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Varmt välkomna till årets
J U L M A R K NA D
Kom och ta del av julmarknaden lördag den 30 november kl 15.00 – 18.00.

Ett samarrangemang av ortens köpmän, Lammhults Samhällsförening och Lions.

För ett trivsammare Lammhult
Läs mer om Julmarknaden på mittuppslaget.

SM-guld till lokal ryttarförening! Läs vidare om guldbragden i fälttävlan på sidan 7.
Övre rad från vänster: Caroline Nilsson från Älleköpinge Ryttarförening, Sina Johansson från Lammhults Ridklubb, Ida Nilsson från Stävie 
Ryttarförening och Linnéa Persson från Öveds Jakt- & Fältrittklubb.
Nedre rad från vänster: Maria Svensson Hultstein från Norrvidinge Ryttarsällskap, Miranda Bruce från Klippans Ridklubb och Alma Falkbrink 
från Lammhults Ridklubb. Maskoten heter Tiba.

Foto: Anna Hultstein
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Månad Veckodag Datum Tid Aktivitet Arrangör

November Söndag 17 10.00 Mässa i Aneboda kyrka. Lammhults förs.
Söndag 17 10.00 Gudstjänst i Filadelfiakyrkan. Göran Ahlander talar och sjunger Centrumkyrkan
Torsdag 21 18.00 - 20.00 Kulturträff på Träffpunkt Lammhult. Växjö kommun

Torsdag 21 18.30
Barnen behöver oss på nätet. Johanna Gunnarsson, verksamhetsutvecklare för säkerhet 
och trygghet i Växjö, håller föredrag om hur viktig dialog med barnen och vuxenans-
var är för en bra nätanvändning.

Lammhults skola, 
Folkets Hus och 
Lamm hults 
Sam hälls förening.

Lördag 23 12.00 - 17.00
Alla hälsas välkomna till Julstugan i Fraggahults bygdegård. Hantverk, hemslöjd, kaffe 
och bakat. Provsmakning, lotterier. Försäljning av Asa-boken samt röstning ”Årets 
Asa-bo”. Utställning av hattar, sjalar och slipsar.

Asa hembygds-
förening

Söndag 24 12.00 - 17.00 Julstuga i Fraggahults bygdegård. Se ovan!
Asa hembygds-
förening

Söndag 24 10.00 Familjemässa i Lammhults kyrka. Lammhults förs.
Söndag 24 10.00 Gudstjänst i Filadelfiakyrkan med Samuel Ekengren. Centrumkyrkan
Söndag 24 15.00 Bio - Farmageddon, barntillåten. Folkets Hus
Söndag 24 18.00 Bio - Midway. Från 15 år. Folkets Hus
Torsdag 28 15.00 Dagledigträff i Filadelfia. Stanley Källner från Växjö berättar, spelar, och sjunger. Centrumkyrkan
Torsdag 28 18.00 - 20.00 Kulturträff på Träffpunkt Lammhult. Växjö kommun

Fredag 29 15.00
Inför advent tillsammans med församlingsprästen Tobias Stark. Kaffe och lussebullar. 
Lammhults SPF bjuds in. Anmälan till Eivor senast 25 november. Telefon 0472 26 08 
66

Lammhults PRO

Söndag 8 10.00
Sång- och musikgudstjänst i Filadelfiakyrkan, Ronny Jansson. Andreas Wi strand med 
band. 

Centrumkyrkan

Lördag 30
16.00 samt 
18.30

Kaffe och bokförsäljning i Filadelfiakyrkan. Håkan Palm visar bilder från norsk natur i 
Filadelfiakyrkan.

Centrumkyrkan

December Söndag 1 10.00 Mässa i Aneboda kyrka med Jocke Wikström på trumpet och ALBA kören. Lammhults förs.

Söndag 1 10.00
Adventsgudstjänst i Filadelfiakyrkan med Ronny Jansson. Sång av Pluskören. Advent-
skaffe.

Centrumkyrkan

Torsdag 5 18.00 - 20.00 Kulturträff på Träffpunkt Lammhult. Växjö kommun
Söndag 8 15.00 Gudstjänst i Bergs kyrka. Lammhults förs.

Söndag 8 10.00
Gudstjänst med nattvard i Filadelfiakyrkan. Ronny Jansson. Sång av Sara och Emil 
Gillsjö.

Centrumkyrkan

Onsdag 11 14.00
Julfest med julbuffé. Aneboda Bygdegård. Entré 200 kr. Anmälan om deltagande till 
Bertil Johansson. Telefon 070 586 03 65. Entré 200 kr.

Lammhults SPF

Torsdag 12 15.00
Dagledigträff i Filadelfiakyrkan med luciatåg. Ronny Jansson. Risgrynsgröt, smörgås 
och kaffe.

Centrumkyrkan

Torsdag 12 18.00 - 20.00 Kulturträff på Träffpunkt Lammhult. Växjö kommun

Fredag 13 15.00
Traditionsenlig julfest i Fraggahults bygdegård. Underhållning, julbord och lotterier. 
Anmälan till Eivor senast den 9 dec. Telefon 0472 26 08 66. Entré 200 kr.

