldrig någonsin har väl våra förtroendevalda ställt som krav att alla invånare på en ort/stadsdel måste
vara överens innan beslut kan
fattas. Varför måste då Lammhultsborna vara det? Det är en
fullständig utopi att tro att ca
2000 personer ska tycka exakt
lika i en fråga bara för att de
bor på samma ort. Det absolut
viktigaste är att Lammhult får
en riktig sporthall. I mars 2015
skickade samhällsföreningen
en ny skrivelse med endast ett
förslag på placering.
I juni 2017 skickade Samhällsföreningen återigen en
skrivelse till Växjö kommun.
I skrivelsen påtalades att uppgivenheten är stor kring hur
ärendet hanterats. En väl
fungerande idrottsarena är en
förutsättning för en aktiv fritid
och ett gott idrottsutövande för
invånare i alla åldrar. Någon
respons på skrivelsen har aldrig kommit Samhällsföreningen till del.
Att nu återigen skylla förseningen på Lammhultsborna är
i högsta grad ovärdigt en kommun som Växjö. Ingen annan
än kommunen är ansvarig för
att ärendet förhalats år efter år.
Vår upplevelse är att kommunen inte drivit den här frågan
på ett tillfredsställande sätt.
Vi kan konstatera att Växjö
kommun har som tydligt mål
att satsa på landsbygden, vilket efter alla år borde mynna
ut ett positivt beslut i frågan.
Växjö kommun borde leva
upp till utmärkelsen som årets
idrottskommun och inse att en
ny sporthall är nödvändig för
Lammhult med intilliggande
byar. Nu är det upp till bevis
Växjö kommun.
Lammhult 2017-10-16
Styrelsen för
Lammhults Samhällsförening

Årets Englandsresa
Under flera år pratar vi om denna resa. Vi
planerar, samlar in pengar och längtar. Och
så rätt som det är, är det dags att åka på
detta äventyr.
Det pirrar alltid lite i magen när vi drar
iväg. För många är det den första lite längre resan utan sina föräldrar, en del flyger
för första gången och andra funderar över
om de kommer att förstå vad de engelska
lärarna säger.

Det vi dock vet är att så gott som alla,
alltid ser tillbaka på denna resa med glädje när vi väl är hemma igen. De pratar om
den ända upp till nionde klass och längtar
tillbaka till allt roligt som vi gjorde när vi
var iväg.
Även detta år hade vi en fantastisk resa.
Det engelska vädret var på vår sida och
vi fick njuta av både den engelska landsbygden och storstadsvittring i Canterbury
och London.
Eleverna fick många tillfällen till att
träna på att tala och förstå engelska under

veckan. De fick också slipa på sin samarbetsförmåga och träna på att ta eget ansvar. Denna resa ger alltså träning i många
viktiga förmågor som eleverna kommer
att ha stor nytta av i livet framöver.
Vi vill passa på att tacka alla föräldrar som
ställer upp och arbetar hårt för att denna
resa ska kunna gå av stapeln varje år. Vi
vill också skicka ett stort tack till de sponsorer som hjälper oss rent ekonomiskt.
David Toll Stålbom och Therese Stern
Lammhult skola

Bygga Om, Till
eller Nytt?
Kontakta oss!

www.fransson-nordh.se

Kjell 070-856 48 64

Markus 070-856 48 07
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Mari 070-856 48 10

Daglediga i Lammhult

Daglediga startade i Filadelfia
kyrkan i februari 1988. 32
personer var med redan första
gången. En riktig rivstart tyckte vi, som blev uppmuntrade
av gensvaret, en glädje som
stått sig genom åren.
Vi satsade redan från första början på träffar varannan
vecka. Varje sommar från 1991
har det varit sommardaglediga
i Altona och redan 1988 gick
den första dagledigresan.
På Daglediga är mycket sig
likt från gång till gång, men
ändå vet man inte riktigt vad
som väntar. Vi har haft auktioner och lotterier. Varje höst
sedan 1992 har vi haft äppelpajsfest och varje vinter julfest.
Från början var Holger
Petersson och jag ensamma
ansvariga för Daglediga. Idag
är vi en hel grupp som hjälps
åt. Hjälp med bakning får vi

Vi vill ha ett levande Folkets Hus. Vill du?

