
Nr 2 SOMMAREN 2018      INFORMATION FRÅN SAMHÄLLSFÖRENINGEN I LAMMHULT

Nya Lammhults Allehanda ges ut  
av Lammhults Samhällsförening i 
samverkan med Växjö kommun.

Allehanda
NYA LAMMHULTS

Läs mer om Lammhultsdagen på mittuppslaget

Lammhultsdagen 16 juni 2018

Cjell Andersson, Årets Lammhultsbo 2017.

Auktionsutropare Mats Eric son tillsammans 
med Angelique Carlsson från Team Rynkeby.

Vad smakar mer sommar än solvarma jord
gubbar? Passa på att fylla frysen med sommar
smaker, frukt och grönsaker från lokala produ
center säljs också på Lammhultsdagen. 

Årets Lammhultsbo »Genom mångårigt 
föreningsarbete och som ›vaktis‹ på skolan 
har Cjell under många, många år hjälpt 
och väglett mängder av ung domar i Lam
mhult. Alltid med entusiasm och med 
inställningen att ingenting är omöjligt.« 
Med den fina motiveringen utsågs Cjell 
Andersson till årets Lammhultsbo 2017. 

Designauktion Varje dag drabbas ett barn 
av cancer. Men det finns hopp – fler barn 
än någonsin överlever idag sin cancer. Vi 

är stolta över att vara med och bidra till att 
ännu fler barn ska överleva. 

På två år har vi samlat in 69 640 kr till 
Barncancerfonden. Nu arrangerar Möbel
riket den tredje designauktionen i sam
band med Lammhultsdagen. Kom och 
hjälp oss att samla in ännu mera pengar 
som går till arbetet för att bekämpa barn
cancer och se till att drabbade och deras 
familjer får den vård och stöd de behöver. 
Vi är mycket tacksamma för möbelföreta
gen som bidrar och gör designauktionen 
möjlig. I år kommer det auktioneras ut 
fåtöljer, soffbord, pallar, belysning och 
mycket mer.

Förra årets designauktion inbringa
de hela 29 240 kr, oavkortat skänkta till 
Barncancerfonden. Vi hoppas på en lika 
intensiv budgivning i år – passa på att 
fynda unika designmöbler och samtidigt 

stötta Barncancerfonden. Möblerna visas 
i Zack’s konferensrum kl 9.0011.00, auk
tionen börjar 11.30 på scenen.
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Månad Veckodag Datum Tid Aktivitet Arrangör

Juni 

Söndag 10 10.00 Gudstjänst med nattvard i Missionskyrkan, Christer  
Karlsson. Sång av Tell it. Centrumkyrkan

Söndag 10 17.00 Söndagsgudstjänst i Lammhults kyrka. Lammhults förs.
Onsdag 13 19.00 Församlingsmöte i Filadelfiakyrkan. Centrumkyrkan

Torsdag 14 14.00
Midsommarfest med sill, potatis och glass. Bergskvartetten 
spelar upp till dans i Bergs bygdegård. Alla är välkomna 
men anmälan krävs. 

SPF

Torsdag 14 14.30 Gudstjänst på Lammengatan. Lammhults förs.

Fredag 15 13.00 Vi åker i egna bilar till Pilåsen i Braås för att äta hembakad 
ostkaka. Anmälan till Eivor 0472 26 08 33. PRO

Fredag 15 18.30 Musik i sommarkväll. Bosse och Anita gästar Hjälmsbodarna. 
Entré 50 kr. Hjälmsbodarna

Söndag 17 10.00 Gudstjänst i Filadelfiakyrkan, Göran Ahlander. Sång av 
Bengt Tufvesson. Centrumkyrkan

Söndag 17 10.00 Söndagsmässa i Lammhults kyrka. Lammhults förs.
Måndag 18 18.00 Sommarstickcafé. Ingen föranmälan! Hjälmsbodarna

Fredag 22 15.00  
17.00

Traditionellt midsommarfirande på Norrvalla. Pilkastning, 
hoppborg och dans kring midsommarstången IFK Lammhult

Lördag 23 14.00 Gudstjänst i skogstemplet i Asa Lammhults förs.

Söndag 24 10.00 Gudstjänst i Missionskyrkan. Göran Ahlander predikar  
och sjunger. Centrumkyrkan

Söndag 24 18.00 Söndagsgudstjänst i Bergs kyrka. Lammhults förs.
Torsdag 28 14.30 Gudstjänst på Lammengatan. Lammhults förs.

Torsdag 28 15.00

Dagledigsamling i Altona. Saliga visshet – sånger av Fanny Cros-
by. Robert och Irene Johansson berättar om hennes liv och 
sjunger hennes sånger. Insamling till Rumänienarbetet och 
lotteri. Medtag fikakorg!

Centrumkyrkan

Torsdag 28 15.00 The Jahnaman Band – workshops och konsert för dig mellan 
1015 år vid hembygdsgården i Lammhult. Scensommar 

Juli

Söndag 1 10.00 Gudstjänst med nattvard i Filadelfiakyrkan, Jan Folkesson. 
Sång av AnnMarie Johansson. Centrumkyrkan

Söndag 1 10.00 Gudstjänst i Bergs kyrka. Lammhults förs.
Torsdag 5 19.00 Konsert i Bergs kyrka med Albakören. Lammhults förs.

Söndag 8 10.00 Gudstjänst i Missionskyrkan, Monica Wickford. Sång av Lisa 
och Erik Svärd. Centrumkyrkan

Söndag 8 16.00 Musik i sommarkväll i Bergs kyrka. Lammhults förs.

Tisdag 10 15.00 Hela havet stormar med Strandteatern vid Hälsoarenan i 
Lamm hult. Rekommenderad ålder 510 år. Scensommar

Onsdag 11 18.00

Freden – en livsfråga för Elin Wägner. Medverkar gör Thage G 
Peterson, före detta talman i Sveriges riksdag och statsråd 
i flera regeringar under mer än tre decennier. För många i 
Berg känd som ”Thage på Hagtorpet”. Han lärde person
ligen känna Elin Wägner under sin uppväxt. Entré 100 kr 
inklusive kaffe och bulle. Förhandsanmälan görs till Birgitta 
Hansson Tel: 0734 20 63 66.

Elin Wägner 
sällskapet

Torsdag 12 14.30 Gudstjänst på Lammengatan. Lammhults förs.
Torsdag 12 19.00 Musikgudstjänst i Asa kyrka med Strängar och blad. Lammhults förs.

Fredag 13 19.00 Cold blue steel and sweet fire  en hyllning till Joni Mitchell 
med Sara Niklasson vid hembygdsgården i Lammhult. Scensommar

Söndag 15 10.00 Söndagsmässa i Aneboda kyrka Lammhults förs.

