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Den sista klassresan till England

Vi i sexan i Lammhult har haft möjligheten
att åka till England en sista gång för att
avsluta traditionen. Klasserna innan oss
har haft motsvarande upplevelse men de
bodde på ett annat ställe. Vi har under
de sex dagar vi var iväg bott i Cobham,
vid en internatskola som hette Cobham
Hall. Klassen har besökt både London
och Canterbury och har med pengarna
insamlade från både sponsorer och klass
kassans pengar fått åka London Eye, vil
ket var mycket fascinerande.
Vi besökte också katedralen i Canter
bury, där bilden ovan togs. Efter de stora
aktiviteterna fick vi tre timmar i Canter
bury och en och en halv timme i London
att gå fritt med de sjuttio pund vi delvis
fått från pengarna kvar i klasskassan och
delvis från de man fått ta med själv. De
andra dagarna var lugnare med en liten

promenad in till Cobham en av dagarna.
Där gick vi en tipsrunda som en av perso
nalen på Cobham Hall gjort i ordning för
klassen. Vi fick också delta i två aktiviteter
den sista hela dagen, varav en baserades
helt på samarbete då man tillsammans i
en grupp skulle bygga ett skydd för ett ägg
som skulle släppas ner från en bro.
En av kvällarna fick vi se en film som
spelats in på Cobham Hall som hette
Wild Child.
Vi bodde i en byggnad vid sidan av
Cobham Hall som hette Bligh house. Det
var ett trevligt hus och det fungerade bra.
Det var antingen enkel eller dubbelrum
men vi tillbringade all vaken tid i sam
lingsrummet om vi inte var på någon ut
flykt.
Maten på Cobham Hall var mycket
god och vi fick till exempel äta en tradi

tionell engelsk frukost och små efterrätter
efter kvällsmaten.
På resan lärde vi oss att samarbeta
bättre, bättre engelska och att vara mobil
fri på grund av förbudet av mobiler på
resan. Vi lärde oss också att ta ansvar för
oss själva och att hjälpas åt. Det var en
underbar resa och en upplevelse vi aldrig
kommer glömma.
Vi vill tacka våra sponsorer som gjorde
allt detta möjligt och gav oss möjligheten
att komma iväg även efter att den förra
platsen stängt ner. Tack vare er avsluta
des traditionen på ett fint sätt och vi fick
lov att njuta av den sista Englandsresan i
Lammhults skola. Se annons på sidan 6.
Miles och Katinka
Lammhults skola åk 6.
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Gudstjänst i Filadelfiakyrkan med Ove Petersson. Sång av
Anne-Marie Johansson.
Mässa i Aneboda kyrka.
Nationaldagsfirande vid Asa Herrgård, Hembygdsgården och
Duvekvarn. Ångaren Thor anländer cirka 12.30. Flagghiss
ning med musik och nationalsång klockan 13.00 vid Asa
Herrgård. Nationaldagskonsert i Asa Kyrka med John Martin
Bengtsson klockan 18.00. Grillkväll från klockan 19.00 på
Asa Herrgård. Läs mer på wwww.asasocken.se
Musikgudstjänst med John Martin Bengtsson i Asa kyrka.
Gudstjänst med nattvard i Filadelfiakyrkan med Ronny
Jansson. Musik av Beatrice Nilsson och Sven Nordebo.
Gudstjänst i Bergs kyrka.
Midsommarfest! SPF:s medlemmar bjuds in till midsommar
fest i Bergs Bygdegård tillsammans med PRO:s medlemmar
i Lammhult, SPF Mellersta Kinnevald och Rottne. Sill och
potatis, jordgubbar och glass. Kjell-Reines spelar och bjuder
upp till dans. Anmälan senast 9 juni till Bertil Johansson på
telefon 070 – 586 03 65. Entré 200 kr.
Kulturträff - Träffpunkt Lammhult.
Utflykt till Smedjan i Möcklehult där Magnus berättar om
byn. Möcklehultskvartetten underhåller med sång och mu
sik. Samling vid Lyckanshöjd 14.30. Anmälan till Gun-Britt
telefon 073 – 038 10 35.
Lammhults Marknad och Lions Loppis Godsmagasinet.
Gudstjänst i Filadelfiakyrkan med Ronny Jansson. Sång av
Alfred Ahlander.
Mässa tillsammans med Lammengatan i Lammhults kyrka.
Kyrklunch.
Kulturträff - Träffpunkt Lammhult.
Friluftsgudstjänst i Asa skogstempel. Medtag kaffekorg.
Gudstjänst i Filadelfiakyrkan. Stanley Källner talar och
sjunger.
Dagledigträff i Altona. Harald och ett dragspel i sammarens
soliga dagar med dragspelsprästen Harald Gustafsson. Ta
med fikakorg.
Kulturträff - Träffpunkt Lammhult.
Sommarloppis i Godsmagasinet.
Gudstjänst i Filadelfiakyrkan. Lennart Andersson talar och
sjunger. Informerar om Barnsamariten, insamling.
Gudstjänst i Bergs kyrka.
Sommar i Hembygdsparken gemensamt med Lammhults
församling. Tobias Stark och Charlotte Forsberg medverkar.
Vid dåligt väder samlas vi Lammhults kyrka. Hembygds
föreningen har fikaförsäljning.
Visning av hur man bygger en småländsk gärdsgård. Bergs hem
bygdsgård.
Musikafton med Mats Eriksson och Henrik Lundström i
Bergs hembygdsgård.

Centrumkyrkan
Lammhults förs.

Asa Hembygds
förening

Lammhults förs.
Centrumkyrkan
Lammhults förs.

SPF i
Lammhult

Växjö kommun
PRO i
Lammhult
Lions
Centrumkyrkan
Lammhults förs.
Växjö kommun
Lammhults förs.
Centrumkyrkan
Centrumkyrkan
Växjö kommun
Lions
Centrumkyrkan
Lammhults förs.
Centrumkyrkan
och Lammhults
församling

Bergs hem
bygdsförening
Bergs hem
bygdsförening
Bergs hem
Det stora kakkalaset i Bergs hembygdsgård.
bygdsförening
Musik i sommarkväll – ALBA-kören i Bergs kyrka.
Lammhults förs.
Bergs hem
Workshop prova lieslåtter i Bergs hembygdsgård
bygdsförening
Sommarkonsert i Galleri Sörskog, Berg. Skålen sätter tonen.
Galleri Sörskog,
Konsert för svarv och piano. Entré 100 kr. Under 16 år gratis. Berg
Sommarloppis i Godsmagasinet.
Lions

Lossa omslaget och spara kalendern!

Kalendern fortsätter på sidan 19
2

Hållbara
presenter.