För att Folkets hus ska bli en
levande mötesplats med olika
aktiviteter är vi tacksamma
för all frivillig hjälp vi kan få.
Vi behöver till exempel hjälp
med biljett- och godisförsäljning, städning, inköp, servicevärd/värdinna, uppdatering av
hemsida, affischering för att
nämna några områden. Du
av våra besökare, vilket vi är väljer själv omfattningen av
mycket tacksamma för.
din insats. Du är välkommen!
Ungefär 550 samlingar säVi tar också tacksamt emot
ger statistiken att vi har haft idéer och förslag om vilket
och i snitt har vi nu ca 85 besökare varje gång.
År 1988 tror jag inte att vi
riktigt anade vad som skulle
komma. Idag är Daglediga
ett begrepp i Lammhult, med
…det är dit man återvänder
samlingar som många ser fram gång på gång. Dels för att man
emot med förväntan. Dels för vet att det alltid brukar finnas
att få något för själen och dels nåt gott där, men också för att
för gemenskapens skull vid man kan förvänta sig nya trevkaffeborden. Vår önskan är ju ligheter.
att många får en levande tro på
Vårt smultronställe heter
Jesus Kristus.
Hjälmsbodarna, och vi har
märkt att det är många som
Daglediga är öppet för alla, tycker som vi. För alla kringkänn dig riktigt varmt välkom- boende ligger det på ett lagom
men. Torsdagar kl.15.00 i jäm- avstånd, kanske för en cykeltur
na veckor i Filadelfiakyrkan. eller en sväng med mopeden
Den 22 februari 2018 blir det en vacker sommardag. Men
30-årsjubileum.
också för mer långväga gäster
Marianne Wallenberg som har som tradition att stanna till för en fika när man passerar våra trakter.
Den som tror att det bara är
Herrgård. Inte nog med att på sommaren som det händer
SM-finalen går i Asa. En av något på Hjälmsbodarna tror
finalisterna, Susanne Höglan- allt lite fel. Under hela året
der, bor och lever i Lammhult. är det aktiviteter titt som tätt.
Ett stort lycka till i finalen!
T.ex. är vårt stick-café för alla
sticksugna öppet varannan

Vi tackar på förhand.
Styrelsen för Folkets Hus

Smultronstället…

Ostkake-SM på hemmaplan
Den 25 oktober avgjordes delfinaler i Kalmar, Jönköpings
och Kronobergs län. Samman
lagt tio ostkakebagare är uttagna till SM-finalen som äger
rum den 11 november på Asa

utbud av aktiviteter och underhållning som ska finnas i
Folkets Hus. Ta chansen – var
med och påverka!
Maila era svar till info@
lammhultsfolketshus.com om
ni kan tänka er att bidra med
frivilliga insatser eller om ni
har idéer när det gäller utbudet
av aktiviteter.

måndag, såväl höst som vinter
och vår. Vi har våra medlemsträffar första tisdagen i månaden, och däremellan ordnas
diverse aktiviteter.
Många hyr också våra lokaler för privata ändamål. Det
är verkligen roligt att det finns
samlingslokaler även på landsbygden, allt behöver ju inte
centreras till tätorterna!
Närmast i tiden ligger vår
julmarknad. Helt rätt miljö
för att känna på den första
julstämningen: duktiga utställare, gott fika, tomte och en
härlig gemenskap.
Tänk vilka smultronställen
man kan åstadkomma med
ideella krafter, tillsammans är
vi starka!
Styrelsen genom Lena

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.

Bo bekvämt
i centrum

Telefon 0472 - 48 250

peter@pmlbygg.se
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www.pmlbygg.se

10-årsjubileum för stiftelse

Från vänster: Evelina Adén– Studie- och yrkesvägledare Malmö högskola, Christoffer Gustavsson– Arbets
terapeut Jönköping University , Inge Magnusson– instiftare, Marcus Skogström – Sjuksköterska Linnéuniversitetet Växjö, Johan Larsson– Balettakademin Folkuniversitetet Göteborg, Emmie Nordell – Juristprogrammet Göteborgs universitet.

Torsten och Maria Magnussons
stiftelse firade 10 år.
Torsten och Maria Magnussons stiftelse har som ändamål
att dels ekonomiskt stödja eftergymnasial utbildning och
dels ge diakonalt ekonomiskt
bidrag i församlingarna Berg,
Asa och Aneboda.
Inge Magnusson, son till
Torsten och Maria Magnusson, bildade i juli 2007 stiftelsen. Efter att ha sålt en del i sitt
företag blev det möjligt för Inge
att förverkliga en gammal idé
om att göra något till minne av
sina föräldrar. Vackra Aneboda var hans fars födelseby, en
bygd som Inge har många fina

minnen ifrån. Detta inte minst
då hans farmor och farfar drev
pensionat i Carlsborg sedermera Anegården. Fadern Torsten
utbildade sig till präst och ägnade hela sitt liv åt kyrkan tills
pensioneringen från sitt ämbete som kyrkoherde på Dalarö i
Stockholm. Han förblev dock
smålänning och Anebodabo i
sitt hjärta, livet ut.

panjerade skickliga sångsolisten Ebba Kanstedt Rylander.
Måltid intogs sedan i Aneboda bygdegård där stipendiater med familjer umgicks med
instiftaren Inge Magnusson
och hustrun Åsa samt styrelsen, allt under stor gemyt.
Stiftelsen spelar en viktig roll i
att hålla landsbygden levande.
I och med 10-årsjubileet har
50 unga studenter från Lamm
hultsbygden erhållit stipendier
på sammanlagt 1 miljon kronor och samtidigt kunnat titulera sig som positiva ambassadörer för densamma.