Lammhults PRO

Lördag 14 15.00 Luciatåg och julavslutning i Lammhults kyrka. Lammhults förs.
Söndag 15 10.00 Mässa i Asa Kyrka. Lammhults förs.
Söndag 15 10.00 Julfest i Filadelfiakyrkan. Barngrupperna med ledare. Centrumkyrkan
Söndag 15 17.00 Adventskonsert i Aneboda kyrka med Växjö Manskör. Lammhults förs.
Söndag 15 18.00 Bio - Jumanji. The next level. Folkets Hus
Måndag 16 18.30 Luciatåg med elever från Kulturskolan. Kulturskolan

Torsdag 19 14.30
”Äldres julotta” i Lammhults kyrka i samarbete med Röda korset. Gratis taxi till/från 
kyrkan. Röda korset serverar kaffe.

Lammhults förs, 
Röda Korset

Torsdag 19 18.00 - 20.00 Kulturträff på Träffpunkt Lammhult. Växjö kommun
Söndag 22 10.00 Julkrubbsgudstjänst i Lammhults kyrka. Lammhults förs.

Söndag 22 10.00
Julens sånger med Elin Wikström, Johan Rehnqvist, Louise och Samuel Henning samt 
Ronny Jansson i Filadelfiakyrkan. 

Centrumkyrkan

Söndag 22 18.00 Bio - Star Wars. The Rise of Skywalker. Folkets Hus
Julafton 24 10.30 Julbön på Lammengatan. Lammhults förs.
Julafton 24 12.30 Julbön i Lammhults kyrka. Gemenskap i jul. Lammhults förs.
Julafton 24 16.30 Julbön i Lädja missionshus. Lammhults förs.

Julafton 24 23.00
Ekumenisk Julnattsgudstjänst i Filadelfiakyrkan m Ronny Jansson och Tobias Stark. Sång 
och musik av Vladislav Ruzmanov och dottern Alexandra.

Lammhults förs, 
Centrumkyrkan

Onsdag 25 07.00 Julotta i Asa kyrka. Lammhults förs.
Torsdag 26 15.00 Musikgudstjänst i Bergs kyrka med Mats Ericsson. Lammhults förs.
Torsdag 26 15.00 Bio - Frost 2. Folkets Hus
Söndag 29 10.00 Gudstjänst i Filadelfiakyrkan med Ronny Jansson. Sång av James Bartee. Centrumkyrkan

Aktiviteter i Lammhult med omnejd vintern 2019-2020

Kalendern fortsätter på sidan 19Lossa omslaget och spara kalendern!
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SM10 matbord 
Stengrå laminat / vitoljad ek

10. 900 kr
(16. 099 kr) Begränsat antal!

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.

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

Hitta lugn med skogsterapi, yoga och massage
Kontakt: Anki Gustavsson  Hisshult i Lammhult  0735 - 099434    
yogabysmaland@hotmail.com    yogabysmaland.com

Yoga by Småland

HERMANSSONS RÖR

Stefan Hermansson 
070-557 41 76
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Ordföranden har ordet

 ommaren 2019 fick en 
fantastisk avslutning i 
strålande solsken den 31 

augusti då Lammhults dagen 
genomfördes och den så efter-
längtade Stationsparken invig-
des. Dagen efter stod regnet 
som spön i backen så visst hade 
vi tur!

Programmet under dagen 
innehöll mycket och jag hopp-
as något som passade alla. 
Fantastiskt att se så många 
människor i rörelse i samhäl-
let. Många vittnar om publik-
rekord. Att så mycket olika ak-
tiviteter kunde bjudas beror till 
stor del på att invigningen av 
Stationsparken ägde rum sam-
ma dag och att Växjö kommun 
därmed gav oss ett generöst bi-
drag. Tusen tack för det!  

Lammhultsdagen skulle 
heller inte vara möjlig att ge-
nomföra om inte alla krafter 
hjälptes åt. Samhällsförening-
en riktar ett stort tack till alla 
som bidragit och för ett fan-
tastiskt samarbete som gjort 
dagen möjlig. Tack till Lions, 
alla föreningar, köpmän, lo-

kala företag, fastighetsägare, 
Lammhults Näringsliv samt 
alla ideella krafter som på olika 
sätt bidraget. Ett särskilt tack 
och en stor eloge till alla lokala 
förmågor som ställde upp och 
förgyllde dagen. 

Designauktionen inbringa-
de i år 46 000 kr. Sammanlagt 
under åren har designauktio-
nen gett 186 540 kronor som 
oavkortat gått till Barncancer-
fonden. Helt otroligt! 

Med stolthet kan vi nu lägga 
2019 års Lammhultsdag bakom 
oss påbörja planeringen för näs-
ta års Lammhultsdag. 

När det gäller skolan, biblio-
teket och sporthallen gick 
anbudsförfrågningarna enligt 
uppgift ut under vecka 41 och 
42. Anbudstiden går ut i mit-
ten av januari 2020. 