GÅR DSBU TIK I

L Å NG SRY 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
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telefon 070 – 26 29 299

Svenssonfika
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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

HÄRPRODUCERAT

Svenssons_gårdscafe_1-2019.indd 1
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– så närproducerat det kan bli.

Ledigt just nu:

Möblerad hyreslokal i centrum på torget bakom
Zack’s, Köpmannagatan 8, ingång på baksidan.
40m² med kok vrå, dusch och toalett.

Bo bekvämt i centrum hos

CENTRUM
fastigheter

Telefon 0472 - 48 250

centrumfast_1-2019.indd 1
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Ordföranden har ordet
Många av oss fick möjlighet att njuta av en
fantastiskt fin påskhelg, men sen kom vå
ren av sig. Då gäller det att glädjas och vär
mas av andra positiva saker som händer i
Lammhult. Arbetet med Stationsparken
har äntligen kommit igång och för var dag
som går ses stora förändringar. Stations
parken blir ett lyft för Lammhult och med
spänning ser jag fram emot slutresultatet.
Ett annat glädjeämne är den fantastis
ka boken som Hembygdsföreningen gett
ut. Ett gediget arbete ligger bakom detta
verk. Boken bjuder mycket att läsa och bil
derna väcker säkerligen många minnen
till liv. En ovärderlig skatt finns bevarad
i alla gamla bilder som förvaltas av foto
klubben. Ett stort tack till er som arbetat
med att boken kommit till.
Under vinternhalvåret och våren har
jag deltagit i det kulturcafé som äger rum
på Träffpunkt Lammhult rum, torsdagar
mellan 18-20. Hit kommer våra nya
Lammhultsbor för att lära svenska. Deras
iver är stor när det gäller att inhämta mer
kunskap om vårt samhälle, våra oskrivna
regler och framförallt för att prata svenska.
Jag förundras varje gång över deras

nyfikenhet och ofantliga vilja till att lära.
Detta är något jag kan rekommendera
er alla. Vi har så roligt och varje tillfälle
ger även mig ny kunskap. Nu är det snart
uppehåll för sommaren men till hösten
drar det igång igen. Kom och var med!
Sommaren står för dörren och snart
fylls badplatser och sjönära områden med
människor. En inventering av vilket be
hov som föreligger när det gäller livbojar
har gjorts. En beställning har lagts för att
täcka upp behovet av fler livbojar med le
verans i mitten på juni. Mer information
om detta kommer anslås på anslagstavlan
vid Ica.
När det gäller byggnationen av skolan
och sporthallen har följande information
kommit oss till del från Pernilla Tornéus,
ordförande i utbildningsnämnden: ”pla
nerna framskrider och det pågår ett arbe
te med underlagen för upphandling inför
nämndens beslut i juni. Det har under
pågående process med underlagen gjorts
beräkningar på vad de olika delarna i
byggnationen kommer att kosta och det är
det som nämnden ska ta ställning till på
juni mötet”.

Sist men inte minst vill jag påminna alla
om att skicka in nomineringar till årets
Lammhultsbo. Kriterierna som gäller är:
¶ inga styrelsemedlemmar i Lamm
hults Samhällsförening kan nomineras,
¶ personen/personerna ska vid tillfället
för nomineringen vara Lammhultsbo,
¶ företagare med inriktning och mål
som utvecklat/utvecklar alternativt gyn
nat/gynnar Lammhult som ort,
¶ enskilda personer i en organisation/
förening som över tid gjort en större insats
som gynnat/gynnar Lammhult som ort,
eller,
¶ enskilda personer utan tillhörighet i
någon organisation eller förening som gör
en betydande insats i Lammhult.
Styrelsen för Lammhults Samhällsfören
ing förbehåller sig rätten att rösta fram
årets Lammhultsbo med utgångspunkt
från de som nominerats.
Jag önskar er alla en härlig sommar!
Annika Hallquist

Årskurs 6 i Lammhult skola vill säga
Svenssons Möbler Abstracta Lammhults Möbler Ackurat Lennartssons El och Fastighetsservice Eva Fors Redovisningskonsult Röamossens
Kennel Frendo Ahab Promotion Nickolausson Plåtslageri Fransson och Nord Byggnad GBP/SweOp Lions Griffel HT Åkeri Cerax Construction
Vidingehem Svenska Kyrkan Växjö Antikt i Lammhult Firma Jörgen Nilsson Hultsteins El Salong på Hörnet ICA Supermarket Vårat Fik
TESAB Lammhults Murtjänst Motorbolaget i Lammhult Jan Fasth Åkeri Aktiebolag PML Bygg Träningsverket Nya Lammhults Järnhandel
Salong Sofinast Asa Herrgård Ello Livs Erelts Rörservice Jens Ekholm Träning och Massage Winks Plåtslageri Borensveds Skogstjänst Forsbergs
Skogstjänst Gudruns Massage i Asa Göte Karlsson Brunnsborrning Joe Classic Cars Teknifo Finn Jacobssen Hässlebergs Buss Nilssons Möbler i
Lammhult Glans Skogsentreprenad Holma Bygg Moheda Järnhandel UNY Konsult Lammhults Taxi Mark Design Lammhults Pizzeria Steelform
Holma Skogsservice Erik Hansson Konstruktionskonsult Maskinmannen.se Hermanssons Rör Systrarna Skogströms Lantcafé i Öhr Lammhults
Gjuteri Sandras Salong Bengtssons Svets Hjertonsson Bil & Lack Monstercykel HB Axelssons Consult Stanley Ståhl AB Smedjans Butik & Café
Redovisning i Lammhult Tenggrens Bygg och Kakel Poppins Möbelklinik Lammhults begravningsbyrå Norrgavel Handelsbanken Lammhults El
Lammhults Blomsterhandel Familjen Brentel Hökalunden Kuliskogen Combi Montage och Sportringen i Vrigstad.