Söndag 15 10.00 Gudstjänst i Filadelfiakyrkan. Stanley Källner predikar och 
sjunger. Centrumkyrkan

Måndag 16 18.00 Sommarstickcafé. Ingen föranmälan! Hjälmsbodarna

Onsdag 18 18.00

Krigskirurgen Åsa Molde har i ett par decennier rest till 
olika krigs och konfliktdrabbade områden för att rädda liv, 
hjälpa och lindra. Senast var hon i Mosul i Irak. Entré 100 
kr inklusive kaffe och bulle. Förhandsanmälan görs till Birgitta 
Hansson Tel: 0734 20 63 66.

Elin Wägner
Sällskapet

Aktiviteter i Lammhult med omnejd sommaren 2018
Allmän information
Alla är välkomna på pensionärs och hembygdsföreningarnas möten men var observanta på att anmälan fordras.

Kalendern fortsätter på sidan 19Lossa omslaget och spara kalendern!
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Ordföranden har ordet

Lammhults Alle handa nr. 3 2018 delas ut lördag 8 september. 
Texter, bilder, annonser och övriga välkomna bidrag ska mejlas till 
kirsti@picaform.se med kopia till annika.hallquist@telia.com eller postas 
till Wennerholm, Matkull 6, 363 94 Lammhult senast 16 augusti. 
Skriv gärna insändare, om stort och smått. Håll dig uppdaterad 
på Samhällsföreningens Facebook sida. Tidigare nummer av Nya 
Lammhults Alle handa finns att läsa på allehanda.picaform.se

Översiktsplan hämtar du på webbadressen www.vaxjo.se/
download/18.6c262fc415d3ab3bbe8ba27/1500033542514/6.%20
Tätorter%20landsbygd.pdf

Ortsanalys hämtar du på webbadressen www.vaxjo.se/
download/18.2f4405bd162674418e911c70/1522229103107/ 
Ortsanalys%20Lammhult.pdf   

Mejla dina synpunkter till Rasmus.Leo@vaxjo.se senast 30 
juni.

Under april månad har styrelsen 
för Samhällsföreningen del
tagit i en dialog kring översikts
plan och ortsanalys för Lamm
hult. Översiktsplanen ska ge 
stöd till samhälls byggandet 
och ta fram det som är bäst 
för samhällets utveckling utan 
hänsyn till ägarförhållanden. 
Något genomförande är så
ledes inte kopplat till planen. 

En översiktsplan finns för 
hela kommunen sedan 2005, 
som under åren bearbetats på 
olika sätt. År 2016 påbörjades 
ett dialog arbete kring en ny 
översiktsplan med Lamm
hultsborna. Dia logen ägde 
rum på dåvarande Lammhults 
Värdshus. Mycket viktigt fram
kom under mötet och intres
santa områden för bostäder 
och verksamheter pekades ut. 
Stråk, gång och cykelvägar 
som borde förbättras identi
fierades liksom viktiga grön
områden. Jag vet att många av 
er funderat på vad som hände 
med allt som togs fram under 
dialogmötet. Det som kom 
fram har använts i arbetet med 
ortsanalysen och är underlag 
till den nya översiktsplanen 
för Lammhult som blir en del 
i den nya kommunövergripan
de översiktsplanen. Ni som var 
delaktiga i dialogmötet 2016 

och alla ni andra intresserade 
gå in på webbadresserna ned
an och läs. 

Översiktsplan
När det gäller översiktsplanen 
är frågan om någon av ledstjär
norna eller de åtgärder som 
presenteras är användbara och 
ska med in i en ny översikts
plan? Se webbadress till över
siktsplanen nedan.

Ortsanalys Lammhult
När det gäller ortsanalysen 
för Lammhult så fundera över 
om bilden av orten och dess 
struktur och karaktär stämmer 
överens med er bild och om de 
sammanfattande slutsatserna 
överens stämmer med er syn på 
orten. Se webbadress till ortsa
nalysen nedan.

Har ni synpunkter så maila 
dem till Rasmus.Leo@vaxjo.se 
senast den 30 juni.

Nu ser vi fram emot en Lamm
hultsdag i fint väder och med 
många trivsamma aktiviteter 
och trevliga möten. Avslut
ningsvis önskar jag er alla en 
riktig fin sommar med många 
härliga uppleveler att minnas 
när hösten kommer.   

Annika Hallquist

Lammhults macken

Festen kan börja! 
Premiär för uthyrning av bord och 
stolar till alla sommarens fester, 
perfekta att kombinera med våra 
partytält. 
Bord 50:-/dygn, stol 20:-/dygn.

Välkommen in och prova vår  
nya manuella tvättanläggning   
- du kommer märka skillnad!  

Trevlig sommar  
önskar vi på Frendo i Lammhult

Lätta och  
smidiga bord 
och stolar, 
enkla att fälla 
upp och att 
packa ner. 
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Under förra året framkom 
önske mål om att starta en kurs 
i att lära sig cykla. För de flesta 
av oss känns det som en själv
klarhet att kunna cykla men 
för många nyinflyttade var så 
inte fallet. 

Samhällsföreningen tog 
fasta på detta, och med hjälp 
av Växjö kommun anskaffades 
cyklar och planeringen av en 
kurs påbörjades under vintern.

Målet var att föräldrar skulle 
ges möjlighet att kunna cykla 
med sina barn, kunna se sig 
om i sina nya hemtrakter, kun
na ta sig till vänner och jobb på 
ett snabbt och smidigt sätt.

Efter rundringning fanns 
snabbt åtta hågade instruk
törer som var villiga att hjälpa 
till. Träffpunkt Lammhult tog 
emot anmälan och i april star
tade kursen. Ytterligare åtta 
intresserade personer antog 
ut maningen att behärska en 
cykel. 

Eftersom det handlade 
om vuxna personer ska den 
uppgiften inte underskattas. 
Instruktörerna har kämpat på 
och stundtals pendlat mellan 
hopp och förtvivlan.

Precis som man minns själv 
så var det mycket ”uppförs
backe” och det kändes nästan 
övermäktigt, men så vid tredje, 

fjärde tillfället så knäcker de 
flesta ”koden”. Efter det trä
nade vi på att bromsa, cykla i 
nerförsbacke, göra tecken med 
mera. Träningen har ägt rum 
under sex tillfällen och del
tagarna har kommit lite olika 
långt. Någon har cyklat en run
da i trafiken medan andra har 
tränat på lite lugnare platser. 

Praktiska övningar har var
vats med teori. Skratten har 
varit många och fikastunderna 
har gjort att fler lärt känna var
andra i samhället. En uppfölj
ning kommer ske i sommar. 