Senaste nytt om hund-
rastgården är att den sannolikt 
kommer placeras i Stations-
parken. Ett möte har ägt rum 
på plats med en företrädare 
från kommunen och några 
representanter från Samhälls-

föreningen som diskuterat 
lämpliga alternativ. Att åter-
igen placera hundrastgården i 
parken har flera fördelar; ytan 
finns, det är det enklaste alter-
nativet som gör att den kan 
vara på plats förhållandevis 
snabbt, där finns bra med par-
keringsplatser samt att parken 
till delar är belyst. I diskussio-
nerna med kommunen har 
vi också framhållit vikten av 
att placera hundrastgården så 
långt möjligt från lekplatsen 
och att den ska vara lättillgäng-
lig för alla.

Tiden går fort, nu står jul-
marknaden för dörren. Även 
detta ett samarbete mellan 
Samhällsföreningen, Lions, 
föreningarna och köpmännen.  
Den 30 november är det dags 
och som förra året håller vi till 
på ”Värdshustorget” Varmt 
välkomna!

Avslutningsvis önskar jag er 
alla en riktig god jul och ett 
gott nytt år.

Annika Hallqvist

Utgivningsplan för  
Lammhults Allehanda 
år 2020

Första numret av Lammhults 
Alle handa 2020 distribueras 
lördag den 21 mars. Texter, 
bilder, annonser och övriga 
mycket välkomna bidrag ska 
mejlas till kirsti@picaform.se 
eller postas till Wennerholm, 
Matkull 6, 363 94 Lammhult 
så att de är framme allra senast 
måndag 2 mars.

Nr 2 : utgivningsdag lördag 
30 maj. Manusstopp 11 maj, 
Lammhults dagen är den 13juni.

Nr 3 : utgivningsdag lördag 12 
september. Manusstopp den 24 
augusti.

Nr 4 : utgivningsdag lördag 14 
november. Manusstopp den 26 
oktober, Julmarknaden är den 
28 november.

Till årets Lammhultsbor korades Lisbet Petersson och Bengt Jonsson med motiveringarna 
Lisbet Peterson för att hon på ett förtjänstfullt sätt deltog i framtagandet 
av den andra boken i trilogin »Spår från förr« som handlar om Lamm-
hult under åren 1952 – 1970 och för att hon skrivit det mesta i tredje de-
len som speglar Lammhult under åren 1971 – 1992. Utgångspunkten för 
böckerna är framförallt bilder som hämtats från Arthur Linviks arkiv. 
Lisbet Peterson har idogt arbetat med att ta reda på vilka personerna på 
fotografierna är och vad de heter. Ett enormt arbete har utförts som tagit 
många timmar i anspråk, allt för att bevara minnen till eftervärlden från 
Lammhult under senare delen av 1900-talet.

Bengt Jonsson för att han på ett förtjänstfullt sätt deltagit i framtagan-
det av alla tre böckerna i trilogin »Spår från förr« som speglar Lamm-

hults historia fram till 1992. Bengt Jonson premieras för sin otroliga insats med att leta bland negativen i Artur Linviks arkiv och göra bilder av dessa. 
Han har bestämt storlek på bilderna och beskurit dem för att de ska passa in i böckerna. Ett enormt arbete har utförts som tagit många timmar i 
anspråk allt för att bevara minnen till eftervärlden, från Lammhult under senare delen av 1900-talet. Därutöver premieras Bengt för att han under 
åren spridit fotokonsten till många Lammhultsbor genom kurser och inte minst för hans engagemang under de år han lärde ett antal elever på 
Lamm hults skola konsten att fotografera och framkalla inom ramen för skolans fria val. Foto: Lammhults Fotoklubb.
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Som 12-åring började Peter Lundin att sommarjobba på ICA  
i Lammhult. Då väcktes drömmen om att en gång få ta över  
butiken. 

Med den drömmen i bagaget blev det na-
turliga valet Handelsprogrammet, när det 
blev dags att välja linje till gymnasiet. Vid 
denna tidpunkt drevs ICA i Lammhult 
av Lennart och Irma Pettersson. Efter ett 
antal år bestämde sig Lennart och Irma 
för att sälja butiken. Naturligtvis var Peter 
på bettet, 18 år gammal. Än idag minns 
han intervjun på ICA-kontoret. Han ville 
så gärna ta över men kanske var han för 
ung? Han lyckades inte nå hela vägen 
fram. Det blev istället Jonas och Pernilla 
Olofsson som kom till Lammhult för att ta 
hand om ICA. 

Peter fick istället jobb på Konsum i 
Sandsbro. Under tiden i Sandsbro fick Pe-
ter kontakt med Claes Lövgren, en man 
med stort engagemang och inflytande 
inom ICA, som senare kom att påverka 
Peters framtid. Efter något år i Sandsbro 
fick Peter möjlighet att ta hand om Kon-
sum i Bor. 

En dag ringde telefonen, det var Claes 
Lövgren som var på tråden. Han frågade 
om Peter var mogen att gå över till ICA. 
De träffades och kom överens, vilket i för-
längningen innebar att Peter flyttade till 
ICA i Jönköping. 