Enlightened Soundscapes

Lily - ljuddämpande lampa som
också bidrar till visuellt lugn.
lammhults.se
PART OF LAMMHULTS DESIGN GROUP
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Ett bagarpar här bor i Lammhult
Historiskt har det alltid funnits fik i
Lammhult, inte bara ett som idag utan
flera. Idag finns ett kvar med gamla anor.
Ägarna har avlöst varandra och namnet
på fiket har varierat över tid.
Idag drivs Vårat Fik av det duktiga bagar
paret Ulrika Johansson och Per Ericsson.
Båda har många år på nacken i bagar
branschen. Per började sin bana 1977 på
Skåres i Växjö där han genomgick sin
utbildning till konditor. 1981 kunde han
hämta ut sitt gesällbrev. Per blev Skåres
trogen i 10 år, sen blev det paus från kakor
och tårtor. En anställning på Växjö parti
affär väntade där Per ansvarade för distri
bution av frukt och grönt.
Ulrika fick 1993 anställning hos de
förra ägarna, Martin och Gittan Munge,
där hon drillades i konsten att baka kakor,
göra goda tårtor och ta hand om kunder.
Någonstans på vägen möttes Ulrika
och Per och när fiket 2002 blev till salu
slog de till. En tuff period väntade det
unga bagarparet. Ulrika var gravid och
första barnet Pjerre föddes samma år. Nå
gon lång mammaledighet blev det inte för
Ulrika. Redan efter några veckor var hon
tillbaka i bageriet. Lilla Pjerre fanns med
i bageriet och medan Ulrika fortsatte baka
sov han lugnt och tryggt i sin vagn.
Per ler när han tänker tillbaka och til�
lägger att planeringen var något bättre när
nästa barn, Vincent kom till världen.
– Han föddes på en söndag och då
hade vi i alla fall stängt.
Nu är bagarparet inne på sitt artonde
18 år. Totalt har Ulrika arbetat i bran
schen i 26 år.
Det första Ulrika och Per gjorde när
de tog över fiket var att införa rökförbud,
vilket inte uppskattades av alla. En del slu
tade att komma men för de allra flesta var
det ett välkommet beslut.
Under åren som gått har Ulrika och
Per investerat i nya maskiner. Alla maski
ner är utbytta och de visar stolta upp sin
moderna maskinpark, gräddningsugn,
jässkåp, diskmaskin med mera. Idag har
de också kompletterat sin verksamhet
med att leverera frukt till många företag i
Lammhult två dagar i veckan.
Vi är beroende av våra trogna kunder
och företagen säger Per, utan dem inget
fik. Förutom den sedvanliga försäljningen
har vi utifrån kommande beställningar,

bussbolag ringer och bokar för fikastopp i
Lammhult vilket är välkommet.
Åtta timmars arbetsdag är inget som
existerar i bagarparets värld. Dagarna är
långa mellan 10 –11 timmar. Per börjar
tidigt på efternatten och arbetar fram till
klockan två. Ulrika ansluter på morgonen
och arbetar fram till stängningsdags.
Söndagarna är det förvisso stängt men
för Per och Ulrika innebär det ingen le
dighet. Då är det dags att förbereda kom
mande vecka, sätta degar och så vidare.
Sommaren innebär ingen semester,
de arbetar på som vanligt med undan
tag för lördagarna då fiket håller stängt.
Uteserveringen öppnar, fler turister och
sommargäster strömmar till. Är vädret bra
är somrarna ett bra tillskott, att stänga är
uteslutet.
– Vi har bara haft stängt en gång, säger
Per, då på grund av renovering. Stängning
innebär för oss att vi får börja om från bör
jan, vilket tar 2 – 3 dagar och det är det
inte värt. Den enda gången vi stänger är
mellan jul och nyår i cirka två veckor och
då för underhåll av maskinparken. Just
nu funderar vi på att kanske ha stängt tre
veckor.
Precis som i andra verksamheter är
denna verksamhet i ständig förändring
vad som händer framöver är svårt att sia
om. I sommar kommer bagarbarnen Pjer
re och Vincent att rycka in och hjälpa till.
Pjerre som sedan födelsen är inskolad i ba
garvärlden går bagarlinjen på Kungsmad.
Vincent är inte klar med sitt yrkesval.
– Kanske blir det familjeföretag, men
vad vet man, säger Per. Framtiden är oviss
allt kan hända.
En berättigad fundering – hur orkar
de? Alltid lika vänliga och tillmötes
gående?
– Det är en livsstil, säger Per, som går
att jämföra med att vara bonde.
Nog är de beundransvärda detta sträv
samma par, och vad vore Lammhult utan
Vårat Fik.
Från och med den 22 juni håller Vårat
Fik stängt på lördagar fram tills skolan
börjar. Lördagen den 15 juni i samband
med Lammhults Marknad håller fiket öp
pet till klockan 15.00. Då är alla hjärtligt
välkomna hälsar bagarfamiljen!
Text: Annika Hallquist
Foto: Kenneth Svensson
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Asadagen

Lions aktiviteter sommaren 2019
Lördag 15 juni är det Lammhults marknad
och Lions Loppmarknad i Godsmagasinet kl. 09 – 14.

med nationaldagsfirande
Asa sockenråd, föreningarna i
Asa, Asa Herrgård och Svenska
kyrkan arrangerar för sjätte
året Asadagen den 6/6 2019.
Förra året
Nationaldagsfirandet 2018 blev
en härlig dag. Solen sken över
Asa och det fanns olika aktivi
teter, god mat, underhållning.
På Herrgårdssidan hade
”Jocke Smålänning” skytte
uppvisning, Alvar visade film
från 50-talets Asa med mera.
Kyrksidan hade bland an
nat trolleri och magi för bar
nen i Hembygdsparken. Där
fanns också fina utställningar
och Gunillas kluringar om
gamla saker. Duvekvarn hade
öppet för hantverksutställning
och café.
Dagen avslutades i kyr
kan med konsert av solister
och musiker från Edholmerinstitutet Växjö.

Sedan får vi sång av kören Lördagarna 29 juni, 6 juli, 13 juli, 20 juli, 27 juli samt 3 augusti
Damernas, Ångaren Thor kom
är det Lions sommarloppis i Godsmagasinet kl. 10 – 13.
mer och det är öppet hus på
Hjälp Lions hjälpa, skänk ”loppor”! Kontakta Ismail Jacub
SLU. Det finns möjlighet till
på 076-118 02 12 eller Krister Yngvesson på 070-399 11 74.
småländskt skogsbad med yoga
och att pröva luftgevärsskytte.
Duvekvarn erbjuder fint hant
verk, fika och underhållning
av Agne och Jenny.
I Hembygdparken blir det
invigning av ”lyftestenen”,
under
hållning av Agne och
Jenny, utställningar, lekhörna
för barn, lotterier och ”gofika”.
Kl 18.00 är det konsert i kyrkan
Lions önskar alla en trevlig sommar!
med John Martin Bengtsson.
Sedan kan den som vill vara
med på Asa Herrgårds grill
kväll.
Utförligt program kommer på
hemsidorna för Asa socken
råd, Asa Herrgård, Hembygds
föreningen, och Bygdegårds
föreningen. Informationsblad
kommer att delas ut.

Välkommen till oss!