Årets utdelning i Aneboda
kyrka blev en minnesvärd tillställning i samband med söndagens gudstjänst.
Elever från Växjö Kultur
skola bildade en mäktig saxofonkvintett som gav flera
stycken och som även ackom-

Styrelsen i Torsten och Maria
Magnussons stiftelse
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Stoftavskiljning
för träindustri
Verkstad och
byggplåtslageri
nikolaussons.se

Hjälmsbodarna
Julmarknad
25 och 26 november
kl. 12.00 – 17.00
Hantverk av hög klass
Försäljning av
närproducerat
Servering med hembakat
och våZor med lingon
grädde

Välkomna

Medvindens ballongklubb
lemmar som följer med ut när
vi ska flyga. Du hjälper till att
packa upp och ner ballongen,
Medvindens ballongklubb är samt kör följebilen. Givetvis får
en ideell förening utan kom- du flyga när tillfälle ges. Men
mersiella syften. Klubben bild- man måste jobba ihop till en
ades 1996 i Berg.
flygning först.
Att flyga ballong är toppen
tycker vi, både ensamma och Ta kontakt med oss om du är
tillsammans med andra bal- intresserad, kontaktuppgifter
longteam både i Sverige och hittar du på vår hemsida www.
utomlands.
medvindensballongklubb.se
Klubben har idag mellan
15-20 medlemmar varav cirArne Wiréhn
ka tio är aktiva medlemmar.
I klubben finns två piloter, Till höger: Startklar ballong.
Arne Wiréhn från Bredhult
och Sven-Anders Nilsson från Nedan: Hisnande vacker vintervy
Rottne.
över Lammhult.
Att flyga ballong är väldigt
väderberoende och tyvärr så
har denna sommar inte varit
bra för ballongflygning. Antingen har det blåst för mycket
eller så har det regnat. Det har
tyvärr inte blivit många turer.
Vi vill gärna ha nya medVi är ett glatt gäng som tycker
om att flyga varmluftsballong.

Besök av Växjö manskör
Om Flickorna i Småland, om Smålands
Linnea och om Guldet som blev till sand,
det fick en fulltalig publik lyssna till när
PRO Lammhult ordnade Kulturafton i Folkets hus en fredagseftermiddag i oktober.
Det var dock inte bara dessa melodier som
de 26 sångarna i Växjö manskör framförde
utan de bjöd på en underhållande musik
timme med trevligt och varierat innehåll.
Körens tolkningar av ett par av Taubes
visor, av I furuskogen av Peterson-Berger
och inte minst av Py Beckmans Stad i ljus
med Björn Swing, Rottne som solist och
hennes Min plats på jorden stannar säkert i
minnet hos flera av åhörarna.
Torsten Persson, Lädja presenterade
programmet och ett inslag där han agera-

de och sjöng tillsammans med Kurt Edh
och grannen Trulsagårdens Evert Karlsson lockade fram många leenden och
skratt hos publiken. Det gjorde också Bo
Persson och Brandt Thomsen i visan Hon
hette Bella.
Med stående applåder avtackades
kören och dess dirigent Peter Nilsson.
PRO-ordförande Bengt Ivar Peterson
tackade och var också glad över att många
både från olika pensionärsföreningar och
från allmänheten hade hörsammat inbjudan till konserten som möjliggjorts tack
vare sponsring av flera företag i bygden.
Konserten avslutades med kaffe och
smörgås på Zacks och därefter gjorde
kören ett mycket uppskattat framträdande på Lammengatans äldreboende. Där

Vacker sång bjöds när Växjö manskör gästade
Folkets hus i Lammhult, men också mer
skojfriska inslag ingick i konserten. Här Bo
Persson och Brandt Thomsen i visan om Bella.

hade också många anhöriga mött upp
och 98-åriga födelsedagsbarnet Marianne
Johansson fick en alldeles särskild födelsedagshyllning av kören.

Bäckgatan 16, Växjö | 0470-459 94 | www.a-maklare.se
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Hänt under hösten med SPF
I september förevisade ett tio
tal damer och en herre från
Moheda Hembygdsförening
kreationer uppsydda av Worney Larsson under mitten av
1900-talet. Till autentisk musik
fick vi ta del av klädmodet från
renässansen till popmodet på

70-talet. Många medlemmar
hade anammat uppmaningen
att klä sig i äldre utstyrsel och
några kom till Aneboda bygdegård i tidstypiska veteranfordon. En imponerande show
som fick långa applåder av publiken.

I oktober samlades ett 30-tal
medlemmar i Bergs bygdegård för att tillsammans laga
husmanskost. Under ledning
av Linnea och Bosse Ivarsson
tillagade vi gammaldags grynkorv med rotmos. Stämningen
i de tre matlagningsteamen
var uppsluppen och alla lyckades klämma ut fina korvar ur
köttkvarnarna. Efter 30 minuters sjudning var korvarna klara och middagen intogs med
god aptit. Den svåraste frågan
återstår – vilken rätt ska vi välja
nästa gång?

Text och bilder Ninnie Jonsson

Välkommen in
och ta del av
Svenssonslivet.

annons_allehanda_jul17.indd 1
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En av kursdeltagarna vid kursen Klä om din
möbel, i samarbete med Medborgarskolan i
Sävsjö.

Agneta Trybom på nyöppnade Poppins Möbelklinik i Lammhult.