Ett nytt gäng entusiaster står i 
tur efter sommaren och nästa år 
ska vi runda Vättern – kanske!

Samhällsföreingen rikta ett 
stort tack till alla som hjälpt till 
på olika sätt och möjliggjort 
detta: Cykelfrämjandet i Jön
köping, Träffpunkt Lamm
hult, Växjö kommun, Vuxen
skolan Växjö. Hans Lundberg, 
för tillverkning av specialhand
tag, Nickolaussons Plåt för ma
terial, Lammhults Möbel AB 
för material och sist men inte 
minst ett stort tack till alla in-
struktörer som med energi och 
glatt humör genomfört det. 

Patrik Svensson, styrelseledamot i 
Samhällsföreningen

Parken vid stationen i Lamm-
hult ska göras om i dialog med 
lammhultsborna. Kommunen 
har tagit hjälp av arkitekter 
med lokal anknytning för att 
lyssna in vilka önskemål och 
tankar som finns i samhället 
och baserat på det ta fram ett 
förslag på hur det ska komma 
att se ut. 

Frida Skarp och Cecilia Parin 
jobbar på Tengboms kontor i 
Göteborg respektive Malmö, 
men båda har koppling till 
närområdet. Cecilia är född 
och uppvuxen i Växjö medan 
Frida bodde sina första 20 år 
i den lilla byn Uggleryd, strax 
norr om Lammhult.

– Det känns kul att få ut
forma en plats som jag har en 
direkt anknytning till, säger 
Frida. 

”Jag har ju lekt där många 
gånger som liten medan för
äldrarna varit och handlat, och 
åkt skridskor på grusplanen 
under mörka vinterkvällar. Det 
är ju också extra roligt att få 
vara med när Växjö kommun 
tagit initiativet till att utveckla 
parken i nära dialog med de 
som bor och verkar i närområ
det. Den typen av utvecklings
projekt ligger mig varmt om 
hjärtat. Jag som arkitekt må 
vara expert på att utforma oli
ka platser och fysiska miljöer, 
men det är ju lammhults borna 
som är experter på att bo i 
Lammhult och kan bidra med 
ovärderlig kunskap kring hur 

samhället fungerar och vilka 
behov som finns här.”

Initialt har medborgardialog 
hållits med tre olika fokusgrup
per i samhället. Ett åsiktstorg 
på Träffpunkt Lammhult har 
varit öppet för alla att gå in och 
lämna sina synpunkter, och 
en webbenkät har skickats ut i 
flera olika forum för att samla 
kunskap, tankar och idéer från 
de som bor och verkar i Lam
mhult med omnejd. Utifrån 
de synpunkter som kommit in 
har arkitekterna arbetat fram 
ett förslag för hur parken kan 
utformas. 

Förslaget kommer att visas 
på Träffpunkt Lammhult un
der Lammhultsdagen den 16 
juni och alla intresserade får 
ytterligare möjlighet att hjäl
pa till med utformningen av 
parken genom att dela med sig 
av synpunkter och idéer. Frida 
och Cecilia, tillsammans med 
Växjö kommuns represen
tanter Marielle Almqvist och 
Johanna Andersson, hälsar alla 
välkomna in att vara delaktiga 
i parkens utformning.

Cykla Kompis! Dialogen gör torget

Till vänster Josefin Henriksson, i 
mitten Cecilia Parin och till höger 
Frida Skarp.

Det fantastiska händer – plötsligt klickar det till och man kan cykla!
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Tillsammans med andra Reggio 
Emilia-inspirerade för skolor i 
landet arbetar vi under några 
år under rubriken »världen 
behöver en ny berättelse«. 

Det landar i olika former av 
undersökande projekt där 
hållbarhet, ekologi, demokra
ti, entreprenörskap samt för 
Lammhults förskolors del även 
språkutveckling i olika form 
kommer in. 

Förra året arbetade för   
s kolorna mycket kring växan
de, odling och tolerans. I slut
ändan sålde vi en massa plan
tor som barnen odlat fram. 
Pengarna skänktes till WWF.

I år är vår underrubrik »Lamm
hult genom barnens ögon«. 
Barnen, tillsammans med sina 
pedagoger undersöker Lamm
hult ur sitt barnperspektiv. I 
projektet ser förskolorna till 
att få in läroplanens olika mål 
i projektet. Barnen besöker 
mängder med platser i Lamm
hult, upptäcker och utforskar. 

Det handlar om tunnlar – 
som blivit ett arbete kring fysi
kaliska fenomen, ljus och mör
ker samt matematiska begrepp 
kring längd och volym. Någon 
grupp har fastnat i att utforska 
höjder i Lammhult – ett fågel 
och jordperspektiv. 

En grupp småttingar (1–2 
åringar) går på vandringar 
(de små benen orkar inte så 
långt men runt förskolan finns 
mycket att upptäcka) och de 
små fotograferar och doku
menterar det som är av intresse 
för dem. Vad fäster de sin blick 
på? Vilket är deras fokus? De 
tar underbara bilder på gatu
brunnar av olika slag, vatten
pölar är så klart mycket spän
nande och perspektiv under 
olika staket som vi aldrig skulle 
upptäckt i vanliga fall från vår 
vuxenposition. 

Här kommer färg och form
lärande in, positionering och 
perspektiv.

Ett gäng »hänger« på järn
handeln med sin pedagog. 
Hua så mycket spännande där 
finns! Emellanåt lyckas de 
»tigga« till sig en och annan 
brädbit som de stolt bär hem 
till förskolan, var och en bär en 
bräda var, de tågar genom sam
hället för att sen kunna fortsät
ta med bygget som pågår på 
förskolegården. Här jobbas det 
med bygg och konstruktion. 

Vid jul sjöng barnen in 
sånger och la dem på QR ko
der som vi satte upp på olika 
ställen i samhället, till glädje 
för andra.

Detta är bara några exempel 
av allt entreprenöriellt arbete 
som pågår på de elva förskole
avdelningar vi har här i Lamm
hult. Allt arbete dokumenteras 
av barn och pedagoger på olika 
sätt. Dessa dokumentationer 
landar hos mig och jag har 
samlat dessa i en bok: »Lam
mhult genom barnens ögon«. 
Varje familj kommer att få med 
sig en bok hem, en skänks så 
klart till hembygdsföreningen 
då vi ser detta som ett viktigt 
nutidsdokument. Vår förhopp
ning är att vi ska kunna sälja en 
del böcker till »hugade speku
lanter« på Lammhultsdagen. 
Intäkterna kommer att skänkas 
till ett välgörande ändamål då 
världen behöver en ny berättel
se. Det lilla vi gör på hemma
plan blir en del i helheten och 
ger möjlighet till lärande och 
utveckling samt en hel del 
tasigförsamhet och hopp in
för framtiden att vi kan påver
ka och jobba för något gott för 
någon annan. Följ med på bar
nens spännande resa genom 
Lammhult.