Detta året, 2019
Alla är hjärtligt välkomna att fira
Vi börjar som vanligt vid Herr med oss. Vi ser fram emot
gården. Den som vill kan äta ännu en Asabra dag.
lunch. Kl 13.00 blir det flagg
hissning och nationalsång.

www.salongpåhörnet.se
Telefon 0472/26 06 10

Lammhults Allehanda nummer 3 ges ut lördag 17 augusti,
helgen innan Lammhultsdagen och invigningen av Stations
parken i Lammhult. Texter, bilder, annonser och andra mycket
välkomna bidrag ska mejlas till kirsti@picaform.se eller postas
till Wennerholm, Matkull 6, 363 94 Lammhult allra senast
onsdag 31 juli. Glöm inte: skriv gärna insändare, om stort och
smått. Välkommen med dina bidrag!

Om Lammhults Allehanda i utkanterna av Lammhult: det
nuvarande distributionsavtalet medger inte att boende i ”för
orterna” får tidningen i postlådan. Den finns istället att hämta
på Lammhultsmacken Frendo eller kan läsas på nätet på adres
sen www.allehanda.picaform.se
Detta nummer delas dock ut av ideella krafter i vissa områden
som har några timmar att lägga på detta. Trevlig läsning!
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Stoftavskiljning
för träindustri
Verkstad och
byggplåtslageri
nikolaussons.se

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!

Bokföring – Bokslut – Årsredovisning – Deklaration

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.
Välkommen till oss!
Carina, Eva, Monica

Lammhults Järnhandel

www.redovisningilammhult.se

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

0472-260440

Med lyhördhet och respekt
vill vi ge goda råd till att
ordna allt det praktiska runt
en begravning som ger ett ljust
minne inför framtiden.

AC-service – Däck- och serviceverkstad

Centrumgat. 2 • Lammhult • 0472 - 26 05 25
www.e-nilssons.se

Vi släcker dina tvåor efter kontrollbesiktning
Jönköpingsvägen 14 Telefon 0472 – 26 07 03
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Lammhultselever lär på re

I slutet av februari fick fyra elever och
två lärare från Lammhults skola möjlighet
att åka på studieresa till Kenya. Med oss
hade vi ett konstverk som alla elever i åk
7 och 8 skapat till ett en utställning kallad
Framtidsskeppet.
Första dagen gjordes ett studiebesök i ett
av huvudstaden Nairobis största slum
områden, Dandora. Där blev vi guidade
på soptippen, där många av de allra fatti
gaste försörjer sig genom att leta efter sa
ker att sälja eller bara försöker hitta något
ätbart för att överleva. Vi besökte också en
skola, fick möjlighet att prata med barnen
och se att trots den enkla standarden så
var eleverna stolta och väldigt motiverade
till att studera.
Utställningen Framtidsskeppet bygg
des ihop under tre dagars konferens på
Nationalmuseum i Nairobi av barn och På savannen. Från vänster Emma Sopelsa Hall, Mohanned Sader, Lilly Persson, Nikodemius
ungdomar från hela världen. Framtids- Ivarsson, Tuwa Brogård och Cecilia Hedstig.
skeppet flyttades sedan till FN-huset och
blev ett inslag under miljöministermötet,
UNEA 4, en vecka senare. Det innebar
att delegater från hela världen kunde se
Lammhults bidrag i framtidsskeppet, en
mobil med löv av trä, tyg och keramik
med olika tankar om framtiden. Vi fick
också göra studiebesök i FN-huset och
besökte ett alldeles speciellt träd i parken
utanför som kallas för The children´s meeting
place. Denna plats invigdes 2001 som en
mötesplats för barn och beslutsfattare.
Idén har spritt sig till många andra platser
i världen. Vi hade en högtidlig invigning
av Framtidsskeppet vid trädet med besök
av Sveriges utrikesminister Margot Wall
ström. Hon tog med sig barnens kloka tan
kar om de globala målen och framtiden. Mycket skratt och glädje! Skolan i Dandora.
På plats vid The children´s meeting place.
De tre sista dagarna på resan ägnades åt
safari i Masai Mara där vi fick se alla kända
djur från Savannen. På två turer lyckades vi
se alla The big five. Vi gjorde också ett besök i
en massajby där de fortfarande lever utifrån
mångtusenåriga traditioner.
Den här resan påverkade oss för livet
på många olika sätt, vilket ledde till att vi
ville dela med oss av upplevelserna. Vi har
också försökt att få igång ett engagemang
bland andra barn och unga för viktiga
framtidsfrågor. Efter resan har vi föreläst
för alla elever och personal på Lamm
hults skola, besökt Rotary och haft en
öppen föreläsning i Folkets hus. Näst på
programmet står en föreläsning för alla åk
7-9-elever i Alvesta. I samband med före
läsningarna har vi samlat in över 14 000kr
som oavkortat går till att stötta barnen i
Dandora. Vi är väldigt tacksamma för att
Sveriges utrikesminister Margot Wallström
vi kunde genomföra den här resan och
var en av många människor som deltog i den
förhoppningsvis kommer ni att få se fler
högtidliga invigningen av Framtidsskeppet.
engagerade unga i Lammhult framöver.
Hon tog med sig barnens kloka tankar om de
Cecilia Hedstig

globala målen och om framtiden.
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Nikodemi
klädsel till

Karibuni –

esa i Kenya Sommaren i Berg

ius Ivarsson och Mohanned Sader i traditionell
lsammans med massajerna i Masai Mara.

– välkomna på swahili – utanför FN-huset.

Friiskvartetten gästar Galleri Söreskog söndag 14 juli.

