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NYA LAMMHULTS

Nya Lammhults Allehanda ges ut av Lammhults Samhällsförening.

Den 1 december var det dags för 2018 års 
julmarknad i Lammhult. Det är ett sam
arbete mellan Lions, köpmännen och 
Lamm hults samhällsförening. Det togs 
tidigt ett beslut att den detta år skulle var 
inne på värdshustorget som i gamla dagar, 
vilket var upp skattat från många håll. 

Med tält från Frendo blev det bekvä
mare för våra utställare. Inne på Folkets 
hus hade fotoklubben bildspel och några 
frusna utställare var i Folkets hus entré. 
De flesta utställare var lokala aktörer men 
vi hade även några besökare från Taberg, 
Nässjö, Lenhovda och Åseda vilket är väl
digt roligt, Lammhults sätts på kartan.

Julstämningen spred sig över torget när 
barnkören Barnens röst och Tell it ifrån 
Centrumkyrkan och Kulturskolan bjöd 
på sång och musik.

I godsmagasinet kunde liten som stor 
träffa tomten och överlämna önskelistan. 
Hade man turen med sig kunde man även 
vinna en julskinka i Lions skinklotteri.

Tomteparaden var ett nytt inslag detta 
år, hästar och väldigt många människor 
mötte upp och gick med i paraden genom 
samhället, som leddes av tomtefar och 
tomtemor i facklornas ljus. Detta hoppas 
vi kan bli en tradition.

Ida Claesson, Lammhults samhällsförening

Julmarknaden 2018

Foto: Lammhults Fotoklubb

Foto: Lammhults Fotoklubb





Säg hej
till HAY.
Nytt varumärke hos 
Svenssons i Lammhult.
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Välkommen till oss!
www.salongpåhörnet.se
Telefon 0472/26 06 10

Ackurat gör möbeleuropa 
mer kreativt.
Vi är stolta över att ha kontakt med nästan alla möbel-
formgivare i Europa. Årligen handlar fler än tusen kunder 
inom möbler och inredning av oss. Frågan är hur har ett 
litet företag i Lammhult nått denna position och hur går 
vi vidare?

Vi har tidigare berättat om samarbetet kring en pro-
duktlansering på mässan 100% Design i London och 
hur samarbetet kring varuprov till Europas formgivare 
fungerar.

Formernas mästare 
När kreativiteten flödar behöver Europas formgivare 
ha trygga leverantörer som förstår att även de där små 
plastdetaljerna är mycket viktiga för helhetsintrycket av 
en möbel.

Första steget till rätt form börjar med formverktyget som 
bitarna tillverkas i. Våra mycket noggranna verktygs-
makare arbetar tätt ihop med produktutvecklare och 
maskinställare för att få fram perfekta verktyg. Dessutom 
ser de till att de under åren underhålls för att fortsätta ge 
bitar med rätt form.

Andra steget kommer när ställarna godkänt verktyget 
och det skall användas i produktion. Här gäller det 
för våra maskinställare att få till rätt materialflöde och 
temperatur, så att bitarna blir som formgivarna önskar. 
Även om alla maskiner idag har datorer så handlar det 
mest om ställarens erfarenhet för att bitarna inte skall bli 
flammiga eller skeva.

I tredje steget synas bitarna av våra operatörer som 
kontrollerar att formen stämmer med likaren. Därefter 
tillverkar de den egentliga slutprodukten. Rätt antal i rätt 
förpackning med rätt etikett. Först nu är varan klar för att 
läggas på lager eller lämnas till lagret för direkt utleve-
rans.

Fortsättning följer...

Operatör Tobias, Verktygsmakare Ramo och Produktutvecklare Ines

GÅR DSBUTIK I
L Å NGSRY D

Hantverk med känsla och tanke  
Delikatesser med kvalité och smak

ÖPPET JÄMN VECK A SÖNDAG 12-17
eller vid överenskommelse

Hyr vår GÄSTSTUGA  
en eller flera nätter – 6 bäddar
www.langsryd.se  telefon 070 – 26 29 299

Langsryds_88,5X68_1-2019.indd   1 2019-02-16   12:53Ledigt just nu:
Möblerad hyreslokal i centrum på torget bakom 
Zack’s, Köp mannagatan 8, ingång på baksidan. 
40m² med kok vrå, dusch och toalett.

Bo bekvämt i centrum hos

Telefon 0472 - 48 250

fastigheter
CENTRUM

centrumfast_1-2019.indd   1 2019-02-20   10:40
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Ordföranden har ordet
Den 12 februari höll Samhällsföreningen sitt 
femte årsmöte. Efter sedvanliga årsmötes
förhandlingar avtackades avgående sty
relsemedlemmar, Ida Claesson, Stanley 
Ståhl, Jesper Ekblad och Maissaa Arnaout 
med blommor. 

Till revisorer valdes åter Krister Yng
vesson och Ola Nilsson.

Till nya styrelsemedlemmar valdes 
Mikael Averskog, Linn Gidlund och 
Abshir Osman. 

Ett stort tack till valberedningen som 
så väl lyckats rekrytera nya ledamöter till 
styrelsen i tider då stora svårigheter före
ligger att värva människor till ideellt ar
bete. Tack även för att ni ytterligare ett år 
axlar ansvaret att vara valberedning. 

Efter årsmötesförhandlingar bjöds kaffe, 
därefter var kommunpolis Scott Goodwin 
inbjuden för att prata på temat ”Hur tryggt 
är det att leva i Lammhult”. Ett viktigt 
ämne som berör alla, ung som gammal. 
Cirka 40 personer deltog i föreläsningen. 