Jaana Vainio, förskolechef 
tillsammans med barn  

och pedagoger i Lammhult

Hantverk och entreprenörskap 
– Lammhults företagande i tiden

I början av april bjöd Lamm
hults Näringsliv och Möbel
riket in till ett föredrag med ta
petserare Agneta Trybom och 
professor Bengt Johannisson. 
Folkets hus var fullsatt och i 
publiken satt både företagare i 
Lammhult och elever i klass 9 
på Lammhults skola.

Ett spännande och lärorikt 
samtal där Agneta och Bengt 
berättade om hur återkoms
ten av ett hantverksföretag 
som Poppins Möbelklinik till 
Lammhults avancerade klus

ter av möbelföretag kan göra 
företagsamheten som helhet 
ännu bättre på att hantera 
både dagens och framtidens 
utmaningar.

 Alltsedan Poppins Möbel
klinik flyttade till Lammhult 
representeras nu möbelns hela 
livscykel: design, produktion 
av möbelkomponenter såväl 
som färdiga möbler, försälj
ning av möbler inom olika 
kategorier samt renovering och 
omklädsel av möbler.

Tapetserare Agneta Trybom talar inför fullsatt salong i Folkets hus. 

Konstutställning på Galleri 
Sörskog, Berg. Öppet alla da
gar mellan 12.00–19.00. Ut
ställare är Lena Hoel tusch och 
akvarell, Bodil Hörlén textila 
konstverk och keramiktorn, 
Sara Krantz olja, Rüdiger Tillman 
tusch samt Marcus Gröneng trä. 

Barnboksantikvariat i Sörskog. 
Antikvariatet är öppet dagli
gen mellan 12.00 – 19.00. Här 
finns äldre bilderböcker som 
du kanske vill läsa igen för 
dina barn eller barnbarn.

Elin Wägners Lilla Björka öppet 
alla dagar 12.00 – 19.00. 10 juli 
till 12 augusti tisdag till söndag 
12.00 – 18.00.

Utställningar
Sven Ljungberg, den välkände 
Ljungbykonstnären, visas för 

första gången på Lilla Björka.
Försäljningen av hans grafiska 
blad med motiv ur Elin Wäg
ners böcker bidrog i hög grad 
till att huset kunde renoveras. 
Vernissage 30 juni kl 12.00.

Carl Bergstens arkitektur. Lilla 
Björka ritades av den välkända 
arkitekten Carl Bergsten. Be
ställningen från Elin Wägner 
löd (enlig sägen) ”Jag vill ha en 
smålandsstuga i en fårahage”. 
Carl Bergstens ritningar visas.

På Lilla Björka visas också 
Odysseus irrfärder, tio brodera
de bilder skapade av Broderi
häxorna.

För övirga programpunkter på 
Lilla Björka i sommar, se ka
lendariet

Välkommen till Berg i sommar 30/6 – 8/7
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DJ-workshop med DJ Academy, Växjö
Måndagar veckorna 26,27,28,29 kl 18-20

■	 Plats: Fritidsgården Unkan
■	 Ålder: 1216år
 Är du intresserad av hur en DJ gör så kom och var med på 

vår DJworkshop.

ScenSommar
■	 Torsdag 28/6 kl 15 The Jahnaman Band Hembygdsgården, 

workshops och konsert för dig mellan 1015 år.
■	 Tisdag 10/7 kl 15 Hela havet stormar Hälsoarenan, 510 år. 
■	 Fredag 13/7 kl 19 Cold blue steel and sweet fire – En hyllning till Joni 

Mitchell med Sara Niklasson Hembygdsgården, vuxna.
■	 Måndag 23/7 kl 15 Hoppa i galen låda med Cirkusfabriken Gräs

planen bakom Herrgården, Lammhult skola, 510år.
■	 Måndag 13/8 kl 10 Pappa är ute och cyklar med teater 23 Lek

platsen Örnen, 510år. 

Fiskeskola med Kjell 
Tisdag 26/6 och onsdag 27/6 kl 10.00-17.00
■	 Fiska tillsammans med Kjell Johansson som är expert och 

kommer med båt, flytvästar och full fiskeutrustning att låna. 
Se länk www.kjelvis.com. Observera: skriftligt godkännan
de krävs av förälder för att åka med i båten!

■	 Plats: Sommarleken, Ejdervägen (Vidingehems samlings
lokal) Sjön Lammen.

■	 Tid: 10.0017.00.
■	 Ålder: 612 år.

Lammhults bibliotek
Öppet veckorna 25-26. 
Måndag 13-19  Tisdag 9-12  Onsdag 13-19  Torsdag 9-12

Vecka 25
■	 Måndag 18/6 kl 15-17 Bokslukarfest! Vi börjar sommar

läsningen med en bokfest med boktips, pyssel, 
utdelning av sommarboken och du kommer få ditt 
armband som visar att du varit med i Bokslukar
sommar 2018. Biblioteket bjuder på fika. För barn 
mellan 612 år. Plats: Lammhults bibliotek.

■	 Torsdag 21/6 kl 14.00-14.30 Sagostund för barn från 4 
år. Plats: Lammhults bibliotek.

Vecka 26
■	 Tisdagen 26/6 kl 13-15 Mangateckning EliseRosberg 

kommer till Lammhults bibliotek och lär ut hur 
man ritar ansikten, hår, ögon, näsa, mun, och olika 
frisyrer, samt antingen kroppar och kläder eller en 
lättare serie. För barn mellan 915 år.

■	 Onsdag 27 juni kl 13 Mangateckning för de som vill 
fortsätta vidare från tisdagens mangagrupp på 
Lammhults bibliotek.

■	 Torsdag 28 juni kl 14.00-14.30 Sagostund för barn 
från 4 år. Plats: Lammhults bibliotek.

Biblioteket är stängt veckorna 27 till 33.

Mangatecknare 
Tisdag 26/6 kl 13-15
■	 Mangatecknaren Elise Rosbergkommer en till 

Lammhults bibliotek. Där kan ni lära hur man ritar 
ansikten, hår, ögon, näsa, mun, och olika frisyrer, 
samt antingen kroppar och kläder, eller en lättare 
serie. Ålder 915.

Onsdag 27/6 kl 13
■	 Mangateckning för de som vill fortsätta vidare från 

tisdagens mangagrupp på Lammhults bibliotek.