Sommarkonserter
Galleri Söreskog

löf Forssling med musikerna
Jörgen Pettersson, Maria Inge
Fredag 5 juli kl. 18.00
marsson Berg, Per Sjögren och
”Skålen sätter tonen”
Tony Blomdahl. Arr: NYTT – fesKonsert för svarv och piano
tival för nutida kammarmusik.
En realtidsinstallation i form av en Entré 100:- Under 16 år gratis.
musik- och synupplevelse utöver
det vanliga. Konsertpianisten vid Sommarkvällar
Jönköpings Sinfonietta, Kerstin Elin Wägners Lilla Björka
Jansson och mästersvarvaren 24 juli kl. 18.00
Ulf Jansson spånar fritt och Kristoffer Leandoer
skapar musik och skålar. Entré: Kristoffer Leandoer är förfat
100:-. Under 16 år gratis.
tare, översättare och littera
turkritiker. Han berättar om
Söndag 14 juli kl. 16.00,
sin senaste bok Barn: paradiset
förmingel från 15.30
och flykten därifrån och kanske
”Från folkmusik till klassiskt”w något om att vara en av de
Friis-kvartetten består av fyra fem externa medlemmarna i
unga stråkmusiker bosatta i Nobelkommittén hos Svenska
Malmö. Grunden vilar på den Akademien. Entré: 100:-.
klassiska repertoaren, men se
dan starten 2015 har kvartetten 7 augusti kl. 18.00
korsat många genregränser. Sören Holmberg
Fokus ligger på spelglädje och Demokratin 100 år - har demo
sväng, i allt från folkmusik till kratin någon framtid? Sveriges
klassiskt. Arr. Smålands kultur- Riksdag gav i nov 2018 ut anto
festival. Entré: 100:-. Under 16 login Demokratins framtid med
år gratis.
Katarina Barrling och Sören
Holmberg som redaktörer.
Torsdag 15 augusti kl. 19.00
Sören Holmberg är profes
och fredag 16 augusti kl. 19.00 sor i statsvetenskap och en av
”NYTT – Festival för nutida
grundarna till SOM-institutet
kammarmusik”
i Göteborg. Han har återkom
The Medium operamonolog av Sir mande varit expertkommen
Peter Maxwell Davies med mezzo tator i SvT vid riksdagsvalen.
sopranen Monica Danielson. Entré: 100:- .
Unikt verk helt utan motspelare
och musiker. Efter paus ges verk Onsdag 21 augusti kl. 18.00
av bl.a Mats Larsson Gothe, ”Som ett jävla solsken”
Sofia Jernberg, Carin Malm En fri dramatisering av Fatima
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Bremmers biografi om Ester
Blenda
Nordström.
AnnaLena Hemström gestaltar
och berättar i ett collage av
hisnande resor, scener och
sånger. Det handlar om
engagemang, glädje och
galenskap. Medverkande är
Anna-Lena Hemström och
gitarristen Mulle Holmqvist.
Manus: Lotta Grut. Regi:
Kickan Holmberg. Arrangeras
tillsammans
med
Växjö
Teaterförening. OBSERVER A
att föreställningen är flyttad till
Galleri Söreskog. Entré: 200:-.

Sommarens
utställningar
på Lilla Björka
”Väckarklockans vardagsrum”
Utställningen invigs av landshövding Ingrid Burman, lördag
29 juni kl.12.00
Det finns många foton av Elin
Wägner på Lilla Björka men
de flesta är tagna utomhus. På
nätet – var annars – hittade vi
i somras ett foto från ett repor
tage i SvD 1938. Det visar Elin
och hennes syster Ester Pauls
son sittande i vardagsrummet.
Med hjälp av Elins boupp
teckning går det också att få
en exakt beskrivning av vilka
möbler hon hade där. I somras
fick vi dessutom en soffa som
tidigare stått i rummet som
gåva. Detta sammanlagt gör
att sommarens utställning blir
en rekonstruktion av Väckar
klockans vardagsrum.
”Årets väckarklocka”
I matsalen visar vi Årets väckar
klocka, en exposé över alla de
som under årens lopp mottagit
utmärkelsen.
Broderier av Ulla Andersson
Skickliga, tankeväckande och
humoristiska broderier på temat
jämställdhet.
Förhandsanmälan till samtliga
arrangemang Birgitta Hansson
telefon 073-420 63 66 alternativt
birgitta.k.hansson@gmail.com

Olika tider möts hos Boalindas Antikt & Loppis
I Boda längs vägen mellan Hjälmsbodarna
och Slättö, finns sedan snart ett år Boa
lindas Antikt & Loppis. Boalindas drivs av
Lasse Karlsson, Nicklas Johansson och
Linda Karlsson. De delar intresset för
gamla saker och att ta vara på sådant som
redan finns, i motsats till den slit- och
slängkultur som är idag. Intresseområdet
är brett och man finner hos Boalindas allt
från möbler, lampor och annan inred
ning, till kläder, fordonsdelar och sam
larsaker av olika slag Att vara tre perso
ner, var och en med sina preferenser och
kunskaper, bidrar förstås också till denna
bredd. Främst är det äldre saker som står
i fokus – antikt, vintage och nostalgi
prylar – men självklart följer även annat
med när inköpen görs. Förutom butiken
i ladugården i Boda finns en liten filial i
Hjälmsbodarna, där Boalindas inredning
fyller det ena rummet.

Trion lägger ner mycket tid på inköp
och insamling av saker. De köper och tar
hand om hela hem, exempelvis vid flytt
eller dödsbo. Många känner inte till just
denna möjlighet, att det finns andra än
auktionsfirmorna att kontakta för denna
typ av hjälp, dessutom ofta billigare alter
nativ. Priset sätts utifrån hur många saker
som ingår och hur mycket som ska göras.
Utöver dessa större partier görs även inköp
av mer enstaka och utvalda saker. Det sker
på olika auktioner, hos andra med samma
typ av verksamhet eller hos privatperso
ner. Alla tre menar att just denna bland
ning berikar och gör både verksamheten
och utbudet spännande. Både för dem
själva och för kunderna. Lasse, Nicklas
och Linda är måna om att alla ska kunna
hitta något i butiken och att det hela tiden
ska fyllas på med nytt. Att det är just en
bra blandning av saker och roligt att gå

H
LAMM ULTS

TAXI

och titta. Igenkänningen, att det väcker
minnen.
Så, Boalindas, vad skulle ni säga är själva
grejen med alltihop?
– Det är givande att få möta och prata
med alla människor, och att ha en verk
samhet tillsammans där vi kompletterar
varandra vad gäller kunskaper, intressen
och idéer. Och så har vi väldigt roligt
ihop!

Välkomna
till oss på
Örnvägen 6
Sandra Salongen
0472 – 261556

Däck säljes,
omläggning
och balansering.

Fotvårdskliniken
Lisa
070 – 5628552

Välkommen till oss!
lammhultstaxi.se
0472 – 26 90 60

HERMANSSONS RÖR

Stefan Hermansson
070-557 41 76

Välkommen in till
din ICA-handlare
i Lammhult!
Peter

med personal
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Lammhult

Hur redo är vi egentligen?