Möbelkliniken flyttar in
Agneta Trybom växte upp på ett familje
jordbruk utanför Stockholm där gamla
möbler och andra vackra släktklenoder
var en del av hennes vardagsmiljö. Någon
önskedröm att bli tapetserare fanns inte.
Den egentliga ingången till intresset
för det som senare kom att bli Agnetas
yrkesval började när hon i tjugoårsåldern
anställdes som visningsvärdinna på Stockholm auktionsverk.
Som första jobb kom hon 1995 till Jönköping för att börja sälja Smålandsbygdens
tidning.
Där kom hon i kontakt med EC – omklädsel i Stockaryd som drevs av Einar
Carlsson. Agneta hälsade på Einar i verkstan och så kom det sig att hon blev erbjuden anställning. ”Det klickade mellan
oss” säger Agneta.
Av många blev hon avrådd att ge sig
in i denna då mansdominerade värld,
ett smutsigt och tungt arbete som krävde
muskler. Var det verkligen något för en
kvinna?

in i IT-branschen. Men helt rätt kändes
det inte, så hon tog tjänstledigt för att gå
tapetserarprogrammet på Träcentrum i
Nässjö. Efter två års studier återvände hon
till Stockholm och IT-jobbet. Parallellt
läste hon vidare på Carl Malmstens tapetserarskola.
2007 återvände hon till Stockaryd och
Einar efter ett mellanspel på Nya Zeeland
där Agneta spikade kyrkbänkar till ett antal kyrkor på Söderhavsöarna.
Lokalerna i Stockaryd blev med tiden
för små och de var tungarbetade. Länge
hade tankarna grott om att flytta verksamheten till Lammhult. En tanke som nu
blivit verklighet.

Ingegerd Jonsson är en av de skickliga och
erfarna hantverkarna på Poppins möbelklinik.

utan bevara. Affektionsvärdet kan inte köpas.”
”Mycket kan idag åtgärdas till bra sittkomfort, men det finns många falluckor.
Jag har gjort alla misstag man kan göra
men man lär sig. Skicka en bild på det
du vill att vi ska åtgärda så återkommer vi
med förslag.”
Agneta avslutar med att säga ”jag har
ett förtroendeuppdrag, jag jobbar med
min passion och jag har fantastiska medarbetare.

Agneta ser sig och sin verksamhet som en
kugge i hjulet, att hon kan bidra med sin
kompetens samtidigt som hon kan lära
av möbelföretagen i Lammhult. Hennes
verksamhet ska vara öppen, tillgänglig
och en källa till inspiration. På min fråga om det är lönt att klä om sina gamla Vi önskar Agneta all framgång i Lamm
möbler svarar Agneta att ”det är en fråga hult och ser fram emot trevliga evenesom inte har något enkelt svar. Det ligger mang i framtiden.
Hon återvände till Stockholm och gav sig i tiden att ha ett miljötänk, att inte slänga
Annika Hallqvist
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Från Katthult
till Villa Villekulla

Träffpunkt Lammhult
– mötesplatsen som sakta börjar ta form både i tanke och praktiken!

Lammengatan har genom åren haft ett
bra samarbete med förskolan Humlan
och nu ville vi hitta på något gemensamt
igen, det brukar bli en till två gånger per
år som vi samarbetar.
I år blev det en favorit i repris, en teater
föreställning med Emil i Lönneberga
och Pippi Långstrump. Alma Svensson
(Ann-Marie Johansson) i Katthult pratade
om sin busige son Emil och sjöng några
sånger. Prussiluskan (Linda Hagelvik,
praktikant) höll ordning och reda medan Pippi Långstrump (Kristina Frej) tog
barnen med på sakletar-runda (se bilden
ovan). Prussiluskan ville även få Pippi att
bo på hennes barnhem.
Barnen hade fått lite uppgifter inför
föreställningen, som att tillverka kikare
och guldpengar. De hade också övat in
några sånger som de sjöng ackompanjerat av Ann-Marie på gitarr. När barnen
hade gått för att äta, så bjöds de boende
på hembakta kringlor som de varit med
och bakat.
Det bjöds på många glada skratt och
spontana tillrop. Det är mycket uppskattat
av de boende att få träffa barnen, de blir
glada bara av att se dem.
Kulisserna har aktiveringspersonalen
gjort tillsammans med de boende, som
en av många aktiviteter.
”Vi försöker få med de boende i mycket av förberedelserna vi gör, i form av olika
aktiviteter. När vi har cafékväll brukar vi
ha några som är med och dukar och brer
smörgåsar med mera”, säger aktiveringspersonalen.
Kläderna och all rekvisita har vi gjort
själva och vi har också fått låna lite från
Kupan i Lammhult. All tänkbar utstyrsel
i klädväg som hattar och ”udda” kläder
tar vi gärna emot inför kommande teater
arrangemang.

Johanna Andersson, projektledare för Träffpunkt Lammhult

Nu är det riktigt nära tills vi officiellt slår
upp portarna för er alla!
Vi har redan smygstartat med möten
och grupper i lokalen på Centrumgatan,
i folkmun kallad ”Skånska banken”. Kanske har du sett genom de stora fönstren att
det renoverats en hel del och att vi målat
golv, tak och väggar och nu äntligen börjat möblera. Det är ingen lätt uppgift då vi
i skrivande stund inte helt säkert vet vilka
aktiviteter vi ska fylla lokalen med. Själva
tanken är att det ska vara aktuella och intressanta aktiviteter som känns angelägna
för dig som Lammhults bo. Att det är ett
intresse eller ett behov du sett som vi tillsammans tar oss an och drar igång.
Ett inslag som kommer fylla Träffpunkt Lammhult är medborgarservice.
Samhällsvägledare kommer finnas tillgänglig varje vecka för att vara behjälplig
med dina frågor och funderingar, antingen får du svar direkt eller så får du hjälp
att ta reda på vem som är rätt person att
kontakta.