Dans med Kulturskolan 
Måndag till torsdag vecka 25, Lilla gympasalen.
■	 Kl 10.0011.30 för barn 69 år
■	 Kl 12.3014.00 för barn 10 år och uppåt
 

Sommarslöjd med Cilla
Onsdag 27/6
■	 kl 11-14 Vid Sommarleken vid Ejdervägen, 612 år
■	 kl 15-17 På fritidsgården Unkan, 1216 år
Fredag 29/6
■	 kl 11-14 Vid Sommarleken vid Ejdervägen, 612 år
■	 kl 18-21 På fritidsgården Unkan, 1216 år

Badets dag!
Lördag 30/6 kl 10-18, fri entré hela dagen på Hälsoarenan Lamm-
hultsbadet 
■		UNKAN är på plats och erbjuder aktiviteter
■	 Alla åldrar
■	 Hoppborg!
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Fotbollsskola 
Start vecka 33 måndag-fredag kl 12-16 på Norrvalla
■	 OBS! Kostnad: 200:
■	 För alla barn födda 2005 till 2011
■	 Anmälan till Bg 1717529 eller Swish 1235966957. Ange 

namn och personnummer (10 siffror) vid inbetalning.
■	 Sista anmälningsdag 31/7

Programmet finns även på … 
■	 Lammhults Samhällsförenings Facebooksida
■	 UNKANS program på Lammhults Fritidsgårds Face

booksida
■	 www.vaxjo.se/aktivtlov

Prova-på-ridning, Lammhults ridskola
Onsdag den 27/6 kl 13. Ålder: 6-12 år.
■	 OBS! Föranmälan via SMS på 072328 62 11. Kostnadsfritt.

Kom ihåg:
■	 Aktiviteterna är kostnadsfria! 
 Undantag: Fotbollsskolan.

Lammhults fritidsgård UNKAN
Vecka 24  
■	 Lördag 16 juni kl 19-22 Lammhultsdagen Unkan 

erbjuder bad, grill och roliga tävlingar på Lamm
hultsbadet/Hälsoarenan. Mer info på Unkan.

Vecka 25
Veckorna 25-27 jobbar Magda, Lizette, Nils, Vivan och Linda
■	 Måndag 18 juni till onsdag 20 juni Tjejer emellan åker 

på läger till Gullbrannagården i Halmstad. Det blir 
bad, cykelutflykter och andra aktiviteter. Hämta 
anmälnings/infolapp och packlista på Unkan.

■	 Tisdag-onsdag-torsdag 19/6-21/6 Läger på Holmarna 
för både tjejer och killar. Häng med och tälta, fiska, 
paddla kanot och ha kul med kompisarna! Hämta 
anmälnings/infolapp och packlista på Unkan.

■	 Inget dag-och kvällsöppet på Unkan övriga dagar 
denna vecka.

Vecka 26
■	 Måndag 25 juni öppet 15-21 Eftermiddagsoch kvälls

öppet. Fifaturnering på XboxOne och Kvällsöppet på 
Lammhultsbadet kl 1921.

■	 Tisdag 26 juni Manga på Lammhults bibliotek. 
Kom och lär dig mer om Manga kl 1315. Öppet på 
Unkan-eftermiddag med Sumofemkamp kl 1317. 
Utebio kl 18 åker vi till Braås fritidsgård. Mer info 
om tider och anmälan på Unkan.

■	 Onsdag 27 juni Öppet på Unkan med fortsättning för 
Mangagruppen. Sumo-femkamp kl 1317. Slöjd med 
Cilla kl 1517. Kvällsöppet på Unkan och kvällsöppet 
på Lammhultsbadet. Dessutom åker vi till Växjö 
ca kl 13 där vi kollar på fotbolls-VM Sverige-Mexico, 
och är med på andra roliga aktiviteter. Buss ordnas 
från Lammhult och hem igen. Mer info om tider, 
och anmälan på Unkan.

■	 Torsdag 28 juni kl 15 The Jahnaman Band – workshop 
och konsert vid Hembygdsgården. Vi går tillsam
mans från Unkan.

■	 Fredag 29 juni Resa till Växjö kl 13 till Skate- och 
Parkourparken och ev. bad vid Evedal. Mer info om 
tider och anmälan på Unkan. Kvällsöppet på Unkan 
kl 1823 med bla Slöjd med Cilla.

■	 Lördag 30 juni öppet 10-18 Badets Dag på Lamm
hultsbadet/Hälsoarenan. Gratis inträde, bad, 
hinderbana och andra roliga aktiviteter. Öppet för 
alla åldrar!

Vecka 27
■	 Måndag 2 juli Eftermiddags-och kvällsöppet på Unkan 

kl 1521 med Unkans glassbar och film. Kvällsöppet 
på Lammhultsbadet/Hälsoarenan kl 1921.

■	 Tisdag 3 juli Fiskeresa. Mer info och anmälan på 
Unkan. Öppet på Unkan kl 1418.

■	 Onsdag 4 juli Eftermiddags-och kvällsöppet på 
Unkan och kvällsöppet på Lammhultsbadet kl 1922, 
tillsammans med Braås fritidsgård. Det blir roliga 
tävlingar, bad och vi bjuder på något att äta

■	 Torsdag 5 juli stängt dag och kväll
■	 Fredag 6 juli Resa till Växjö med Äventyrsgolf och 

bad på Evedal kl 1420. Mer info och anmälan på 
Unkan.

 Sedan tar vi semester och öppnar Unkan igen när 
skolan börjar vecka 34.  
Ha ett riktigt skönt sommarlov! 

Sommarlek 6-12år
Tisdag-torsdag kl 11-14 vecka 25 (ej Midsommarafton)
Måndag-fredag kl 11-14 vecka 26-29
■	 Ejdervägen (Vidingehems samlings lokal) 
■	 Olika lekar och tävlingar
■	 Frivilligt och kostnadsfritt

De som jobbar på Sommarlek är Linda Hagelvik, Magdalena 
Johansson, Mohamed Alshamia, Muna Rufai och Sebastian 
Härlin.
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Vad gör du på julafton?
Ja, vi vet att det är tidigt att tänka på jul redan nu, men ibland är det bra att vara ute i
god tid.
Vi i Lions, Rotary och Röda Korset (Lammhultsföreningarna) har under några år
ordnat en liten julträff några dagar innan jul. 2017 gjorde vi det också tillsammans
med Svenska Kyrkan.
Nu vill vi se om vi kan utveckla denna träff till att bli då det verkligen är jul och då är
det självaste julafton. Vi har bl.a. annat blivit inspirerade av Tingsryds Rotaryklubb.
Känner du att du skulle vilja vara med och arrangera en ny gemenskapsjul och
tycker du vill göra något nytt i Lammhult på julafton 2018? Klipp då ut detta,  
fyll i ditt namn och dina kontaktuppgifter och lämna till Kupan i Lammhult
eller så kontaktar du direkt någon i Lions, Rotary eller Röda Korset.
Vi finns alla med på Lammhultsdagen.