Under 2018 gjordes en trygghetsenkät 
i Lammhult, där det visade sig att Lamm
hultsborna inte känner sig trygga. En or
sak till detta kan enligt Scott Goodwin 
vara att många hör och tror att de vet vad 
som händer. Det blir många ringar på 
vattnet och effekten blir att det låter som 
om många brott har skett medan det i själ
va verket är många som pratar om samma 
brott. Ett råd från Scott Goodwin var att 
alltid tänka på källkritiken när vi pratar 
om vad som händer.

Statistiken visar att på 2019 års första 
veckor har det skett nästan lika många 
förseelser som under hela 2018. En av or
sakerna till detta är att Lamm hultsborna 
har tagit till sig informationen att det är 
bra att anmäla för då syns det i statistiken. 
Det goda med detta är att polisen kan 
omprioritera och därmed fördela mer re
surser till Lammhult. Under hösten och 
vintern har polisen gjort många insatser i 
Lammhult. Under våren kommer Lamm
hult att få den ambulerade polisbussen 
stationerad centralt i samhället en dag 
varannan vecka. 

Gå in och säg hej till poliserna i bus
sen och påtala hur bra det är att de syns 
och finns och att vi verkligen uppskattar 
att de gör Lamm hult till en tryggare plats 
att leva och bo på.

Anmäl brott genom att ringa 114 14, 
112 eller gå in på polisens hemsida och 
anmäl i ett färdigt formulär.

Kontaktuppgifter till Lammhults samhällsförenings styrelse 2019
Namn Tel.nr. Epost
Annika Hallquist Svensson 076-348 28 01 annika.hallquist@telia.com
Bo Kanstedt 070-670 00 45 bokan2@hotmail.se
Carolina Hellgren  073-359 20 65 carro.hellgren@gmail.com
Mikael Averskog 072-050 94 75 averskog@hotmail.com
Linda Hagelvik 073-618 19 09 hagelvik80@gmail.com
Linn Gidlund 070-847 29 26 linngidlund@msn.com
Stefan Johansson 072-206 51 99  talltorpetsh@telia.com
Patrik Svensson 070-305 71 18 ugglevagen@hotmail.com
Abshir Osman 070-486 99 75 ifraxvcaday123@hotmail.com

Scott Goodwin. Foto: Eva Lindblad.

Enlightened Soundscapes

Lily - ljuddämpande lampa som
också bidrar till visuellt lugn.

Abstracta_88,5X80_1-2019.indd   1 2019-02-19   10:11
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Vill Lammhult ha ett levande 
Folkets Hus?
Valberedningen jagar med ljus 
och lykta efter intresserade som 
är villiga att engagera sig i Fol
kets Hus, antingen som styrel
seledamot eller till andra göro
mål. Alla krafter välkomnas 
och behövs om Folkets Hus ska 
överleva.  Hör av er till någon i 
styrelsen eller valberedningen.

Vad händer på Folkets Hus?
Håll er uppdaterade, gå in på 
lammhultsfolketshus.se där 
alla kommande evenemang 
finns med beskrivning av inne
håll. Här kan du också boka 
och köpa biljetter. 

Skynda er att köpa en stol!
Vill du vara med och sponsra 
Folkets Hus genom att ”köpa 
en stol” för 300 kr/år eller 
3 000 kr/livstid. Ditt namn/
företag kommer anslås på en 
tavla i entrén. En gång om 
året kommer alla sponsorer 
att bjudas in till ett speciellt 
evenemang där alla tar plats i 
sin egen stol. Sätt in pengar på 
bankgiro 5099346. Glöm inte 
att ange namn, telefonnum
mer och stolsnummer.

Årsmöte
Den 20 mars klockan 18.30 
håller Folkets Hus årsmöte. Ef
ter årsmötet serveras kaffe på 
Zack’s. Varmt Välkomna!

Styrelsen för Folkets Hus
Urban Blücher

Ett mycket uppskattat arrange
mang som redan blivit tradi
tion inleddes 2013 då Lamm
hults Rotaryklubb tillsammans 
med Röda Korset blev inbjud
na till Lions Club i Lamm
hult, som är initiativtagaren 
till ”Gemenskaps jul i Lamm
hult”. Julen 2018 enades vi om 
att pröva ett nytt koncept till
sammans med Svenska kyrkan 
i Lammhult. 

Tillsammans gjordes en 
”Gemenskaps jul” på självaste 
julafton i Lammhults försam
lingshem, lite inspirerade av 
att ha lyssnat på andra ideella 
föreningar om deras julaftnar. 
Just ordet ”Gemenskap” blev 
ledstjärnan i förberedelserna 

och att det skulle vara enkelt. 
Då vi valt att annonsera i 

Lammhults Allehanda för att 
kunna bjuda in alla som ville 
komma var utmaningarna hur 
mycket mat kommer behövs 
samt ska vi förbereda dukning?  

Det blev en riktigt fin jul
afton. Vid 11tiden började 
vi med att värma oss med lite 
glögg, dukade bord med olika 
juldukar och pynt. Det blev 
så fint! Vi samlades i kyrkan 
för en andakt ledd av Annika 
Stacke med Erkki Mörck vid 
orgeln. 

Tanken sedan var att vi 
skulle äta gröt och skink
macka, men tack vare ideella 
krafter, Vårat Fik i Lammhult, 

ICA Supermarket Lammhult 
och Villa Gransholm i Gemla 
kunde vi duka upp ett härligt 
välsmakande julbord med allt 
från sill till lyxiga praliner. Ett 
dignande julklappslotteri och 
traditionsenliga Kalle Anka 
satte extra guldkant på dagen.  