6

kom-ihåg som
räddar liv vid
strömavbrott

Vid strömavbrott är det viktigt
att kunna hålla värmen och
värma mat och dryck. Eftersom
det ofta kräver öppna lågor
är det viktigt att tänka på
säkerheten.
1. Var försiktig när du hanterar
bränsle och öppna lågor
inomhus.
2. Låt inte kaminer eller
levande ljus brinna när du
sover.
3. Placera levande ljus
långt bort från brännbara
material, som gardiner.
4. Ställ värmeljus glest i en
ljusstake som inte kan börja
brinna.
Foto biltema.se
5. Placera inte stormkök
Exempel på nödradio, kombinerad radio, laddare och ficklampa som
eller campingkök på en
drivs med solceller, dynamo, USB-kabel eller batteri.
bänk med överskåp eller i
närheten av köksfläkten.
Skogsbränder, vattenbrist, ter- våra mobiler till slut värdelösa. 6. Öppna fönstren och vädra
ibland. Om du eldar går det
rorattentat, cyberattacker och Det här är många av oss inte
åt mycket syre.
omfattande strömavbrott. Un alls förberedda på.
der de senaste åren har Sverige
Ha dessa saker hemma i
utmanats vid flera tillfällen. en låda inför en kris, och inte
Samtidigt har den offentliga bara i mobilen: ficklampa,
sektorn allt mindre resurser för väckarklocka, radio, kontakt
att hantera kriser. Och endast bok, kompass, ett anteck
en av tre svenskar tror att de ningsblock, batterier och
klarar sig en vecka utan el och lite tidsfördriv.
rinnande vatten.
Packa en krislåda för minst Viktiga hemsidor är
72 timmar eller mer. I listan dinsäkerhet.se som har
till höger hittar du förslag på fördjupad information
vad din krislåda bör innehålla. från MSB, Myndig
Kom ihåg att packa saker som heten för samhällsskydd
är extra viktiga för just dig, så och beredskap samt kris
som personliga mediciner.
information.se som har sam
Ta reda på var din kommuns lad information från Sveriges
trygghetspunkter finns (där du myndigheter vid kriser.
kan få mer information, värme
och stöd) och skriv upp adres Tala med barn vid krislägen. Barn
Alla texter och bilder har
serna. Informationen finns behöver vara fysiskt nära sina
hämtats från Röda korsets
ofta på kommunens hemsida. närmaste efter en svår händel
hemsida www.redcross.se
Sveriges Radios kanal P4 an se. När barnet frågar, svara så
om inte annan källa anges.
vänds som informations
källa enkelt och konkret som möj
vid allvarlig händelse eller ligt. Ladda inte informationen
kris. Samma information finns med din egen oro. Känslor
även på ett flertal språk på P4:s smittar och barnet kan läsa
hemsida.
oron och göra den till sin egen.
Var ärlig. Var noga med att det
En gång i tiden förlitade vi oss du berättar är sant, men inte
på olika typer av verktyg för att överväldigar eller skrämmer
navigera, kommunicera och barnet. Säg att du inte har
hålla koll på tiden. Idag samlar alla svar. Förmedla lugn och
vi allt på ett enda ställe – mo trygghet genom ord och hand
bilen. Men om el och internet lingar. Avsätt gärna extra tid
slutar fungera vid en kris, så är tillsammans.
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Bra att ha hemma
Viktigast vid en kris är
vatten, mat och värme, att
kunna ta del av information
från myndigheter och
medier samt att kunna
komma i kontakt med
anhöriga. Därför bör detta
alltid finnas hemma.
■ Vatten i 5–10 liters
vattendunkar eller rena
hinkar med lock, beräkna
3–5 liter vatten per person
och dag. Ställ dem mörkt
och svalt.
■ Stormkök och T-röd
(bränsle).
■ Termos.
■ Tändstickor eller
tändare.
■ Mat och dryck som kan
förvaras i rumstemperatur.
■ Konservöppnare.
■ Varma filtar, täcken,
sovsäckar.
■ Varma kläder.
■ Ficklampa, gärna med
vev eller solceller så att
du inte är beroende av
batterier.
■ Pannlampa.
■ Värmeljus, blockljus.
■ Röda Korsets första
hjälpen-kit.
■ Tandborste, tandkräm.
■ Intimhygien som bindor,
tamponger, blöjor.
■ Husapotek med
personlig medicin.
■ Toalettpapper.
■ Alkogel.
■ Torrschampo.
■ Våtservetter.
■ Radio som drivs med
batteri, solceller eller vev.
■ Batterier.
■ Powerbankladdare till
mobilen eller laddare med
solceller eller vev.
■ Papperslista med viktiga
telefonnummer och
adresser.
■ Utskrifter på papper
av försäkringsbrev, bank
uppgifter, registreringsbevis.
■ Plastpåsar i olika
storlekar för att exempelvis
fuktisolera viktiga papper
och tändstickor.
■ Kontanter.
■ Identitetshandling –
körkort eller pass.

Ackurat gör möbeleuropa
mer kreativt.

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.

Vi är stolta över att ha kontakt med nästan alla möbelformgivare 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?

Jag har mer än 25 års erfarenhet inom branschen, yrkesbevis,
F-skatt sedel och är utbildad byggarbetsmiljösamordnare.

Vi har tidigare berättat om samarbetet kring en produktlansering i London, samarbetet kring utskick av varuprov
och hur vi ser till att produkterna har rätt form när de når
kunderna.

peter@pmlbygg.se

www.pmlbygg.se

Välkommen att titta in på

KUPAN Lammhult

Vi tar emot säljbara
kläder och prylar som
vi omvandlar till hjälpverksamhet både här
hemma och i världen.
Måndag till Fredag 14 – 18

Några som arbetar dagligen med nya lösningar är Niklas
(Produktspecialist), Nina (kundtjänst) och Glenn (Produktutvecklare).

BERG
VECKAN

HANTVERK
AKTIVITETER
UTSTÄLLNINGAR

29 JUNI – 7 JULI

Lösningarnas Mästare
När kreativiteten flödar behöver Europas formgivare ha
trygga leverantörer som ser utöver vad man har som
standard i sin katalog.

Hej sommar !
Bergveckan 42,5X65 2019.indd 1

Första steget till kundunika lösningar börjar ofta i vår
kundtjänst. Det är hit de flesta frågor och beställningar
kommer. Om någon av de sju personerna i vår kundtjänst märker att det inte räcker med en standardlösning, föreslår man en speciallösning. Kunden får då
prata vidare med en av våra fem produktspecialister.

Lördag den 15 juni i samband med
Lammhults Marknad håller fiket
öppet till klockan 15.00.

Med erfarenhet från hundratals kundbesök per år, så
har våra produktspecialister troligtvis världens bästa
erfarenhet av lösningar. Utifrån det föreslår de ett urval
av lösningar som de tror passar. När man vet vad
kunden önskar, tar de hjälp från en av våra två
produktutvecklare.

Hjärtligt välkomna in till oss!

Våra produktutvecklare hjälper sedan våra produktspecialister med att ta reda på metoder, leveranstider
och priser på de lösningar som kunden önskat. Blir det
dessutom avtal med kunden så ansvarar också
produktutvecklarna för att de nya lösningarna förs in i
företaget.
Fortsättning följer...