Efter två år i Jönköping kom så möjlighe-
ten som Peter väntat på, Jonas och Pernil-
la hade antagit utmaningen att ta hand 
om Kvantum i Landskrona och ICA i 
Lammhult var åter till salu. 

Peter sökte givetvis direkt. Intressen-
terna var många och konkurrensen hård, 
men Peter vann. Äntligen fick han sitt 
ICA i Lammhult. 2001 gick flyttlasset till-
baka till Lammhult och Peter tog över bu-
tiken. Vid samma tidpunkt väntade han 
och hans dåvarande fru sitt första barn.

Under de första åren genomfördes 
flera mindre renoveringar och ändringar 
i butiken. 2011 var det dags för en större 
utbyggnad och renovering. Visst kommer 
vi ihåg vilken härlig röra det var i butiken. 
Nya golv, nya diskar, ventilation och el. 
Varor som ideligen bytte plats. Arbetet 
pågick dag och natt, dygnet runt. Peter 

hann knappt hem och ofta sov han över i 
butiken för att vara på plats om snickarna 
behövde hjälp.

18 år har nu gått sen Peter blev ICA-
handlare i Lammhult. Ytterligare två barn 
har sett dagens ljus, idag 10 och 12 år 
gamla. Under hösten har den tredje stora 
förändringen i butiken ägt rum och är nu 
i stort genomförd. En ny fräsch butik finns 
att skåda, anpassad efter dagens behov. En 
nödvändighet enligt Peter. 

– Vi måste hänga med. Vi lever i för-
ändringarnas tidevarv. Sortimentet växer 
och förändras hela tiden. Vi reser mer 
idag och det tillsammans med många 
nya nationaliteter i samhället gör att vi får 
influenser från jordens alla hörn. Antalet 
veganer och vegetarianer ökar och de stäl-
ler också nya krav på sortimentet. Intresset 
för att handla närproducerat är också nå-
got som växer vilket vi tänker ta fasta på, 
säger Peter.

Den nya butiken öppnar också för nya 
möjligheter som till exempel att beställa 
online, det vill säga att handla på nätet för 
att sedan hämta färdigpackat i butiken. 
En manuell delikatessdisk har tillkommit, 
som bland annat erbjuder pålägg, ost och 
färdiglagad mat. Maten kommer att till-
lagas i ett nybyggt kök i butiken. Kylar och 
frysar har bytts ut och personalen utökats. 

I mitt stilla sinne undrar jag vad som dri-
ver denna man, bara 42 år gammal och 
förvisso fortfarande ung, men ändå. En-
sam ansvarar han för drift och administra-
tion.

– Det är en livsstil, säger Peter. 
– Jag lever med jobbet och har svårt att 

koppla av. Dagarna är långa och visst kan 
man ibland längta efter att kunna släppa 
jobbet när man går hem. Men det gäller 
att alltid vara tillgänglig då butiken är 
öppen de flesta av dygnets vakna timmar 
och 365 dagar om året. 

– Jag är ordförande i tennisklubben 
Lammhult Tigers TK och hjälper till lite 
i mellangrabbens fotbollslag. Dess utom 
har jag hand om Lamm hults Oldboys, ett 

korplag i fotboll, och jag är kartläsare åt 
pappa, Berndt Holgersson, som kör rally. 
Detta ger mig möjlighet till bra träning 
flera gånger i veckan. Det ger mig också 
ett trevligt socialt komplement i livet, fort-
sätter Peter. 

– Under dessa stunder är slitet med 
butiken långt bort. Ett andningshål med 
andra ord. Ett annat andningshål är sam-
varon med barnen och sambon Nina, att 
tillsammans göra och uppleva saker till-
sammans med dem. Lammhult är mitt 
ställe på jorden, jag trivs här och här vill 
jag vara. 

Men jag vet av erfarenhet att ibland 
är det för många bollar i luften även för 
en man som Peter. Visst glömmer han ett 
och annat men vi förlåter honom, han är 
ju inte mer än människa. När jag ställer 
frågan hur länge han ska hålla på är han 
säker i sina mål.  

– Den sista stora ombyggnationen 
av butiken är snart slutförd, det blir nog 
ingen mer för min del. Jag har tänkt mig 
tio år till om det är möjligt, men man vet 
aldrig vad som händer. Målet är att uppnå 
en omsättning av 50 miljoner i netto om-
sättning. Vi startade på 19 och ligger nu 
på drygt 45.

Jag avslutar vår stund tillsammans och 
önskar Peter lycka till samtidigt som jag 
konstaterar att ett Lammhult utan en 
fräsch butik vore förödande. 

Text: Annika Hallqvist
Foto: Kenneth Svensson

När en ung mans dröm 
blir verklighet.
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Bokföring – Bokslut – Årsredovisning – Deklaration

Välkommen till oss!
Carina, Eva, Monica

www.redovisningilammhult.se
0472-260440

Designpresenter
till jul.

annons_allehanda_nov_19.indd   1 2019-10-23   14:00

Ledigt 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   10:40Hjärtligt välkommen att delta i 

»Äldres julotta« 
Torsdag den 19 december klockan 14.30  

i Lammhults kyrka. 

Kaffeservering. 
Gratis taxi till/från kyrkan. 