Vi var omkring 20 personer 
som fick uppleva nya bekant
skaper och en fira en julafton 
full av gemenskap. I år på jul
afton hoppas vi att vi blir fler. 
Håll utkik här i Lammhults 
Allehanda för information.

Lions Club, Lammhults Rotary-
klubb, Röda Korset Lammhult 
och Svenska kyrkan Lammhult

Gemenskapsjul i Lammhult

Däck säljes,  
omläggning  

och balansering.

Välkommen till oss!
lammhultstaxi.se

0472 – 26 90 60

LAMMHULTSTAXI
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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

Välkommen in till oss på 

Lammhults
macken

Träffpunkt Lammhult: 

Kulturträffen
Sedan den 7 februari har 
Kultur träffen varit igång på 
Centrumgatan 4A. På Kultur
träffen får du möjlighet att träf
fa nya människor. Människor 
som du kanske annars inte 
skulle mött. Du får också möj
lighet att utveckla din svenska 
eller stödja andra i sin språkut
veckling.

Vi kommer att fortsätta träf
fas under våren på torsdagar kl. 
18.0020.00 på Centrumgatan 
4A. Om du vill veta mer är du 
välkommen att kontakta mig, 
Johanna Gannfelt, på 070
887 02 54 eller johanna.gann
felt@vaxjo.se. Det krävs ingen 
för anmälan, det är bara att 
dyka upp. Hjärtligt välkomna!

Johanna Gannfelt
Foto: Johanna Gannfelt

Det kom mejl till redaktionen med ett budskap som väcker vårkänslor:

Hej jag heter Pär och har startat Aneboda cykelservice. Här 
kan du lämna in din cykel för att få den lagad och servad. 
Alla cyklar är välkomma, standard, mtb och racercyklar. 
Min lilla extra service är att jag hämtar och lämnar din cy
kel inom 2 mils omkrets ifrån Aneboda. Jag finns både på 
Face book och Instagram under namnet Aneboda cykelservice. 

Cykelservice f Oavsett om du cyklar runt på en masspro
ducerad stadscykel, en mountainbike som ska klara de tuf
faste utmaningarna i skogen eller en specialbyggd vägracer 
för supersnabba tävlingar, och du vill att den ska rulla i 
många år så krävs en dos kärlek, mycket omtanke och re
gelbunden service. Ett förebyggande underhåll gör att de
larna fungera med varandra och att cykeln håller så länge 
som man hoppas på. Du slipper också onödiga haverier, 
skador och stopp. En väloljad och servad cykel kommer att 
prestera bättre och rulla säkrare under hela sin livslängd. 

När är det dags? f Förebygga är alltid bättre än att repa
rera, och när det gäller din cykel finns det några enkla 
saker du kan hålla koll på – varje gång du cyklar. Ett tidigt 
underhåll kan förlänga tiden till nästa stora reparation. 
Lyssna, titta och känn efter följande tecken: 
f Gnissel från kedjan är tecken på otillräcklig smörj

ning. 
f En kedja som hoppar av drevet behöver justeras och 

trimmas. 
f Om växlarna klickar, skriker eller hoppar behöver de 

en översyn. 
f Bromsarna ska ta mjukt och tyst, efter ett lätt tag i 

spaken eller tramporna. 
f Allt vobbel, gnissel och knarrande bör undersökas och 

åtgärdas tidigt. 
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Bokföring – Bokslut – Årsredovisning – Deklaration

Välkommen till oss!
www.redovisningilammhult.se 

0472 – 26 04 40

Stoftavskiljning
för träindustri

Verkstad och
byggplåtslageri

nikolaussons.se

EASY fåtölj 
Inklusive fotpall.  
Grått fårskinn, oljad ek. 

11. 490 kr 
(16. 260kr)

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

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



Det svenska rootsrockbandet Among Lynx är ett band i  
tiden, med kraftfulla feministiska texter och en musikalisk 
käftsmälls attityd. Deras musik tar dig på en resa genom 
trånga gränder och storstadens smutsiga avenyer, till över
givna landsvägar i den amerikanska södern, till drömska 
landskap och frodiga urskogar. Among Lynx lämnar ingen 
oberörd. Kvintetten spelar efter devisen ”tungt, svängigt och 
smutsigt”. De blandar pop, rock, blues och americana med 
feministiska texter i en helt egen stil. Bandets andra album 
släpps i maj 2019 och består av Moa Brandt gitarr, sång, Elin 
Öberg munspel, sång, Evami Ringqvist sång, slagverk, Tove 
Brandt bas, sång, och Lina Anderberg trummor.  

Entré 100 kr. 
Köp biljett på BiljettCentrum Växjö www.ticketmaster.se. 
Spelningen börjar kl 19.00. I mån av plats kan biljett köpas vid 
entrén på Zack’s, endast kontanter. 

Räkfrossa 149 kr.
Från kl 18.00. Boka bord på 0472  26 01 33. 

K VÄ LLEN A R R A NGER AS AV 

på Zack’s
lördag den 6 april med 

svenska rootsrockbandetAmong Lynx
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Månad Veckodag Datum Tid Aktivitet Arrangör

Mars Söndag 3 10.00 Familjegudstjänst i Lammhults kyrka. Lammhults förs.

Söndag 3 10.00 Gudstjänst med nattvard i Missionskyrkan med Christer 
Karlsson. Sång av James Bartee. Centrumkyrkan

Tisdag 5 14.00  
15.00

Bokklubb 13-16 år. Snacka om dina favoriter, få tips om nya, 
gör bokigt pyssel och lyssna när vi läser tillsammans. Vi 
bjuder på fika!