Namn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Salong Sofinast
Allt inom hår, fransförlängning, naglar, vaxning, trådning, solarium & make-up

Skönhetssalong Köpmannagatan 2 Lammhult 070 – 314 76 79

Vi har öppet hela sommaren!
Sommarens öppettider finns på Facebook, på Instagram och i salongen @salongsofinast    

Bäckgatan 16, Växjö | 0470-459 94
www.a-maklare.se
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Vill du lära dig odla och få 
skörda egna grönsaker? Vill du 
träffa nya vänner från hela 
världen? 

Då är Odla Kompis något för 
dig. I Odla Kompis möts gamla 
och nya Lammhultsbor för att 
odla tillsammans. Du lär dig 
om var maten kommer ifrån 
och hur den odlas. 

Du matchas med en per
son eller familj som har lik
nande intressen som du/din 
familj. Tillsammans odlar ni 
i en grön saks låda från maj till 
september och vi avslutar med 

en skördefest. Vi träffas alla 
tillsammans vid cirka fem till
fällen. Däremellan sköter du 
och dina odlarkompisar om 
odlingen på egen hand. 

Det finns frön, redskap, 
vatten och möjlighet att få od
lingstips. Odla Kompis ligger i 
Park för sommaren bakom Ica. 

Park för sommaren och Odla 
kompis i Lammhult är delar i 
projekt Stadsbruk som Växjö 
kommun är med i. Planering
en för Lammhults stationspark 
pågår, läs mer på sidan 5. Vid 
intresse maila till Sofia på 
adressen sofia.asplund@vaxjo.se

Odla kompislådorna gav ett underbart överdåd av grönsaker, rotsaker 
och inte minst vackra och nyttiga blommor. Välkommen i år också!

designauktion
16 juni kl 11.30
mer info mobelriket.se
Visning av möblerna på Zack´s kl 9-11. 

Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.

Exempel på några av möblerna som
auktioneras ut. 
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Information om avstängda gator

Centrumgatan och Bäckgatan 
kommer att vara avstängda under 
Lamm hultsdagen. Vi ber om ursäkt 
på förhand för de eventuella olägen
heter avstängningarna kan orsaka och 
hoppas på er förståelse.

Lammhultsdagen 16 juni 2018
Centrumgatan
Köpmännen har öppet, försäljning och 
utställning av lokala aktörer, Träffpunkt 
Lammhult visar proto typ på bygget i 
stationsparken.

Bäckgatan  9.00-15.00
Barntivoli med ”Tivoliparken Festival”, 
hinderbana med klass 4, backklättring kl 
10.0014.00 med Lammhults Trendgym, 
Sjöborgen säljer dricka, knattefotboll kl 
14.00, Medvindens ballongklubb, Brand
kåren, UVscout och SAU i centrum
kyrkan utmanar i ”Såpadragkamp”, 
försäljning av trätofflor och gummistövlar 
från Aprodukter i Åseda.

Ica Supermarket
Uteförsäljning med galna Lammhults
priser så man känner att man är mitt i 
Småland. Korvätarmästerskap kl 13.00. 
Godisregn kl 15.00. 

Köpmannagatan 
Fordon för pensionärscruisingen

Äta och dricka
Vårat Fik 08.0016.00
Svenssons gårdscafé 10.0016.00
Zack ś värdshus i Lammhult Pizzabuffé 
11.0015.00, Grillbuffé kl 19.00, pub med 
trubadur 21.0001.00
Lammhults Pizzeria 12.0021.00

Folkets hus  
Lammhults fotoklubb.

Unkan 19.00-22.00
Bad, grill och roliga tävlingar på Lamm
hultsbadet/Hälsoarenan.

Möbelaffärerna 
Möbelaffärerna har öppet som vanligt.

Lammengatan
Pensionärscruising kl 11.00 Upphämt
ning av övriga pensionärer på Värdshus
torget kl 11.15.

Godsmagasinet 9.00-16.00
Lions loppmarknad och knallemarknad.

Designauktion 11.30
Visning av möblerna i Zack’s konferens
rum kl 9.0011.00. Auktionen är på scen 
kl: 11.30.

Hälsoarenan 
Lammhultsbadet öppnar för säsongen.
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På scenen
10.30 Magic Markus
11.00 Kulturskolan
11.30 Designauktionen
12.30 Årets Lammhultsbo
13.15 Magnus Bäcklund & co
14.15  Modevisning 
15.30 Scenen stänger

Med reservation för ändringar.

Lammhults egen revystjärna Mats Eric son står 
åter på scen som konferencier för årets program. 
Vi ser fram emot ännu en härligt tempofylld 
Lammhultsdag.

Trollkarlen Magic Markus kommer på besök 
och underhåller stora och små under Lamm
hultsdagen. Markus är även musiklärare på 
Kulturskolan på Lammhults skola.

Lammhultsdagen 2018
Samarbetet mellan Lammhults samhälls
förening, Lions, föreningar och Lamm
hults Näringsliv visar sig återigen vara ett 
vinnande koncept. Femte året i rad kom
mer vi tillsammans leverera en dag för 
alla i vår by. Såklart mycket tankar, plane
ring och jobb men mycket glädje. 

Gruppen som jobbat med Lammhults
dagen i år har bestått av Ida Claesson, 

Patrik Svensson (Lammhults samhälls
förening) Mikael Perhsson och Richard  
Andersson (Lions) Glenn Nilsson samt 
Maja Sjöberg (Lammhults näringsliv).

Ida Claesson

Till minne av Patrick Kullengård, som tidigare år jobbat med Lammhultsdagen, har 
vi bokat Michael Bäck & co till årets upplaga av Lammhultsdagen. Vi vet att detta 
var en av hans favoriter! 
Du finns i våra tankar Patrick.
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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

Telefon 0472 - 48 250
www.combimontage.se

LAMMHULTSDAGEN 16/6 
Pizzabuffé 11.30 – 14.00
Pubafton 19.00 – 01.00

med grill och musik 

VÄLKOMNA!

Hemlagade hamburgare - Ala Carte - Husmanskost

LAMMHULT
Lammhults Värdshus

Hemlagade hamburgare - Ala Carte - Husmanskost

LAMMHULT
Lammhults Värdshus

En bit in på det nya året känns 
det lägligt att presentera vår 
nya styrelse!

På årsmötet skedde lite för
ändringar i styrelsen och tre 
nya idésprutor kompletter vår 
redan drivna styrelse. Den 
nya uppställningen för 2018 
är Enar Johansson (ordföran
de), Johanna Rangrost, Jessika 
Claesson, Karin Tenggren, Sara 
Kanstedt, Nea Spjutö, Mimmie 
Gunnarsson, Sofia Grahn och 
Johanna Andersson.