behöver rekrytera och kompetensförsörja
sin verksamhet och den som söker arbete i
Lammhult med omnejd.
Vi har även flera projekt på gång som
berör Lammhult. Ett projekt via länsstyrelsen som berör Växjö Kommuns bostadsförsörjningsplan och vi väntar svar
på en ansökan som Arbete och Välfärd
skrivit tillsammans med Tekniska kontoret för fräscha upp en utemiljö som ligger
centralt i byn. Men bäst av allt är att vi
har projekt på gång med två ideella föreningar från samhället, Lammhults samhällsförening och Lammhults Trendgym,
så håll utkik.
Vi är ett stort gäng som kommer finnas
på Träffpunkt Lammhult. Jag, projektledare och verksamhetsansvarig för mötesplatsen och några utvalda kollegor från
Växjö Kommun. Dessutom kommer du
kommer även stöta på folk från bygden.
Vi kommer alla att presentera oss här i
Lammhults Allehanda framöver.
Tider för de olika aktiviteterna kommer inom kort att annonseras i direkt anslutning till lokalen och på sociala medier. Vill du veta mer, har du en idé som du
vill undersöka och utveckla, tveka inte att
ta kontakt med oss.
Är du nyfiken är du mer än hjärtligt
välkommen in till oss på Julmarknaden
då vi har öppet hus med lite roliga aktiviteter!

Träffpunkt Lammhult är förutom en
mötesplats även ett centrum för full
sysselsättning genom ett treårigt projekt
i samarbete mellan Växjö Kommun och
Arbetsförmedlingen, Växjölöftet Lamm
hult. Det betyder i praktiken att viss
gruppverksamhet kommer ske på Träffpunkt Lammhult och Arbetsförmedlingen kommer regelbundet att finnas på
plats. Duktiga näringslivscoacher från Vi hörs och ses!
Matchning Kronoberg kommer också
Johanna Andersson
Kristina och Ann-Marie, Lammengatan finnas som en resurs mellan företag som
johanna.andersson@vaxjo.se
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Fiber på väg i Asa

Julstuga i Fraggahult

Den 19 september var det byggstartsmöte
för fiberutbyggnaden i Asa.

Den traditionella julstugan i Asa Bygdegård,
Fraggahult har öppet lördag 25 och söndag
26 november kl. 12 till 17.

Mer än 150 hushåll har valt att ansluta sig
och det betyder att cirka 90 % av permanentboende och nära hälften av fritids
husen inom snar framtid kommer ha fiber
tillgängligt.
Projektet är genomförbart tack vare
stöd från landsbygdsprogrammet. Växjö
Kommun stöder också med medel till
detta projekt som annars hade varit svårt
att genomföra.
Asa har stora geografiska avstånd mellan fastigheterna och på många ställen
dålig mobiltäckning så detta projekt är Per Schöldberg, Anna Håkansson och Erik
mycket positivt på olika sätt för bygdens Tellgren vid byggstartsmötet i Asa bygdegård
privatpersoner och företag.
tidigare i höst.
Kommunalråd Per Schöldberg invigningstalade i Asa Bygdegård, och Wexnets
vd Erik Tellgren berättade om Wexnets
arbete med projektet samt lite historik.
Det bjöds på tårta och många besökare kunde ställa frågor till entreprenörerna
som ska genomföra grävning och arbete
som ska vara klart i december 2018.
Sockenrådet i Asa har arbetat mycket

Hantverk och hemslöjd i trä, textil, metall, glas liksom bakverk, stöpta ljus och
dörrkransar lockar många besökare.
Garnering av pepparkakor och tomteverkstadens tillverkning av fågelholkar är
också populärt.
På söndag kl. 16.00 kommer ett Lucia
tåg och underhåller oss.
Bygdegården är uppförd på 50-talet
och det är extra trevligt att umgås och
dricka kaffe med hembakt i denna miljö.
Mer info, vägbeskrivning med mera finns
på www.asabygdegard.se.

med projektet under flera år och besökt Mycket välkomna önskar Julstugegänget i Asa!
och informerat alla fastighetsägare under
förarbetet.
Med stor glädje kan vi nu se resultat
och vi är övertygade att detta kommer bidra med nya möjligheter för en landsbygd
som Asa.
Sockenrådet i Asa
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På besök hos Astrid
I september anordnades en
bussresa till Astrid Lindgrens
landskap i och runt Vimmerby
av PRO Lammhult. Inte bara
medlemmar från egna föreningen mötte upp utan också
flera från PRO i Grimslöv och
från Lammhults SPF-förening. Efter förmiddagskaffe i
Ingatorp var man snart framme i Katthult där deltagarna
kunde gå runt bland de olika
husen och känna igen sig i
både detaljer och atmosfär från
Emil-filmerna.
En dryg mil från Katthult
ligger byn Sevedstorp som var
nästa anhalt på resan. Det var
här filmen Alla barn i Bullerbyn
spelades in 1986. I det torp
som i filmen kallas Mellan
gården växte Astrid Lindgrens
pappa upp. På väg till Vimmerby besågs Pelarne kyrka, den
äldsta träkyrka i Sverige som
är i bruk. Lunch i Vimmerby
följdes av ett längre besök på
Astrid Lindgrens Näs. Vi be-

sökte barndomshemmet samt
en imponerande utställning i
paviljongen om Astrid Lindgrens liv och gärning. Efter
middagskaffet i vacker miljö
blev en smakfull avslutning.