Lammhults 
bibliotek

Onsdag 6 17.00 Askonsdagmässa i Lammhults kyrka. Lammhults förs.

Onsdag 6 19.00

När Odens grav hittades i Asa. Berättelsen om en utgrävning på 
1600talet. Håkan Nordmark från Växjö, en historiker med 
förmåga att berätta på ett lättsamt sätt. Plats: Asa Bygdegård, 
Fraggahult. Inträde: 100 kr.

Asa 
föreläsnings
förening

Torsdag 7 15.00 Dagledigträff i Filadelfiakyrkan. ”Humor och allvar, Carl Östs 
visor” med AnnaLena och Curt Axelsson, Myresjö. Centrumkyrkan

Torsdag 7 18.00  
20.00 Kulturträff Träffpunkt Lammhult. Växjö kommun

Fredag 8 15.00
Ulf Gustavsson från Växjö kommun informerar om vilka hjälpmedel 
kommunen tillhandahåller vid funktionsnedsättning. Servering! 
Anmälan görs till Bengt Persson Tel: 070676 10 82.

Lammhults 
PRO

Lördag 9 18.00

Vårfest i Asa bygdegård.  Melodifestival med The Mats. I 
Fraggahult kommer The Mats, ett gäng med riktigt proffsiga 
musiker bland annat Mats Ericson, Håknahult att bjuda 
på gamla härliga låtar från Melodifestivalen. Rösta på din 
favorit – bästa mello låten i Asa genom tiderna. Buffé från 
Ingrid Brentel. Kostnad: Vuxna 280 kr. 1016 år 100 kr. Upp 
till 10 år gratis.

Asa hembygds
förening

Lördag 9 19.00 Bio  Captain Marvel Folkets Hus

Söndag 10 10.00 Gudstjänst i Filadelfiakyrkan med Ronny Jansson. Sång av 
AnnMarie Johansson. Centrumkyrkan

Söndag 10 15.00 Gudstjänst i Aneboda kyrka. Lammhults förs.

Tisdag 12 14.00  
15.00

Bokklubb 13-16 år. Snacka om dina favoriter, få tips om nya, 
gör bokigt pyssel och lyssna när vi läser tillsammans. Vi 
bjuder på fika!

Lammhults 
bibliotek

Onsdag 13 09.30 Sjung och ramsa med oss. Bra för barns språkutveckling. (03 år) 
Obs! Anmälan annars deltagande i mån av plats.

Lammhults 
bibliotek

Torsdag 14 18.00  
20.00 Kulturträff Träffpunkt Lammhult. Växjö kommun

Söndag 17 10.00 Mässa i Asa kyrka. Lammhults förs.
Söndag 17 10.00 Gudstjänst i Missionskyrkan, med Josef Moensjö. Centrumkyrkan

Tisdag 19 14.00  
15.00

Bokklubb 13-16 år. Snacka om dina favoriter, få tips om nya, 
gör bokigt pyssel och lyssna när vi läser tillsammans. Vi 
bjuder på fika!

Lammhults 
bibliotek

Tisdag 19 19.00
Föreläsning med Jan Olof Nilsson på temat ”Nödlandare av ame-
rikanskt ursprung på svensk mark”. Plats: Folkets Hus. Kostnad: 
100 kr. inklusive kaffe.

Aneboda
Lamm hults 
hembygdsför. 
i samv. med 
Folkets Hus

Onsdag 20 14.00

Jenny Folkesson som arbetar med hälsofrågor i Region Kronoberg 
förmedlar tänkvärda saker i vardagen. Lokal Församlingshem
met. Kaffe, fralla och kaka. Entré 50 kr. Anmälan senast 
söndagen före till Bertil Johansson. Tel: 070586 03 65.

Lammhults 
SPF

Onsdag 20 18.30 Årsmöte Folkets Hus. Kaffeservering! Folkets Hus

Torsdag 21 15.00

Dagledigträff i Filadelfiakyrkan. ”Trädgårdsmästarens döttrar 
bland blommor och toner” med AnnaGreta Wirsén och Ulla 
Hansson från Alvesta. AnnaGreta gör blomsterarrangemang
en och Ulla sjunger och spelar. Arrangemangen lottas ut. 

Centrumkyrkan

Torsdag 21 18.00  
20.00 Kulturträff  Träffpunkt Lammhult. Växjö kommun

Söndag 24 10.00 Mässa i Bergs kyrka och våfflor. Lammhults förs.

Aktiviteter i Lammhult med omnejd våren 2019
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Månad Veckodag Datum Tid Aktivitet Arrangör

Mars, 
forts.

Söndag 24 10.00 Gudstjänst för alla åldrar i Filadelfiakyrkan. Barnen med 
ledare. Centrumkyrkan

Söndag 24 18.00 Bio  Kursk Folkets Hus

Tisdag 26 14.00  
15.00

Bokklubb 13-16 år. Snacka om dina favoriter, få tips om nya, 
gör bokigt pyssel och lyssna när vi läser tillsammans. Vi 
bjuder på fika!

Lammhults 
bibliotek

Onsdag 27 18.00 After Work i Lammhults kyrka. Lammhults förs.

Onsdag 27 19.00

Niklas Sjögren från Lessebo. ”Glimtar från min tid som Asien-
korrespondent” i händelsernas centrum. Niklas berättar om 
händelser han rapporterat från. bl.a. räddningen av fotbolls
laget ur grottan i Thailand. Inträde: 100 kr. Plats: Asa Bygde
gård i Fraggahult.