I samarbete med Röda korset. 

God jul och  
Gott Nytt År  

önskar

Sandra salongen 
070 - 942 96 26

Fotvårds-
kliniken Lisa 
070 - 562 85 52 

Vi vill önska alla  
en god jul och ett gott nytt år!

Schnitzel med stekt potatis 109:-

Rödspätta med kokt potatis 109:-

Pizza Avokado (Vegetarisk) 99:-

Inklusive salladsbuffé och måltidsdryck.

Julmarknadsmeny
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Gratis julträning 
med Trendgym

Vi på Lammhults Trendgym har haft en fantastisk hösttermin 
och därför vill vi under vecka 50-2 köra blandade GRATIS pass. 
Både gruppträning och gymträning!! Passa på att testa våra pass 
under jul och nyår, ta med bästa kompisen, släktingen som är 
hemma på besök eller ta med en kollega. Ingen föranmälan, 
bara att dyka upp.

Det blir cirkelträning med fightern Zara, harmoni och lugn 
med AnnaSara, stabilitet och styrka med legenden Ida Claesson, 
cykel race med Christian som alltid ger allt och lite till, utmana 
Ida Carlsson på hennes tabata, kom och träna med vår benäls-
kare Linn som kör söndagsfys och kanske dyker vår gamla step-
drottning Eva upp och kör lite hjulstep.

Kolla in vår Facebook sida eller hemsida www.trendgym.se för schema.

Med det vill vi önska gamla och nya medlemmar en GOD JUL 
och ETT GOTT NYTT TRÄNINGSÅR 2020.

Styrelsen och instruktörer för Lammhults Trendgym

Illustration: Linda Karlsson

Norrvidinge ryttarsällskap 
tog hem ett guld i lag-SM i 
fälttävlan när tävlingarna gick 
av stapeln i Bräkne-Hoby i 
mitten av augusti. Laget gjor-
de en enorm prestation och 
vann med dryga 10 poäng före 
silvermedaljörerna.

Guldlaget bestod av tre ryttare, 
Ida Nilsson, Alma Falkbrink 
och Maria Svensson Hultstein, 
varav både Alma och Maria är 
hemma hörande i Lammhult.

Norrvidinge ryttarsällskap 
var representerade med två lag 
i lag-SM och totalt sju ryttare 
från sex olika ridklubbar. Till 
lag-SM valde de att bilda lag 
och tävla tillsammans. Även 
om det i praktiken var två lag 

anmälda, ställde alla sju rytta-
re upp för varandra. Ledorden 
i laget var att ha roligt, hjälpas 
åt och glädjas med varandra.

– Det viktigaste under täv-
lingen var att ha roligt, säger 
Leif Svensson, lagledare. Att 

det sedan blev ett SM-guld 
också, det var rena bonusen!

Vann på sina dressyrpoäng
Det som gör SM-guldet extra 
härligt var att tjejerna vann på 
sina dressyrpoäng. I fälttäv-
lan tävlar man nämligen i tre 
grenar: dressyr, hoppning och 
terräng, där resultatet från var-
je gren räknas ihop. Ryttarna 

kan få med sig ”fel” från varje 
gren, så det gäller att prestera 
på topp hela tiden, vilket Norr-
vidinge-gänget gjorde. De fick 
bra resultat i dressyren och red 
sedan helt felfritt i både hopp-
ning och terräng, vilket är en 
enorm prestation och en stor 
svårighet. Norrvidinges lag be-
stod bara av tre ryttare, vilket 
gjorde att alla resultat räkna-
des. I vanliga fall är det fem 
personer som rider i ett lag för 
att två resultat ska kunna räk-
nas bort.

– Jag är väldigt stolt över alla 
våra lagryttare, avslutar Leif 
med att säga. De var sportsliga, 
stöttade varandra och tog väl 
hand om sina ponnys genom 
hela tävlingen. De kämpade 
för varandra och såg verkligen 
till att njuta och ha kul av täv-
lingen!
Maja Lund, ordf. Norrvidinge RS

SM-guld till lokal ryttarförening

Fälttävlan
Fälttävlan består av tre grenar: dressyr, hoppning och 
terräng. Alla resultat i de tre grenarna räknas för alla 
ryttare. Både häst och ryttare behöver därför vara tränade 
för att kunna prestera i tre olika grenar för att lyckas i en 
fälttävlans tävling.

Lag ”Norrvidinge Crazy Bananas”
Alma Falkbrink, Lammhults Ridklubb, Kulltorps Molly
Ida Nilsson, Stävie Ryttarförening, Gr yets Pontiac
Maria Svensson Hultstein, Norrvidinge Ryttarsällskap, Jolly 
Flipp Flopp

Lag ”Norrvidinge Never a Dull Moment”
Caroline Nilsson, Älleköpinge Ryttarförening, Hembys 
Domina
Linnéa Persson, Öveds Jakt- & Fältrittklubb, Sturevallens 
Friska
Miranda Bruce, Klippans Ridklubb, Cinn Mhara Jack
Stina Johansson, Lammhults Ridklubb, Alizia

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

Foto: Johanna Svensson
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Sydafrikanskt besök på Abstracta

Den 19 september hade Ab-
stracta besök från Sydafrika. 
Det var första besöket i Växjö 
i utbytesprojektet som kom-
mer att pågå i 3 år. Projektet 
tittar på hur kompetensutbild-
ningar kan hjälpa till att skapa 
jobbmöjligheter och minska 
fattigdom. Besökarna kom-
mer ifrån JB Marks local mu-
nicipality som är en kommun 
utanför Johannesburg och de 
jobbar på olika sätt med just 
arbetsmarknads utbildningar 
och arbets marknadsträning i 
Sydafrika. 