Pappa Samuel August förundrades: ”Dä ä ene unn´lie unge en har fått!
Alle syssler di mä ord. Hur kunne dä bare klumpe sej på dä viset!”

Barnen, från vänster: Gunnar 1906 – 1974 var lantbrukare, författare
och riksdagsman. Astrid 1907 – 2002, författare. Stina 1911 – 2002,
översättare. Ingegerd 1916 – 1997 var journalist. Bilden är tagen från
Lisbet Peterson utställningen på Astrid Lindgrens Näs av Simone Nilsson.

Vi kan hjälpa er med

• Allt inom gräv • Kompletta husgrunder • Trädgårdsanläggningar • Plattläggning och murar • Byte av
enskilda avlopp (diplomerad) • Skogsvägar • Kant
skärning • Dikesrensning • 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

Bokföring – Bokslut – Årsredovisning – Deklaration

Välkommen till oss!
www.redovisningilammhult.se
0472 – 26 04 40

Vi är miljöcertifierade enligt PEFC

Möbeltapetsering, tyger för dina möbler,
fönster och inredning.
Butik med utvalda svenska produkter för dig och ditt hem.
Öppettider:
Onsdag till fredag 10.00 – 18.00
Lördag och söndag 11.00 – 16.00
Varmt välkommen!

Passa på:
Du får 10%
rabatt på ditt
köp med denna
kupong.
Gäller hela 2017.

0382 - 20813 poppinsmobelklinik.se
Köpmannagatan 1, Designarenan.
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Dans och träning

för Lammhults alla kvinnor
Vi var spända inför starten av
vårt projekt Frisk och stark på lokal
mark, dans för kvinnor. Skulle det
komma en person eller 50 eller
kanske 100? 14 kvinnor i åldern
17 – 60 år kom, och vi dansade
bland annat salsa, zumba, jive
och bachata. Netanya som har
varit dansinstruktör i Ryssland
tillsammans med sin dotter
Diya håller i dansen.
Glädjen stod högt i tak och
skratten var många under de
45 minuter som passet varade.
Instruktör från Lammhults
Trendgym avslutade med styrka för rumpa, mage och rygg
och avslappning.
Nästa gång hoppas vi på
dubbelt så många och och vid
sista tillfället är vår förhopp-

ning att gympasalen är full
med glada dansare.

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

Vi träffas i skolans gympasal
för att dansa och träna tillsammans. Det krävs inga förkunskaper, glädjen och möjligheten att göra något kul ihop är
det viktigaste. Här är höstens
och vinterns träningstillfällen:
2017 12/11, 26/11, 10/12 och 17/12.
2018 7/1, 21/1, 4/2 och 18/2.

Christina, Carolin, Julia

Tag med denna annons
och få 10 % rabatt på ett köp
Erbjudandet gäller till 3 december.

Det krävs ingen föranmälan
och dansen/träningen är avgiftsfri. Så kom, locka gärna
med dig en väninna, så ses vi!
Ida Claesson,
Lammhults, Trendgym
Johanna Andersson,
Träffpunkt Lammhult

SKA DU TAPETSERA
ELLER MÅLA OM?
Vi hjälper dig från börjat till slut!
Kontakta oss på telefon:
Stockaryd - Affe - 0382-206 13
Habo - Torbjörn - 036-405 21
Välkommen!
Vi har fina erbjudanden!
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 och Habo!
Kontakta Lotta 0382-20613 • 073-5285102
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När Lammhult tystnar 2017
Höstlov och en helt vanlig torsdagskväll.
Eller? Nej, det händer konstiga, märkliga
och kusliga grejer i skogen runt Lygnen
och Lejonbacken…
Skrik, otäcka lucior, läskiga präster och
nunnor, levande dockor, och andra otrevliga varelser intog under torsdagskvällen
skogarna i Lammhult.
Vi pratar om ett av de största arrangemangen som Växjö kommuns fritidsgårdar ordnar tillsammans, och som sedan
sex-sju år tillbaka utspelar sig i Lammhult. ”När Lammhult tystnar”, är en spök

runda där ca 250 ungdomar från Lamm
hult, Växjö och Braås/Rottne i lag får
gå en runda i skogen, lösa uppgifter och
skrämmas av diverse otäcka varelser.
Det blev en rysligt lyckad kväll och vi
vill rikta ett extra stort tack till de äldre
ungdomar som under fem timmar agerade ”spöken” och skrämde de 50 lag som
vågade sig ut i skogen.
Magda Lundh
Fritidsledare på Lammhults fritidsgård
”Unkan”

Trollkarlen MagicMarkus

Trollkarlen MagicMarkus känd från bland
annat SvT:s barnprogram Rampljuset och
TV3:s Talang, kommer på besök och underhåller stora och små under julmarknaden den 2 december. MagicMarkus kommer finnas i närområdet vid Ica mellan
kl. 15.30 och 17.30 och där kommer han
att köra Close-uptrolleri med bland annat
kort, mynt och bollar.