Asa 
föreläsnings
förening 

Torsdag 28 18.00  
20.00 Kulturträff  Träffpunkt Lammhult Växjö kommun

Lördag 30 15.00

Måntorget barnteater i Bergs bygdegård. En finstämd och 
rolig föreställning om en pojkes drömmar. Teatern vänder 
sig till barn mellan 35 år. Inträde 75 kr/person. Efteråt bjuds 
på fika. För att boka ring Linnea Ivarsson 070305 64 83.

Bergs 
Bygdegårds
förening

Lördag 30 16.00 Afternoon tea i Missionskyrkan. ”Pastorn som blev busschaufför”. 
Amos Mukajala berättar och sjunger Centrumkyrkan

Söndag 31 14.00 Om igen barnteater. Se www.lammhultsfolketshus.se Folkets Hus
Söndag 31 15.00 Gudstjänst i Lammhults kyrka. Lammhults förs.

Söndag 31 10.00 Gudstjänst i Missionskyrkan med Ronny Jansson. Sång av 
Sandra och Erik Nilsson. Centrumkyrkan

April Måndag 1 18.00

Anders Rapp och fåglar. Anders Rapp, naturpedagog och 
natur fotograf föreläser om svenskt fågelliv. Få chansen att 
lära dig olika fågelläten. Vi bjuder på fika. Obs! Anmälan 
annars deltagande i mån av plats.

Lammhults 
bibliotek

Tisdag 2 14.00  
15.00

Bokklubb 13-16 år. Snacka om dina favoriter, få tips om nya, 
gör bokigt pyssel och lyssna när vi läser tillsammans. Vi 
bjuder på fika!

Lammhults 
bibliotek

Tisdag 2 18.00 Kulturskolans vårshow på Folkets Hus. Kulturskolan

Torsdag 4 15.00 Dagledigträff i Filadelfiakyrkan. ”Från läsarsånger till countr y” 
med Jard Samuelsson från Falsterbo. Centrumkyrkan

Torsdag 4 18.00  
20.00 Kulturträff  Träffpunkt Lammhult. Växjö kommun

Lördag 6 19.00

Musikafton med Among Lynx på Zack’s. Kvintetten Among 
Lynx spelar efter devisen ”tungt, svängigt och smutsigt”. 
De blandar pop, rock, blues och americana med feminis
tiska texter i en helt egen stil. Biljetter till föreställningen 
bokas via Biljettcentrum i Växjö alternativt via Folkets Hus 
i Lamm hult. Pris 100 kr. Zack’s erbjuder räkfrossa 149 kr. 
Boka bord på telefon 047226 01 33 dagtid. 

Folkets Hus i 
samarbete med 
Zack’s. 

Söndag 7 10.00 Mässa i Lammhults kyrka. Lammhults förs.

Söndag 7 10.00 Gudstjänst med nattvard i Filadelfiakyrkan. Ronny Jansson 
och sång av Stanley Källner. Centrumkyrkan

Söndag 7 15.00 Bio  Dumbo Folkets Hus

Måndag 8 10.00

Meditativa sagor 0-1 år. En magisk sagostund för de yngsta bar
nen. Genom lugna små berättelser, sånger, musik och mjuk 
beröring får barnen komma till ro tillsammans med sina 
föräldrar. Obs! Anmälan annars deltagande i mån av plats.

Lammhults 
bibliotek

Tisdag 9 14.00  
15.00

Bokklubb 13-16 år. Snacka om dina favoriter, få tips om nya, 
gör bokigt pyssel och lyssna när vi läser tillsammans. Vi 
bjuder på fika!

Lammhults 
bibliotek

Tisdag 9 19.00 Aneboda-Lammhults hembygdsförening håller årsmöte i Hem
bygdsgården.

Aneboda
Lamm hults 
hembygds
förening
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Månad Veckodag Datum Tid Aktivitet Arrangör

April, 
forts.

Onsdag 10 14.00

Påskbord med mat från Ingrid Brentel. Björn Swing och Lars 
Ohlsson spelar och sjunger, Aneboda Bygdegård. Entré 
200 kr. Anmälan senast söndagen före till Bertil Johansson 
070586 03 65.

Lammhults 
SPF

Onsdag 10 18.30 Mannekänguppvisning med mingel. Pris: 200 kr. Lammhults 
Folkets Hus

Torsdag 11 18.00  
20.00 Kulturträff  Träffpunkt Lammhult. Växjö kommun

Fredag 12 15.00
Påskfest i Fraggahult med påskbord. Underhållning av  
Mats Ericson, Håknahult. Paketauktion. Anmälan till Eivor 
Williamsson 047226 08 66.

Lammhults 
PRO

Söndag 14 10.00 Familjegudstjänst i Lammhults kyrka. Lammhults förs.

Söndag 14 10.00 Gudstjänst i Missionskyrkan med Ove Petersson. Sång av 
Pluskören. Centrumkyrkan

Start på 
måndag 15 Bibliotekets 

öppettider Lovtipsrunda. Chans till bokvinst! Lammhults 
bibliotek

Måndag 15 10.00 Lov-film för dig i mellanstadiet. Börja lovet med att titta på film. 
Vi bjuder på popcorn!

Lammhults 
bibliotek 

Tisdag 16 14.00  15.30
Påskpyssel från 8 år. Kycklingar, ägg och påskharar och mycket 
mer blir till när vi skapar tillsammans. Passa på att göra 
något fint att ge innan du är påskkärring.

Lammhults 
bibliotek

Onsdag 17 Påsklovsfilm, mer information kommer Folkets Hus

Onsdag 17 10.00
Påsk-sagostund från 4 år. Lyssna på sagor om påsken, kyckling
ar och harar. Kanske har påskharen varit här? Obs! Anmä
lan, annars deltagande i mån av plats.