TELEFON 0472– 26 13 44 CENTRUMGATAN 4
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Nyheter från Folkets Hus
Årsmöte och ny styrelse
Den 20 mars 2019 hölls
föreningsstämma i Lammhults
Byggnadsförening/Lammhults
Folkets Hus. En ny styrelse
valdes, styrelsens medlemmar
är Urban Blücher, ordförande,
Ing-Marie Andersson, kassör,
Chris Jangelöv, sekreterare,
Jessica Gustavsson, Helga Sol
häll, Agneta Adolfsson, Daniel
Hjertonsson, Henrik Johansson.
Suppleanter är Anne Helmers
son, Nellie Blomström och Da
niel Björnholm.
Ett hus för alla
Biograf, teater, möte, dans, ut
ställning? Folkets hus eget pro
gram hittar du alltid på hem
sidan lammhultsfolketshus.se.
Om du tycker att något saknas
så glöm inte att lokalen kan hy
ras för olika typer av arrange
mang. Kontaktuppgifter hittar
du också på hemsidan.
Styrelsen för Lammhults
Folkets Hus arbetar för att få
till ett levande Folkets Hus
med en bredd av aktiviteter.
Har du idéer, eller kanske bara
lite tid att engagera dig så vill
vi gärna höra av dig. Ditt en
gagemang kan vara stort eller
litet. Man måste inte sitta i

styrelsen eller binda upp sig på
annat sätt för att vara med.
Vi vill också göra fler saker
tillsammans med förenings
livet i Lammhult. Har ni inte
hört av oss ännu så ta gärna
kontakt själva.
Boka biobiljett på nätet
Nu kan du boka dina biobil
jetter direkt på hemsidan. Välj
favoritplatsen innan någon an
nan tar den. Innan filmen kan
du i lugn och ro köpa massor
av popcorn. Ingen tar din stol,
den är bokad för dig.
Köp en ”egen stol”
På hemsidan kan du nu också
sponsra Folkets Hus genom att
”köpa en stol” för 300 kr/år el
ler 3.000 kr/livstid. Ditt namn
kommer att anslås på en tavla i
entrén. En gång om året kom
mer alla sponsorer att bjudas
in till ett speciellt evenemang
där alla tar plats i sin egen stol.
Vill du vara med och sponsra
så sätt in pengar på bankgiro
509-9346. Glöm inte att ange
namn, telefonnummer och
önskat stolsnummer.

Festen kan börja!
Hyr partytält för alla tillfällen hos
oss. Finns i två storlekar, 3 x 6 m
eller 4 x 8 m. Pris från 999:-/dygn.

Lätta och
smidiga bord
och stolar,
enkla att fälla
upp och att
packa ner.

Välkomna till Lammhults Folkets
Hus!
Styrelsen

Välkomna in till oss på Lammhults Blomsterhandel

Uthyrning av bord och stolar till
alla sommarens fester, perfekta
att kombinera med våra partytält.
Bord 50:-/dygn, stol 20:-/dygn.

Trevlig sommar

önskar vi på Frendo i Lammhult

Vi odlar dina sommarblommor
från våra egna växthus i Slättö

Lammhultsmacken

15

Hästar är livet!
Äntligen vår! Visst är det härligt
med hästar året om men när
snön är borta och hagarna till
och med torkar upp lite blir det
mycket roligare och enklare att
vistas i stallet och med hästarna.
Som vanligt händer det
mycket i vårt stall. Vi har stor ef
terfrågan på fler ridgrupper och
har kö in till klasserna. Låt inte
detta hindra dig från att anmäla
dig bara utan hör av dig till oss
inför hösten. Vi jobbar för fullt
för att kunna utöka antalet grup
per och ta emot alla som vill
börja rida i grupp. Vare sig du är
vuxen eller barn – kom in med
din anmälan, du är välkommen!
Under våren har vi tagit
hjälp av våra medlemmar för
att färdigställa vårt nya ridhus
och dess cafeteria. Det går starkt
framåt och vi vill passa på att
förbereda alla på en invigning
av nya ridhuset efter sommaren.
Håll utkik på vår hemsida och
Facebook efter datum för in
vigningen när det väl är spikat.

Lammhultscupen 2019

Hela bygden har varit engagerad
i byggnationen sedan start och
vi ser gärna att så många som
möjligt kommer och officiellt
inviger och firar.
I Lammhults Ridklubb finns
en aktiv styrelse, BUS i vår ung
domssektion, som skapar aktivi
teter för unga inom klubben vid
lov och liknande. Denna vår har
BUS varit på kickoff i Växjö med
Smålandsindrotten. Där prata
des om året som gått och planer
inför framtiden berördes också.
Som avslutning fick de prova på
klättring, mycket uppskattat. Ett
fint sätt att uppmärksamma våra
unga på för att uppmuntra de
ras engagemang i sin klubb. Ni
skapar gemenskap för våra med
lemmar och blir fina förebilder
för nya på väg in i klubben!

För fjortonde gången genomför
des Lammhultscupen på Norr
valla, en heldag med drygt 50
deltagande lag i åldrarna 8 – 9år.
IFK Lammhult deltog med kil
Styrelsen för Lammhults Ridklubb lar och tjejer i tre lag. Cupen
arrangeras årligen av de ung
domar och föräldrar som deltar
På Lammhults Trendgym står träningen aldrig stilla.
i Sister city soccer cup-projektet
Köp ett sommarkort och träna upp till tre dagar i veckan
(SCSC) från IFK Lammhult.
till ett förmånligt pris.
Det krävs en stor arbetsinsats
Måndagar, onsdagar och söndagar 18.30 möter du roliga,
under dagen, men som vanligt
varierade och energirika pass.
gick genomförandet helt en
Köp vårt sommarkort, ett tiokort eller kom på ett drop-in pass.
ligt planen. Speakern Thomas
Welin hälsade alla lag välkom
Under veckorna 25-27 samt 30-32 erbjuder vi vattengympa
na och blåste igång cupen vid
på onsdagar klockan 19.00 istället. Vattengympan ingår i
9.00. Nytt för i år var att cupen
sommarkortet och hålls på Hälsoarenan.
var indelad i ett förmiddagspass
Du kan också köpa ett tiokort eller komma på drop-in pass.
och ett eftermiddagspass, en
Hoppas vi ses!
nödvändighet då cupen växt sig
Lammhults Trendgym – frisk och stark på lokal mark.
större och nu satte nytt rekord i
www.trendgym.se
antal deltagande lag och cirka
2000 besökare under dagen.
Matcherna var fördelade på
®
fem
planer där barnen möttes
Stressless
i spelformen 5 mot 5. Detta är
DUBLIN
en ganska ny spelform som med
Fåtölj + fotpall.
mindre planer och mer bollkon
Läder Batick svart
takt för spelarna. Målchanser,
9. 990 kr
räddningar och måljubel avlöste
(19. 990kr)
varandra i en strid ström.
När barnen hade speluppe
håll bjöd den välfyllda kiosken
och utegrillen hamburgare
och våfflor. Men mest skrat
tades det och spelades fotboll
även mellan matcherna.
Matcherna dömdes av ung
domar från SCSC-projektet.
Tack för att ni tog er tid att läsa
lite om Lammhults Ridklubb
och det som händer hos oss, väl
kommen ut till stallet!
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Överst Thomas Welin, speaker,
samt P10-laget. Under F10-laget
och domaren Ossian Hedstig.