Via projektet Växjölöftet 
Lammhult tillsammans med 
Arbetsgivarcenter i Växjö har 
sex personer fått praktikplats 
på Abstracta. I somras anställ-
des personerna på nystarts-
jobb och därför fick Abstracta 
frågan om de kunde tänka sig 
att visa besökarna runt och 
berätta hur deras företag är 
uppbyggt och hur de tänker 
vid rekrytering av nyanlända 
Lamm hultsbor. 

Vi blev guidade av Andreas 
Aderlind (supply chain ma-
nager) och Jerry Andersson 

(arbets ledare). Det första vi tit-
tade på var deras showroom där 
alla produkter stod uppställda. 
Intresset var stor bland besökar-
na som dessutom frågade om 
de fanns att köpas i Syd afrika. 

Efter detta gick vi vidare ut 
i produktionen och fick följa 
materialet från att det kom in 
till Abstracta tills att det blir 
en färdig produkt. Ungefär en 
tredjedel av Abstractas försälj-
ning står deras skärmar Soft-
line för. Besökarna fick själva 
prova på att klä en skärm med 
tyg, vilket visade sig vara svåra-
re än man kunde tro. 

Studiebesöket i Lamm-
hult avslutades på Träffpunkt 
Lamm hult där vi berättade 
hur vi arbetar mot lokala före-
tag och med nyanlända, boen-
de i Lammhult. 

Studiebesöket uppskattades 
och de sydafrikanska gästerna 
pratade om hur trevlig och 
givande deras vistelse varit. 

Besöket i Lammhult sattes det 
mycket högt värde på, framför-
allt besöket i produktionen. 

Johanna Gannfelt,  
Träffpunkt Lammhult

johanna.gannfelt@vaxjo.se

Heike Norberg,  
Arbetsgivarcenter

heike.norberg@vaxjo.se 
Att klä en ljudabsorberande skärm 
är inte så enkelt. 

Från vänster: Jerry Andersson, Andreas Anderlind, Tshepo Thebane, JB 
Marks L Municipality, Mimo Nobatana, North West Province, Daniel 
Folkesson, Xolile Chaka (ANC), JB Marks Local Municipality, David 
Thibedi, JB Marks L Municipality, Shelly Montsi, Dirang College, 
Johanna Gannfelt, Peter Lundgren, Owen More, North West Province, 
Heike Norberg.

Stoftavskiljning
för träindustri

Verkstad och
byggplåtslageri

nikolaussons.se
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Kom in och inspireras av våra fina tyger och möbler.
Fyndrummet är påfyllt – allt 50 % samt extraerbjudanden. 

Vintermys och fynd!
Öppettider: lördag 30 november 11–18. 
Onsdag till fredag 11–17, söndag 11–16.
0382 – 20813  poppinsmobelklinik.se
Köpmannagatan 1, ”Gamla Konsum”.

Johanna Gunnarsson arbetar 
som verksamhetsutvecklare för 
säkerhet och trygghet i Växjö 
kommun. Hon har en bak-
grund som polis och barnutre-
dare där hon utrett brott mot 
barn och då även sexuella över-
grepp på nätet. Hon har även ar-
betat som utbildare på företaget 
Lajks i det förebyggande arbetet 
kring hot, kränkningar och sex-
uella övergrepp på nätet.

Det gör precis lika ont att 
bli utsatt för mobbning på nä-
tet. Det som händer online är 
lika mycket den verkliga värl-

den för unga idag. Det är där 
allting sker, och det är där de-
ras framtid är, därför är det vik-
tigt att rusta och vägleda dem. 
När det kommer till nätanvän-
dande hos barn vilar det ett 
stort ansvar på oss föräldrar. 
En dialog med barnen är en 
förutsättning för en bra nätan-
vändning, och för att kunna ha 
det måste vi skaffa kunskap om 
vad de gör på nätet.

Välkommen till en intressant  
och viktig föreläsning torsdag  
21 november 18.30 i Folkets Hus. 

Barnen behöver oss på nätet – också.

Johanna Gunnarsson.Arr: Lammhults skola, Folkets Hus och Lammhults Samhällsförening.
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Folkets Hus
Lammhults fotoklubb visar bildspel samt 
en utställning med fotografier från 1969 i 
stora salen.

I foajén hittar ni Sjöborgen med deras 
goda och spännande produkter, Kristina 
Löfberg har tomtar till försäljning, W-söm 
med lek- och fårskinnssaker samt Lena 
Svenssons vackra smycken. 
Med reservation för ändringar.