Ser ni någon av dem i stal
let och har frågor eller syn
punkter är vi bara tacksamma 
om ni stannar oss. En av sty
relsens uppgifter är att få in 
synpunkter från medlemmar 
och övriga för att utveckla och 
föra arbetet med vår fina för
ening framåt. Även ridlärarna 
Ellen Smålander, Åsa Svens
son, Rosa Dahl är naturligtvis 
tillgängliga och dessa syns mer 
frekvent i stallet i det dagliga 
arbetet.

Vi vill tacka alla som hjälp
te till på vår allmänna städdag 
fredagen den 4 maj. Tack för 
att ni frivilligt bidrar till att hela 
anläggningen blir uppfräschad 
inför vårens evenemang. Vi 
har satt hagar, skurat staket och 
även eldat upp onödigt ris och 
skräp runt anläggningen. Allt 
för att vi ska kunna känna oss 
stolta över vår förening när eki
page från andra orter besöker 
oss på olika evenemang. Men 
också för vår egen skull såklart. 
För vår trivsel!

Vi vill också mycket stolta 
passa på att uppmärksamma 
allas vår egen Ingegerd ”Ia” 
Johansson som hedrats med 
ett pris och stipendium för sitt 
Ideella arbete som förenings
ledare. 

Motiveringen lyder: Inge
gerd ”Ia” är en ”allt i allo” i 
Lammhults ridklubb, initiativ
tagare samt ansvarig för pro
jektet ”unga på landsbygden 
– framtidens ledare”. Ingegerd 
sätter fokus på ungdomars 
delaktighet, trivsel, välmå
ende och utveckling som 
människor.

Priset delades ut på i sam
band med nationaldagsfiran
det den 6 juni i Linnéparken 
av Växjö Kommun.

Alla vi som känner Ia smit
tas av hennes sprudlande en
ergi och positiva framtoning. 
Alla älskar Ia! Det är helt 
omöjligt att inte göra det. Vi är 
glada och stolta över att ha dig 
i vår förening.

Vi avslutar med att önska 
alla en solig vilsam sommar, 
glöm inte att stanna till ute i 
stallet!

Styrelsen Lark

Nyheter från Lammhults Ridklubb Hälsning från Hjälmsbodarna

Traditionellt 
MIDSOMMAR 

FIRANDE
Norrvalla 22/6 kl 15-17
Det blir pilkastning, 

hoppborg och såklart dans 
kring midsommarstången

VÄLKOMNA
 önskar IFK Lammhult!

Välkomna till årets 
MOPPERALLY

på Asa Bygdegård 29/7
Starten går klockan 10 
Grillunch och servering

Välkomna önskar 
Asa Bygdegårdsförening

Läs mer på asabygdegard.se

Ruljangsen är igång på Hjälms-
bodarna, ett par av våra med
lemmar håller öppet veckan 
lång och man kan både ta en 
lättare lunch och/eller en fika. 

Våren lät vänta på sig i år 
och snön låg kvar länge, men 
vid påsktiden kom en mas
sa ungar och letade ägg som 
vanligt. Påskharen hade inte 
varit tillräckligt klurig, för alla 
barnen hittade sina ägg som 
sedan byttes mot godis.

Den första maj firade vi in 
våren tillsammans med kören 

”Tell it” från Lammhult. Lite 
småregnigt men trevligt!

Riktigt roligt är det att vårt 
stickcafé håller igång och 
att vi blir fler ”flitiga lisor”. 
Sticklördagen i april var en 
trevlig och uppskattad tillställ
ning.

I planeringen för somma
ren finns såväl ett antal mu
sikkvällar som veteranbilsrally 
och fotoutställning m.m. Och 
så något att stoppa i magen för
stås. Vi ses govänner!

Styrelsen/Lena
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Stoftavskiljning
för träindustri

Verkstad och
byggplåtslageri

nikolaussons.se

Välkommen att titta in på 

KUPAN Lamm hult

Vi tar emot säljbara 
kläder och prylar som 
vi omvandlar till hjälp-
verksamhet både här 
hemma och i världen.

Måndag till Fredag 14 – 18

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

Nu finns vi under 
samma tak  

på Örnvägen 6 
i Lammhult

Sandra Salongen
&

Fotvårdskliniken 
Lisa 

Sandra 
0472 – 261556 

Lisa
070 – 5628552 
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Svenssonfika
 Öppettider till och med söndag 1 juli 

Alla helger 10 – 16
Öppettider från och med måndag 2 juli 

Alla dagar 10 – 17
Bokningar och catering 070 – 875 60 29

Lammhult

Välkommen in till 
din ICA-   handlare  
i Lammhult!

Peter   
med  personal

Bokföring – Bokslut – Årsredovisning – Deklaration

Välkommen till oss!
www.redovisningilammhult.se 

0472 – 26 04 40Lammhultsdagen
På Lammhultsdagen serverar vi 

räkbåtar med handskalade räkor 60 kr,  
kyckling - eller räksallad 75 kr och 

mycket annat smått och gott.
Vi har öppet 8 – 16 

Hjärtligt välkomna in till oss!

Telefon 0472– 26 13 44  Centrumgatan 4
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Fina sommarerbjudanden i butiken … 

 hela lååånga sommaren! 
Varmt välkommen!
Sommartider juni-juli-augusti  
Onsdag till fredag 11.00 – 17.00  
Lördag och söndag 11.00 – 16.00
0382 - 20813  poppinsmobelklinik.se
Köpmannagatan 1, ”Gamla Konsum”.

BERG
VECKAN

HANTVERK 
AKTIVITETER 
UTSTÄLLNINGAR 

30 JUNI – 8 JULI

Däck säljes,  
omläggning  

och balansering.

Välkommen till oss!
lammhultstaxi.se

0472 – 26 90 60

LAMMHULTSTAXI HERMANSSONS RÖR

Stefan Hermansson 
070-557 41 76

Säg det 
med design.

annons_allehanda_sommar_18.indd   1 2018-05-07   14:57



17

AC-service – Däck- och serviceverkstad
Vi släcker dina tvåor efter kontrollbesiktning
Jönköpingsvägen 14       Telefon 0472 – 26 07 03

– ett av Lammhults framgångsrika företag.

Danska inrednings detaljer 

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

Handla för 200:-  
få en gåva!

h

Extra bra erbjudanden  
och tävlingar 

i butiken
h

Varmt välkomna in ! 
Christina Carolin Julia

Lammhults  
Blomsterhandel

Dessa erbjudanden gäller 16/6

Lammhults-
dagen

Öppet 9.00 - 16.00

Torsten & Maria Magnussons stiftelse

B
er

g 
A

sa
   

 A
ne

bo
da

Är du under  år gammal? Är du stadig-
varande medlem i Svenska kyrkan? Studerar du
eftergymnasialt på högskola, folkhögskola eller
en yrkesutbildning? Är du folkbokförd eller har
du före studiernas början varit folkbokförd i
Berg Asa Aneboda församlingar?