De stod för en stabil insats och
det handlade mer om att väg
leda barnen än att döma. Efter
dagens 100 matcher tyckte de
alla skött sig exemplariskt, såväl
spelare, ledare som publik.
Under dagen kunde vi ock
så lyssna till flertalet spelarin
tervjuer, där barnen delade
med sig av sina egna funde
ringar om vad som var bäst
med cupen, om de spelat cup
tidigare, hur länge de spelat
fotboll osv. Vi fick också veta
vilket som var roligast, att gå i
skolan eller att spela fotboll.
När varje lag spelat sin sista
match för dagen väntade pris
utdelning där varje deltagare
erhöll en guldmedalj. Vi från
SCSC vill tacka alla barn, led
are, publik och sponsorer för
en lyckad fotbollsdag!
SCSC/Lammhultscupen
Ingvar Petersson

Underbara vår & sommar-tyger.
Kom in och se

de senaste trenderna för utemiljöer.

Passa också på i fyndrummet = 50 % rabatt!
Öppettider vår och sommar
Onsdag till fredag 11.00 – 17.00
Söndagar 11.00 – 16.00
0382 – 20813 poppinsmobelklinik.se
Köpmannagatan 1, ”Gamla Konsum”.
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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

Månad

Veckodag

Augusti

Datum Tid

Söndag
Söndag
Lördag

7
7
13

Söndag

14

Torsdag

18

19.00

Lördag
Söndag
Söndag

20
21
21

10.00-13.00
10.00
10.00

Onsdag

24

18.00

Lördag
Söndag
Söndag
Lördag
Söndag
Söndag

27
28
28
3
4
4

10.00-13.00
10.00
18.00
10.00-13.00
10.00
14.00

Onsdag

7

18.00

Söndag

11

10.00

Torsdag

15

19.00

Fredag

16

19.00

Lördag

17

18.00

Söndag

18

10.00

Söndag

18

15.00

Onsdag

21

18.00

31
aug

10.00
18.00
10.00-13.00
16.00
Förmingel
från 15.30

Aktivitet

Arrangör

Gudstjänst i Filadelfiakyrkan med Göran Ahlander.
Musikgudstjänst i Bergs kyrka.
Sommarloppis i Godsmagasinet.

Centrumkyrkan
Lammhults förs.
Lions

Sommarkonsert i Galleri Sörskog, Berg. Från folkmusik till klas
siskt med Friiskvartetten. Entré 100 kr, under 16 år gratis.

Smålands
kulturfestival

Musik i sommarkväll Elisabet Stoltz Niklasson och Thomas
Niklasson i Asa kyrka.
Sommarloppis i Godsmagasinet.
Gudstjänst i Filadelfiakyrkan med Johan Carlsén.
Mässa i Lammhults kyrka.
Sommarkväll på Lilla Björka i Berg med författaren Kristoffer
Leandoer. Begränsat antal platser. Föranmälan till Birgitta
Hansson, bigitta.k.hansson@gmail.com eller 073 – 420 63 66.
100 kr. inklusive kaffe.
Sommarloppis i Godsmagasinet.
Gudstjänst i Filadelfiakyrkan med Samuel Ekengren.
Gudstjänst i Aneboda kyrka.
Sommarloppis i Godsmagasinet.
Gudstjänst med nattvard i Filadelfiakyrkan med Ronny Jansson.
Friluftsgudstjänst i Ordenshuset i Kråketorp.
Sommarkväll på Lilla Björka i Berg med Sören Holmberg. De
mokratin 100 år – har demokratin någon framtid? Begränsat antal
platser. Föranmälan till Birgitta Hansson, 073 – 420 63 66
eller bigitta.k.hansson@gmail.com. 100 kr. inklusive kaffe.
Gudstjänst i Filadelfiakyrkan med Ronny Jansson. Sång av
AnneSofie och Johan Petersson.
NYTT – Festival för nutida kammarmusik med uruppföranden,
installationer och utställningar. Monica Danielsson och
hennes medmusikanter hälsas välkomna tillbaka. Entré 100
kr under 16 år gratis.

Lammhults förs.
Lions
Centrumkyrkan
Lammhults förs.
Elin Wägner
sällskapet
Lions
Centrumkyrkan
Lammhults förs.
Lions
Centrumkyrkan
Lammhults förs.
Elin Wägner
Sällskapet
Centrumkyrkan
Festival för
nutida kammar
musik

Festival för
NYTT – Festival för nutida kammarmusik med uruppföranden,
nutida kammar
installationer och utställningar. Se ovan!
musik
Helgsmålsbön i Bergs kyrka.
Lammhults förs.
Gudstjänst i Filadelfiakyrkan med Ronny Jansson. Sång av
Centrumkyrkan
Louise och Samuel Henning.
Sommar i Hembygdsparken. Gemensamt med Lammhults för
Centrumkyrkan
samling. Tjernobylbarnens Oas, barn och ledare sjunger och
och Lammhults
berättar. Insamling. Vid dåligt väder samlas vi Filadelfia
församling
kyrkan. Hembygdsföreningen har fikaservering.
Sommarkväll på Lilla Björka i Berg. Som ett jävla solsken En
fri dramatisering av Fatima Bremmers biografi om Ester
Elin Wägner
Blenda Nordström. Begränsat antal platser. Föranmälan
sällskapet och
till Birgitta Hansson, bigitta.k.hansson@gmail.com eller
Växjö Teater
073 – 420 63 66. 200 kr. inklusive kaffe. OBSERVERA!
förening
Föreställningen är flyttad till Galleri Söreskog.

designauktion
I samband med Lammhultsdagen kör vi återigen en designauktion med fina möbler
från våra möbelaffärer och möbeltillverkare i Lammhult och Småland. På tre år har
vi samlat in 140 540 kr till Barncancerfonden. Vi ses väl den 31 augusti?

Lossa omslaget och spara kalendern!
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mobelriket.se