Värdshustorget
Ute på Värdshustorget träffar du bland 
andra Team Rynkeby » God Morgon 
Växjö« som säljer lotter till förmån för 
Barncancerfonden. 

Här hittar du även Lions chokladhjul, 
elever från högstadiet har försäljning, det 
finns Tupperware-produkter att köpa och 
missa inte Stephanie Tiedt från Värends 
struts som har med sig allt från kött och 
korv till tvål och dammvippor, allt till-
verkat från strutsarna på gården i Lädja. 
Ett intressant sätt att kombinera hantverk 
och återbruk står Emma Stockström 
för, genom att använda bestick i stål och 
nysilver i sin konst. Anna Håkansson 
och Lena Rickardsson visar sina ull- och 
betongarbeten. Passa på att handla inför 
andvent och jul och hitta unika och 
speciella julkappar till nära och kära.  

Evenemang på Värdshustorget:
16.15 Elever från Kulturskolan upp-  
 träder.
17.15  Showdans med elever från Trend- 
 gym.
 17.30 Lisa med vänner sjunger och  
 spelar.
Med reservation för ändringar.

Zack’s Lammhults Värdshus
I foajén träffar du Hembygdsföreningen, 
PRO Lammhult samt representanter för 
Moderaterna. 
Inne i konferensrummet kan du bland 
annat lära dig om vad skimming är av 
elever från skolan som berättar och säljer 
produkter från sina UF-företag. 

Godsmagasinet
Lions julmarknad med lotterier, fisk-
damm, chokladhjul och julmusik med 
mera från klockan 15.00 till 18.00.

Evenemang i Godsmagasinet:
15.30 Tomten med hästar och nissar 
 avgår i  parad mot Värdshus torget.
16.00 Dragning i Lions julskinkelotteri.
17.00 Dragning i Lions julskinkelotteri.

Förskolebarnen har utställning om håll-
bar framtid och biologisk mångfald i fönst-
ret på Träffpunkt Lammhult. Vännerna i 
Värends Räddningstjänst kommer att vara 
på plats för att berätta om brandskydd och 
förberedelser inför advent och jul och visa 
bilen för alla brandbilsälskare. Vi hoppas 
att alla hittar något roligt, lärorikt och gott 
på årets julmarknad. Igen, välkomna!

Varmt välkomna till årets
J U L M A R K NA D
Kom och ta del av julmarknaden lördag den 30 november kl 15.00 – 18.00.

Ett samarrangemang av ortens köpmän, Lammhults Samhällsförening och Lions.

För ett trivsammare Lammhult
Läs mer om Julmarknaden på mittuppslaget.

Vi tar det viktigaste först: 
Tomten väntar på barnens önskelistor vid Lygnen från klockan 16.15 till 17.30.  
Ta med en stor att hålla i handen och glöm inte ficklampan.
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Jul i Lammhult med Lions
Under veckan före första advent på-
minns vi att julen står för dörren då 

Lions sätter upp julbelysningen  
i samhället. 

Lördagen den 30 november 
15.00 - 18.00 håller  Klockan 16.00 
och 17.00 är det dragning i Lions 

julskinkelotteri.

Lammhults Järnhandel säljer Lions 
julgranar från den 30 november

Söndagen den 12 januari kl 17.00 
dansar vi ut julen

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt 
År önskar vi alla.

Lions Club Lammhult

Varmt välkomna till årets
J U L M A R K NA D
Kom och ta del av julmarknaden lördag den 30 november kl 15.00 – 18.00.

Ett samarrangemang av ortens köpmän, Lammhults Samhällsförening och Lions.

För ett trivsammare Lammhult
Läs mer om Julmarknaden på mittuppslaget.



Det har varit gott om såväl nya 
som återkommande besöka-
re och matgäster på Hjälms-
bodarna i sommar och det 
tycker vi är fantastiskt roligt!

Till musikkvällen med ”El-
vis” lovades det regn och eve-
nemanget fick flyttas inomhus. 
Solen hedrade oss ändå med 
sin närvaro, tur var väl det då 
vi blev så många att en stor ska-
ra fick sitta ute och lyssna vid 
öppna fönster. 

I år samarbetar vi med Boa-
lindas loppis och det går bra att 
fika i en annorlunda miljö för 
den som så önskar, och även 
göra loppisfynd.

I slutet av oktober fanns 
återigen tillfälle att frossa i ty-
ger, garner med mera när den 
traditionella tygresan gick av 
stapeln. Vad gjorde det att det 

regnade när det fanns roliga 
butiker att besöka och en varm 
och glad chaufför som väntade 
troget vid alla stopp!

Även om året lider mot sitt 
slut så är inte aktiviteterna på 
Hjälmsbodarna slut. Vi laddar 
för vår två-dagars Julmarknad 
som inträffar helgen innan för-
sta advent. Då kommer det fin-
nas mycket, både vackert och 
gott, att inhandla. Och givetvis 
står kaffet och det hembakade 
framdukat. För många är det 
självklart att äta en våffla med 
lingongrädde. Eller varför inte 
prova vår nya delikatess, saff-
ransvåffla, i år?