Lammhults 
bibliotek

Torsdag 18 15.00 Dagledigträff i Filadelfiakyrkan. ”Sånger i påskens tid” med 
Pluskören. Centrumkyrkan

Torsdag 18 18.30 Skärtorsdagsmässa i Aneboda kyrka. Lammhults förs.

Torsdag 18 19.00 Getsemaneafton med nattvard i Filadelfiakyrkan med Ronny 
Jansson. Centrumkyrkan

Fredag 19 10.00 Långfredagsgudstjänst i Lammhults kyrka. Lammhults förs.
Fredag 19 10.00 Långfredagsgudstjänst i Filadelfiakyrkan med Ronny Jansson. Centrumkyrkan
Söndag 21 10.00 Fest i Guds Hus! Påskdagsmässa i Bergs kyrka. Lammhults förs.
Söndag 21 10.00 Påskdagsgudstjänst i Filadelfiakyrkan med Ronny Jansson. Centrumkyrkan
Måndag 22 15.00 Ekumenisk gudstjänst i Asa kyrka. Lammhults förs.
Onsdag 24 19.00 Bio  Avengers: Endgame Folkets Hus

Torsdag 25 18.00  
20.00 Kulturträff  Träffpunkt Lammhult. Växjö kommun

Fredag 26 14.00
Inneboende och personal på Lammengatan bjuds på kaffe och hem-
bakat. Harald Petersson, Sävsjö och Kenneth Malm, Växjö 
medverkar med sång och musik.

Lammhults 
PRO

Söndag 28 15.00 Gudstjänst i Aneboda kyrka. Lammhults förs.

Söndag 28 10.00 Gudstjänst i Missionskyrkan med Ronny Jansson. Sång av 
Eilert och Barbro Friman. Centrumkyrkan

Tisdag 30 19.30 Valborgsmässofirande. Vårtal av Ulf Hjertonsson.

Aneboda
Lamm hults 
hembygds
förening

Maj Torsdag 2 15.00
Dagledigträff i Filadelfiakyrkan. ”Min Jesus lever” med 
Tabergs bröderna.  Ett tiotal män sjunger och spelar.  
StigArne Tengman talar.

Centrumkyrkan

Torsdag 2 18.00  
20.00 Kulturträff  Träffpunkt Lammhult Växjö kommun

Söndag 5 10.00 Mässa i Asa kyrka. Lammhults förs.
Söndag 5 10. 00 Gudstjänst med nattvard i Filadelfiakyrkan, Ronny Jansson. Centrumkyrkan

Tisdag 7 14.00  
15.00

Regnbågsfika 13-16 år. Diskutera dina favoriter. Få tips om 
regnbågsböcker och lyssna på högläsning. Vi bjuder på fika!

Lammhults 
bibliotek
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Månad Veckodag Datum Tid Aktivitet Arrangör

Maj, forts. Onsdag 8 10.00
Regnbågssagostund från 4 år. Fira Pride och lyssna på sagor om 
regnbågspersoner. Obs! Anmälan, annars deltagande i mån 
av plats.

Lammhults 
bibliotek

Onsdag 8 18.00 After work i Lammhults kyrka. Lammhults förs.

Torsdag 9 18.00  
20.00 Kulturträff  Träffpunkt Lammhult. Växjö kommun

Söndag 12 10.00 Mässa i Bergs kyrka. Lammhults förs.

Söndag 12 10.00 Gudstjänst i Missionskyrkan, med Ronny Jansson. Sång av 
Sandra och Erik Nilsson. Centrumkyrkan

Onsdag 15 14.00
Musikunderhållning med Ehrling ”Elvis” Lundberg, Aneboda 
Bygde gård. Kaffe, landgång och kaka. Entré 100 kr. Anmä
lan senast söndagen till Bertil Johansson 070586 03 65.

Lammhults 
SPF

Torsdag 16 18.00  
20.00 Kulturträff  Träffpunkt Lammhult Växjö kommun

Fredag 17 10.00
Studiebesök på Psykiatriska muséet i Växjö klockan 11.00. Av
resa från Lyckans höjd klockan 10.00 med bil. Anmälan till 
BengtIvar Petersson 047226 05 20 eller 070399 10 24.

PRO

Lördag 18 19.00 Bio  Rocket man. Folkets Hus
Söndag 19 15.00 Gudstjänst i Lammhults kyrka. Lammhults förs.

Söndag 19 10.00 Gudstjänst i Filadelfiakyrkan. LarsGunnar Jonsson talar och 
sjunger. Centrumkyrkan

Tisdag 21

Bussresa till Wapnö Gård i Halland ”Sveriges största lant bruk”. 
PRO inbjuds! Förmiddagsfika i Simlångsdalen, lunch på 
Wapnö och besök i gårdsbutiken. Eftermiddagsfika i Ljung
by och besök på Sagomuseet. Preliminär kostnad vid 30 
deltagare är 740 kr. Anmälan till Bertil Johansson senast 30 
april 070586 03 65

Lammhults 
SPF

Onsdag 22 09.30
Sång och ramsor 0-3 år. Sjung och ramsa med oss, vilket är bra 
för barns språkutveckling. Obs! Anmälan, annars deltagande 
i mån av plats.

Lammhults 
bibliotek

Torsdag 23 18.00  
20.00 Kulturträff  Träffpunkt Lammhult. Växjö kommun

Söndag 26 10.00 Mässa i Lammhults kyrka. Lammhults förs.
Söndag 26 10.00 Söndagsskolefest, mer information kommer. Centrumkyrkan
Söndag 26 15.00 Bio  Aladdin. Folkets Hus
Onsdag 29 18.00 Terminsavslutning för barngrupperna i Lammhults kyrka. Lammhults förs.
Torsdag 30 07.00 Gökotta, Hembygdsgården i Lammhult. Lammhults förs.