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
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Tack, och välkomna!
Då har ännu ett år passerat
och fotbollsplanerna på Norrvalla är tomma efter avslutade
säsonger.
Vi vill tacka alla sponsorer,
publik, ledare och spelare för
ett år med mycket utveckling,
en serieseger (P-04) och så oerhört mycket glädje!
Ett speciellt tack till Siobhan Macaulay som under
året har varit seniortränare och
trots serieplaceringen har vi
alla som varit nere på Norrvalla sett vilken utvecklingskurva
detta lag har haft.
I näst sista matchen för
säsongen kom även den efterlängtade segern borta mot Älg
hult.

Vi ser nu med tillförsikt
fram emot en ny säsong. Vi i
styrelsen försöker ta ett helhetsgrepp om föreningen för
att skapa nya framgångar på
och utanför planen.
Vår målsättning är att det
ska finnas möjlighet för alla
ungdomar i Lammhult mellan
6 och 16 år att få spela fotboll.
Vi har rekryterat nya ledare till
nya lag och fortsätter att leta
folk till olika positioner i föreningen.

oss i styrelsen eller lagen. Det ha ett damlag under ledning
finns en roll för alla!
av Bo Helmersson och Mikael Andersson. Vi hoppas även
Som ny seniorlagstränare 2018 här kunna presentera en del
är vi stolta att kunna presentera nyförvärv under kommande
ett välbekant ansikte i Mikael månader.
Kanstedt som under året kommer att få hjälp av lika bekante Vi i styrelsen hoppas att vi ses
Joakim Nilsson som återvän- på Norrvalla 2018.
der till Lammhult efter framgångsrika år i Hovmantorp.
Även om säsongen är slut för
För vårt nystartade U-lag fotbollskillarna och tjejerna
kommer Christian Ahlgren att har den just dragit igång för
vara huvudtränare.
vårt första innebandylag i seVi hoppas att vi under kom- riespel. Välkomna upp till
mande månader kommer att Lammhults sporthall och titta.
kunna presentera en hel del Datum och tider på hemsidan.
nya, gamla och nygamla namn
på vår Facebook- och hemsida.
Anders Varga
2018 kommer vi även att

Vill du vara med i föreningen i
det lilla eller stora är du varmt
välkommen att kontakta oss på
info@ifklammhult.com eller
genom att kontakta någon av

Lammhult har fattat galoppen!
Vi hoppas ni fått tillfälle att
åka ut till vårt stora fina ridhusbygge? Nu har det verkligen
tagit en form och vi har till
och med börjat använda det så
smått! Vi har fått många positiva reaktioner från människor
som av olika anledningar
befunnit sig på ridskolan.
Vi har fortfarande ingen läktare så än kan vi inte använda ridhuset till tävlingar, men man
kan se var läktaren är tänkt att
vara och med en gnutta fantasi
kan man också förstå hur den
framtida cafeterian kommer
se ut. Den kommer utgöra en
passage mellan den gamla och
den nya byggnaden. Under cafeterian kommer det att vara
en gång så att man kan ta sig
mellan ridhusen på ett enkelt
sätt. Det är även öppningsbart
mellan ridhusen för att underlätta vid tävlingar. Framridningen kan ske i ett av husen
medan själva tävlingsbanan
finns i det andra ridhuset. Vår
egen byggnadsingenjör Enar
tillika ordförande har tänkt till.
För några år sen när vi fortfarande bara drömde om ett
ridhus fanns en ridgrupp för
tjejer på måndagarna. Dessa

tjejer älskade hästar och hoppning. Inget unikt i sig, men
något som var unikt med denna måndagsgrupp var föräldrarnas manskrafter.
Under tiden döttrarna red
och försökte tygla levande
hästkrafter kavlade mammorna och papporna upp ärmarna
för att fixa allt som behövde
göras på ridskolan.
Nu pågår dräneringsarbete
med en stor grävmaskin för att
göra så vi kan använda några
för tillfället väldigt blöta marker
som hagar inför vintern. Allt
detta på frivillig basis, arbetsinsatser som är helt ovärderliga
för vår ridskolas ekonomi.
Utan dessa initiativ skulle
mycket av detwta arbete inte
kunnat bli utfört. Som förening finns varken pengar eller
arbetskraft för att kunna utföra
allt som behövs göras utan vi
är till stor del beroende av personligt engagemang.
Dessa unga tjejer har nu
vuxit upp och de flesta älskar
fortfarande hästar och är aktiva inom LARK men har flyttat
runt i våra grupper. Det betyder att föräldrarna inte alltid
är bundna till att köra ut sina

Föräldrar i full fart med byggandet i nya ridhuset.

ungdomar just måndag kväll.
Men ändå fortsätter mammorna och papporna att komma
och ge av sin fritid för vår ridklubbs skull. Den gemenskap
detta har gett genom åren är
helt fantastisk.

svett och tårar för att hjälpa.
Vi har fortfarande en bit kvar
innan målet är nått men det
känns ut till gödselstacken att
vi kommer klara det. Glöm
inte det! Lammhults ridklubb
är en förening som engagerar.