Då kan du söka stipendium från:

Hämta kriterier och ansökningshand-
lingar på www.tommstiftelse.se
Ansökan, personligt brev och personbevis
skickas senast  augusti  till:

Anna Håkansson, Långsryd,   Lammhult
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HÄRPRODUCERAT
– så närproducerat det kan bli.

Bygga Om, Till
eller Nytt?

Kontakta oss!

Kjell 070-856 48 64     Markus 070-856 48 07    Mari 070-856 48 10
www.fransson-nordh.se

Enlightened Soundscapes

Lily - ljuddämpande lampa som 
  också bidrar till visuellt lugn.  
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Månad Veckodag Datum Tid Aktivitet Arrangör

Söndag 22 10.00 Gudstjänst i Missionskyrkan. Dan Ringberg predikar över äm
net Ett bönens hus för alla folk. Sång: Lisa Svärd, Carina Ahlander. Centrumkyrkan

Söndag 22 14.00 Söndagsgudstjänst på Lammengatan. Lammhults förs.

Måndag 23 15.00 Hoppa i galen låda med Cirkusfabriken vid gräsplanen bakom 
Herrgården i Lammhult. Rekommenderad ålder 510 år. Scensommar

Torsdag 26 14.30 Gudstjänst på Lammengatan. Lammhults förs.
Fredag 27 18.30 Musik i sommarkväll med Emilia Lindberg. Entré 50 kr. Hjälmsbodarna

Söndag 29 10.00 Gudstjänst i Filadelfiakyrkan, Johan Carlsén.  
Sång av Beatrice och Britt Carlsén. Centrumkyrkan

Söndag 29 10.00 Traditionellt mopedrally med servering i Asa Bygdegård. Asa Bygdegårdsförening
Augusti

Onsdag 1 16.00 Slåttergille vid hembygdsgården i Lammhult. Hembygdsföreningen

Söndag 5 10.00 Gudstjänst med nattvard i Missionskyrkan, Göran Ahlander. 
Sång av James Bartee. Centrumkyrkan

Söndag 5 14.00 Friluftsgudstjänst i Kråketorp Asa Lammhults förs.

Onsdag 8 18.00

Fred med Jorden! Birger Schlaug berättar om Elin Wägners 
miljöengagemang och hur hon, som första tänkare, vävde 
samman den ekologiska dimensionen med freds och demo
kratifrågor. Birger Schlaug är en av de främsta kännarna 
av Elin Wägners författarskap särskilt vad gäller hennes 
miljöengagemang. Entré 100 kr inklusive kaffe och bulle. 
Förhandsanmälan görs till Birgitta Hansson Tel: 0734 20 63 66.

Elin Wägner 
sällskapet

Torsdag 9 14.30 Gudstjänst på Lammengatan. Lammhults förs.

Fredag 10 18.00 Slåttergille. Vi bjuder alla som hjälper till på risgrynsgröt och 
mackor! Ta med räfsa och lie. Hjälmsbodarna

Fredag 10 15.00
Grillfest vid boulebanan. Underhållning med Tonmixarna 
från Moheda. Tipspromenad, boulespel och lotterier. Anmä-
lan görs till Gun-Britt Tel: 0472-26 05 36.

PRO

Söndag 12 10.00 Gudstjänst i Filadelfiakyrkan, Malin Erdtman.  
Sång av Alfred Ahlander. Centrumkyrkan

Måndag 13 18.00 Sommarstickcafé. Ingen föranmälan! Hjälmsbodarna

Vecka 33 12.00  
16.00

Fotbollsskola för flickor och pojkar födda 20052011 på 
Norvalla. Pris 200 kr. IFK Lammhult

Måndag 13 10.00 Pappa är ute och cyklar med Teater 23 vid lekplats Örnen på 
Herrgårdsgatan i Lammhult. Rekommenderad ålder 510 år. Scensommar

Onsdag 15 16.00

Föregångerskan teater med Cathrine Westling om rösträtts
kvinnan Gulli Petrini. Föreställningen är förhandsbokad av 
Elin Wägnerskolan men ett fåtal platser finns kvar. Entré 
100 kr inklusive kaffe och bulle. Förhandsanmälan görs till 
Birgitta Hansson Tel: 0734 20 63 66.

Elin Wägner 
sällskapet

Söndag 19 15.00

Ekumenisk sånggudstjänst i Hembygdsparken En sång om glädje 
med Nils Börge och Douglas Gårdh, Lars Gunnar Selinder 
och Göran Ahlander. Hembygdsförenigen serverar kaffe. 
Vid dåligt väder blir gudstjänsten i Missionskyrkan.

Lammhults förs. 
Centrumkyrkan

Söndag 19 12.00 Veteranbilsrally, tipsrunda med förarprov på cirka 3 mil. Start 
klockan 12.00. Ingen föranmälan! Startavgift 100 kr. Hjälmbodarna

Torsdag 23 14.30 Gudstjänst på Lammengatan. Lammhults förs.

Fredag 24 19.00

Konsert i Sörskog Ny Ton Tradition. Nyskriven och nutida  
musik. Medverkar gör Monica Danielsonröst, HansErik 
Holgerssondirigent, Maria IngemarssonBergkapell
mästare. Övriga medverkande är Jörgen Petersson, Liv  
Trulsson, Per Sjögren, Lovisa Stenberg med flera. Biljetter 
måste förhandsbokas via Birgitta Hansson 0734 20 53 66. Pris vuxen 
100 kr barn 50 kr. Betalas kontant eller via swish vid ankomst.

Smålands kultur
festival och Galleri 
Sörskog.

Lördag 25 18.00 Konsert i Sörskog Ny Ton Tradition. Se ovan!

Söndag 26 10.00 Gudstjänst i Filadelfiakyrkan, Göran Ahlander. Sång av 
Gubermans. Centrumkyrkan

Söndag 26 10.00 Söndagsmässa i Lammhults kyrka. Lammhults förs.
Fredag 31 18.30 Musik i sommarkväll med Erling Lundberg. Entré 50 kr Hjälmsbodarna

September Söndag 2 10.00 Gudstjänst med nattvard i Missionskyrkan, Göran Ahlander Centrumkyrkan

Onsdag 5 18.00 Gert Nilsson berättar om Lammhult förr i tiden, Hembygds
gården PRO

Torsdag 6 15.00 Dagledigsamling i Filadelfiakyrkan Centrumkyrkan