HERMANSSONS RÖR

Stefan Hermansson 
070-557 41 76

BERG
VECKAN

HANTVERK 
AKTIVITETER 
UTSTÄLLNINGAR 

29 JUNI – 7 JULI

Bergveckan 42,5X65 2019.indd   1 2019-02-22   10:18

Välkommen  
till oss på  

Örnvägen 6

Sandra Salongen
&

Fotvårdskliniken 
Lisa 

Sandra 
0472 – 261556 

Lisa
070 – 5628552 

LisaSandra_88,5X65_1_2019.indd   1 2019-02-22   11:13
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Bäckgatan 16, Växjö | 0470-459 94
www.a-maklare.se

Nyfiken på Rotary? Glasögon till behövande

SAU Lammhult

Lammhults Rotaryklubb är en 
av 550 klubbar i Sverige och 
32 000 i världen. Vi är omkring 
1,2 miljoner medlemmar och 
en av världens största hjälpor
ganisationer. Ett hjärteprojekt 
är EndPolioNow, där vi är på god 
väg att utrota polio men har en 
bit, kanske den svåraste, kvar.

Måndagar kl.12 träffas vi på 
Zack’s. Vi äter 
lunch och vid 
kl.12.30 går vi 
in i konferens
lokalen där vi 
har föreläsning
ar eller föredrag 
om alla möjliga 
olika ämnen. 
Det är ett rull
lande schema 
hos medlemmarna att ordna 
en föredragshållare. Vilken 
folkbildning vi har! 

Under årens lopp, vi är näs
tan 27 år, har vi rotarianer i 
Lammhult sänt iväg 405 425 kr 
till välgörande ändamål. Av 
dessa är det 181 000 kr som 
gått till Läkar banken. Vi jobbar 
också aktivt på hemmaplan. På 
Lammhultsdagen har vi visat 
Shelterbox och vi är med och 
anordnar Gemenskaps jul. Se
dan något år tillbaka ordnar vi 
tillsammans med Rotaryklub
barna i Växjö en konsert på 
Växjö Konserthus, med bland 

annat Janne Schaffer och Nik
las Strömstedt. I år blir det nå
got alldeles extra, tenortrion 
Tenori bestående av Alexander 
Grove, Kalle Leander tillsam
mans med brittiske medlem
men och West Endstjärnan 
Mike Sterling. Nu delar han 
för första gången scen med 
framgångsrika Växjösopranen 

och musikalartis
ten Linnea Brisvall 
Rydqvist. En helt 
unik kombination. 
Som om inte detta 
vore nog kommer 
toppsolisten Johan 
Stengård och hans 
saxofon att ge oss 
saxofonmagi. Sten
gård är internatio

nellt mycket uppskattad och 
har spelat med världs artister 
som Michael Bolton och Celi
ne Dion. Konserten är torsdag 
28 mars och vill du köpa biljett 
för 500 kr så kan du göra det via 
oss i Lammhults Rotaryklubb. 
Hela överskottet av konserten 
går till EndPolioNow. 

Vi vill gärna bli fler rotaria
ner och hälsar dig välkommen 
till oss. Kom och ”känn” på oss 
några måndagar. Lunchen be
talar du själv och vill du vara 
med i ”måndagslotteriet” ta 
med dig en 20lapp.

Anna Hultstein

I nästan varje hem i Lammhult 
ligger nog fullt brukbara glas
ögon och solglasögon som äga
ren ”växt ur” eller tröttnat på. 
Dessa kan komma till nytta i 
länder, där behovet av glas
ögon är stort, men de ekono
miska möjligheterna att skaffa 
sådana små eller inga alls.

Lions tog initiativ till insam
ling av glasögon för omkring 
25 år sedan. Begagnade glas
ögon från hela Sverige samlas 
in av Lionsklubbar. Glasens 
styrka mäts upp och klassifi
ceras av optiker centralt. Glas
ögonen skickades sedan ut till 
behövande medmänniskor 
världen över. 

I Lammhult kan du lämna 
in dina ”urväxta” glasögon och 
solglasögon till Apoteket Hjär
tat, Kupan eller Lions gods
magasin när det är öppet. 

Januari 2019 skickades 200 
par glasögon från Lions Club 
Lammhult och som senare 
skickas ut till behövande ef
ter uppmätning och klassifi
cering.

Tack… för att du hjälper 
människor med behov av glas
ögon och att du bidrar till en 
hållbar miljö genom återan
vändning.

Jan-Åke Karlsson

Svenska Alliansmissionens Ung
dom (SAU) i Lammhult har haft 
sitt årsmöte. SAU har under 
året 2018 hållit i olika verk
samheter i Lammhult riktade 
till barn och ungdomar såsom 
UV-Scout, Barnens röst, Sön-
dagsskolan och Connect. 

UV står för Unga Viljor. Tisdags
kvällar har UVscouterna sam
lats och lärt sig allt från eldvett 
till tillverkning av små jul granar. 

Varannan torsdagskväll har 
Barnens röst samlats för att 
sjunga och dansa under led
ning av Lisa Svärd med flera 
framträdanden i Lammhult. 
Barnens röst kommer att ha ett 
uppehåll under vårterminen 
2019. 

Söndagsskolan har samlats 
söndagsmorgon då Lamm

hultsborna samlats till guds
tjänst i Centrumkyrkan, bar
nen har fått lära sig kring Gud 
och Bibeln, pyssla, sjunga och 
göra lite drama som de har 
visat upp på en och annan 
familje gudstjänst. 