Vi vågade aldrig tro att så Stort tack till alla ni som varit
många människor skulle sluta med!
upp och bidra så med blod,
Styrelsen LARK
16

Lammhultskrysset

Välkomna att klura ut det första korsordet skapat särskilt för Glöm inte att skriva namn och adress nedan. Lycka till!
Lammhults Allehandas läsare av Stina Berge och H C Nygårdh.
Tre korsordslösare vinner varsin trisslott, vinnarnas namn med- Namn ...................................................................................................................................................................
delas i kommande nummer av Lammhults Allehanda. Posta de
lösta korsorden till Wennerholm, Matkull 6, 363 94 Lammhult. Adress ...................................................................................................................................................................
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Vi önskar alla våra gamla som nya kunder en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År!
Handelsbanken Lammhult ger som julklapp i år en
gåva till Handelsbankens FaddersbarnsFond.

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

d Eko-ull. Från 795:-

Tänd ett ljus
eller många
i advent
Adventsstjärna

Slit och släng?

Inte hos oss!

Watt & Veke
Från 245:-

Ljusstake
Lovisa
Från 495:-

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

norrgavel

Öppettider: måndag-fredag 9-18, lördag 9-13 eller enligt ök.
0472-26 07 45 Norra Fabriksgatan 11
www.lammhultsjarnhandel.se

Växjövägen 42.

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

Nu kan du även
få pizzor lagade
på italienskt vis!

LAMMHULT
Lammhults Värdshus

Hemlagade hamburgare - Ala Carte - Husmanskost
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Månad

Veckodag

Datum Tid

Onsdag

24

Torsdag

25

Söndag
Söndag
Onsdag

4
4
7

Torsdag

8

Fredag

9

Fredag

9

Onsdag

14

Onsdag

14

Söndag
Onsdag
Torsdag
Onsdag

18
21
22
28

Söndag
Söndag
Onsdag

4
4
7

Onsdag

7

Torsdag

8

Söndag
Onsdag

18
21

Torsdag

22

Onsdag

28

Aktivitet

Arrangör

14.00 - 17.00 Stickcafé i Bergs Sockenstuga
Evan Ljunggren från Eksjö. ”Mina kända artister”.
Evan berättar och spelar sånger av Anna-Lena Lövgren,
15.00
Artur Eriksson, Jokks-Mokks-Jokke och Lapp-Lisa som han
gjort skivinspelningar med.

Svenska kyrkan

15.00
Bio - matiné
18.00
Bio
14.00 - 17.00 Stickcafé i Bergs Sockenstuga
”Läsarsånger och andliga klassiker” med Johan och Gunilla
15.00
Sigvardsson från Vimmerby
Årsmöte på Hälsoarenan
Fyrmannabandet Phönix underhåller med modern dansk
19.00
folkmusik.
Carin Stenström talar om mordbranden i Asa som inträffade
19.00
för 70 år sedan
Årsmöte med underhållning i Aneboda bygdegård.
14.00
Smörgåstårta, kaffe och kaka
18.00
Bio
14.00 - 17.00 Stickcafé i Bergs Sockenstuga
15.00
Jubileum Daglediga 30 år
14.00
Dag-bio med kaffe

Folkets Hus
Folkets Hus
Svenska kyrkan

15.00
Bio - matiné
18.00
Bio
14.00 - 17.00 Stickcafé i Bergs Sockenstuga
Dansbands- och countrysångerskan Mona G sjunger och
19.00
berättar ”Från Steninge till Nashville”
”Kända, okända och ökända sånger” med Kjell och Gunilla
15.00
Lindstedt från Holsbybrunn
18.00
Bio
14.00 - 17.00 Stickcafé i Bergs Sockenstuga
”Det är sång och musik som gäller” med Erikshjälpen
15.00
Secondhand Brothers
Mary-Lou Ward läser en skröna som hon själv skrivit ”Två
19.00
systrar som lärde sig simma i Vättern”

Folkets Hus
Folkets Hus
Svenska kyrkan
Asa Föreläsningsförening

Daglediga

Februari

Daglediga
PRO
Folkets Hus
Asa Föreläsningsförening
SPF
Folkets Hus
Svenska kyrkan
Daglediga
Folkets Hus

Mars

Daglediga
Biogruppen
Svenska kyrkan
Daglediga
Asa Föreläsningsförening

Från och med januari 2018 kommer Folkets Hus att köra matiné första söndagen i varje månad med början 7 januari och övrig bio varannan vecka med början 21 januari. Vilka filmer som kommer är under planering.
För mer information om Centrumkyrkans program gå in på www.kyrkotorget.se/centrumkyrkan.lammhult och läs om predikoturerna i
Smålandsposten på fredagarna.
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Välkommen in till
din ICA-handlare
i Lammhult!
Peter

med personal

Lammhult

INGEN JUL UTAN ELLO
– så närproducerat det kan bli.

Färdiggrävt

Nu äntligen är det slut på
grävandet uppe hos oss och
allt är som vanligt igen.
Tack för visat tålamod!
Vi bjuder på
1,5 L spolarvätska vid
köp av
biltvätt.
Värde 37:Erbjudandet
gäller t.o.m.
3 december

Lösgodis

6,90 hekto
Erbjudandet gäller t.o.m. 3 december.

Välkommen till

Lammhultsmacken