Connect är träffar som 
anordnats där ungdomar kan 
mötas och ”connecta” med 
varandra och Gud! Det kan 
vara att åka iväg och träffa en 
ungdomsgrupp från ett an
nat samhälle eller att träffas i 
Lamm hult och hänga, samta
la, lovsjunga, leka eller kanske 
baka något gott. 

Välkommen till Centrum
kyrkans barn och ungdoms
arbete (SAU Lammhult)! 

Josef Ahlander
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Årets sportlovsaktiviteter utspelade sig 
både på hemmaplan och bortaplan.

På hemmaplan bestod verksamheten 
av kvällsöppet på Unkan måndag och 
fredagkväll, en badresa till Sävsjö och en 
skridskoresa till Åseda med 20 glada ung
domar vardera. Resorna gjorde vi tillsam
mans med Braås/Rottne fritidsgård.

Utöver detta åkte vi även i år på en skid

resa till Trysil med 37 ungdomar, tillsam
mans med Braås/Rottnes fritidsgård. Da
garna där bjöd på härlig skidåkning och 
trevliga och glada ungdomar!

Nu säger vi hej då till vintern och hälsar 
våren välkommen med fler roliga aktivi
teter!

Magda, Nils, Lizette och Massoud

Sportlov med Unkan
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Från den musikaliska myllan 
i Lamm hult och efter flera år 
inom Växjös teaterliv och 
bland annat på tv med Växjö 
Nyårs revy har Mats Ericson, 
Håknahult samlat ihop ett 
gäng med riktigt proffsiga 
musiker i bandet The Mats. 
De har redan hunnit med ett 

antal bejublade spelningar till 
exempel sommarens återkom
mande allsångskväll på Hinse
kind. I Asa kommer The Mats 
att bjuda på ett stort antal nya 
och gamla härliga låtar från 
Melodi festivalen.

Rösta på din favorit – bästa 
mello-låten i Asa genom tiderna!

Vårfest i Asa Bygdegård
Lördag 9 mars kl. 18:00 Melodifestival med The Mats

God Mat: Buffé av Ingrid Brentel
Vuxna: 280 kr   1016 år: 100 kr    Upp till 10: gratis

Bindande föranmälan senast 4 mars 
till info@asabygdegard.se eller 0472-26 50 10

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER – FÖRST TILL KVARN GÄLLER!
Swish eller kontant betalning på plats.

På gång i stallet
Nytt år och nya möjligheter 
säger man ju, 2019 kommer 
troligen att bjuda på mycket 
spännande saker i Lammhults 
Ridklubb! Den 10 mars hålls 
vårt årsmöte och en ny styrel
se ska väljas. Som medlem är 
du varmt välkommen att delta 
och även rösta såklart.

I januari startade terminen 
upp igen efter ett kort juluppe
håll. Både ryttare och hästar 
är taggade inför ny termin. 
Sara Nilsson – vår fantastiska 
ridskolechef – är tillbaka på 
plats efter en tids föräldraledig
het. Välkommen tillbaka Sara! 
Du har varit saknad och det 
känns gott att ha dig tillbaka 
igen fullt ut. 

Sara och övriga i personal
gruppen flaggar för att du som 
ännu inte deltar i någon rid
grupp men gärna vill prova är 
varmt välkommen att höra av 
dig, det finns utrymme för fler 
elever. Tveka inte utan ta kon
takt med ridskolan på lamm-
hultsrk@gmail.com, både nybör
jare och mer vana ryttare är 
välkomna.

Som vanligt råder i övrigt 
full aktivitet på ridskolan. Vi 

har lyckats klara av första täv
lingen för säsongen och den 
gav fina framgångar åt flera av 
föreningens ekipage! Grattis 
till er! Vi har också erbjudit 
många olika aktiviteter under 
sportlovsveckorna 7 och 8 för 
våra barn och ungdomar. Det 
är alltid uppskattat och god 
uppslutning. Anmäl dig du 
med nästa lov!

Arbetet med vårt ridhusbyg
ge går vidare och just nu byggs 
det på cafeterian på loftet för 
fullt. Fortfarande är vi beroen
de av alla ideella arbetskrafter 
och väldigt tacksam över all 
den hjälp alla ställer upp med! 
Det är tack vare er detta är 
möjligt! Tack till alla er. 

Nu ser vi med spänd förvän
tan fram emot att få dela alla 
klubbens aktiviteter och fram
gångar med hela bygden under 
hela 2019. Tveka inte att stanna 
till och hälsa på Cazper, Stig 
och Lukas m fl i stallet när ni 
kör förbi. Då kan ni passa på 
att prata lite med Lihna eller 
Sara från personalen också! 
Varmt välkomna!

Vi ses i stallet hälsar styrelsen 
LARK

Härliga 2019 är här … med trender, möjligheter och tyger.  

Kom in och inspireras med oss. 
Passa också på i fyndrummet = 50 % rabatt!
Öppettider januari till mars  
Onsdag till fredag 11.00 – 17.00  
Helger är stängt förutom vid kurshelger.
0382 - 20813  poppinsmobelklinik.se
Köpmannagatan 1, ”Gamla Konsum”.

Poppins_180X65_1-2019.indd   1 2019-02-19   09:42

Svenssonfika
 Öppettider till och med söndag 30 juni 

Alla helger 10 – 16
Öppettider från och med måndag 1 juli 

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

Svenssons_gårdscafe_1-2019.indd   1 2019-02-20   11:06
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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

Lammhult

Välkommen in till 
din ICA-   handlare  
i Lammhult!

Peter   
med  personal

HÄRPRODUCERAT
– så närproducerat det kan bli.