Ja, mycket roligt har vi att se 
tillbaka på och mycket roligt 
har vi att se fram emot

Styrelsen/Lena

Vi ser tillbaka och framåt

Uppesittarkväll i Berg
Julig musik med The Mats,

Ingrid Brentels dignande julbord.  
Lördag 14 december kl 18.00 i Bergs bygdegård.

Pris 495:- per person, barn under 12 år halva priset.
Anmälan till Linnéa Ivarsson 0472-74085 senast 2 december.



En park för alla
Den 10 september besökte ett 
gäng glada pensionärer den 
fina parken i Lammhult. 

Vi spanade in planterings-
lådorna vid stationen och 
kunde namnen på de flesta 
växterna. Den gula asfalten 
vid gungorna ville flera av oss 
ha hemma i trädgården. På 
redskaps området fanns många 
lämpliga stationer för oss lite 

äldre. Det var lätt att fastna på 
kullarna i cykel velodromen 
om styr farten var för låg. Se-
dan var det dags för medhavd 
fika och alla hittade sittplatser. 
Avslutningsvis njöt vi av den 
vackra blomsterängen och ut-
sikten från den välplacerade 
trappan upp till viadukten.

Hälsningar från  
SPF Seniorerna Lammhult
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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

Efter sommaruppehållet drog 
hösten igång med en rivstart 
med två fullsatta konserter på 
två veckor. 

Musik i Syd engagerade Loui-
se Hoff sten och Musica Vitae 
till en fantastisk konsert den 7 
september och sedan följdes 
det upp den 21 september då 
Damernas och Gran’pas bjöd 
på skönsång och rockmusik i 
en härlig blandning. Tack till 
er publik som kommer och 
bidrar till att det blir fina före-
ställningar.

Bion kör för fullt hela hös-
ten och vi hoppas på välbesök-
ta föreställningar. Se vår hem-
sida lammhultsfolketshus.se för 
kommande filmer. Där kan ni 
också boka biljetter och försäk-
ra er om en bra plats. Filmpro-
grammet finns också på aktivi-
tetskalendern i detta nummer 
av Lammhults Allehanda.

Sponsra Folkets Hus
Vår första sponsor har köpt sin 
egen stol på livstid! Vill du göra 
detsamma  så är bankgironum-
ret 509-9346. Man köper/spons-
rar på årbasis för 300 kr eller på 
livstid för 3000 kr. Alla sponso-
rer får sitt namn på vår sponsort-
avla i foajén och blir man livstid 
så blir det lite mer exklusiv ut-
formning. Mer information om 
detta finns på hemsidan eller 
kontakta oss i styrelsen.

Kommande evenemang 
Musik i Syd har engagerat Ma-
rie Bergman och Lasse Eng-
lund, den 4 april 2020 kom-
mer de till Lammhults Folkets 
Hus för en konsert. Biljetterna 
kommer att släppas senare och 
säljas genom Biljettcentrum i 
Växjö och på ticketmaster.se – 
håll utkik. 

Vi tar gärna emot tips på fil-
mer som ni vill se. Har ni tips 

och idéer på aktiviteter som vi 
kan ha så hör av er. Kanske det 
finns några lokala förmågor 
som kan uppträda eller att vi 
anlitar någon som kommer 
och föreläser i något ämne. Vi 
är öppna för alla förslag, maila 
info@lammhultsfolketshus.se.

Styrelsen

Aktuellt från Folkets Hus

Foto: Vilma Colling

Foto: Lasse Englund
Till höger: Marie Bergman.
Nedan: Louise Hoffsten. 

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
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Höstlov på Unkan

Lions stipendiater i Lammhult
En tradition vid skolavslutningen i Lammhult är Lions stipendie-
utdelning till elever i årskurs 9, i år ut för 13:e gången. Stipendier 
delas ut till elever som uppvisat fina studie resultat eller på annat 
sätt utmärkt sig. Årets stipendiater heter Sidra Alfarraj, Ludvig 
Petersson, Oscar Lindqvist och Matilda Fransson.

När höstlöven slutat falla och 
kylan börjar komma så är det 
dags för vecka 44 och höstlov!

På Unkan har det varit fullt 
ös hela veckan med olika ak-
tiviteter. Vi har haft öppet på 
Unkan där vi har haft över 
200 besök av ungdomar under 
veckan som har snackat, spelat 
spel, gjort pumpor och varit 
med på våra olika aktiviteter.

På tisdagen hade vi sam-
arbete med Folkets hus, där 60 

nöjda ungdomar kom för att 
titta på Aladdin och äta popcorn. 
Samma dag fanns det även 
möjlighet för ett gäng tjejer att 
tillsammans med andra tjejer 
från kommunens  fritidsgårdar, 
följa med på Tjejer emellan-re-
san till Malmö. Där var vi på 
studiebesök på en förening som 
heter Young Ways, som riktar 
sig till tjejer och arbetar för att 
skapa en bra och trygg mötes-
plats, och att få upp tjejers själv-

förtroende och få dem att våga 
ta mer plats på fritidsgården. Vi 
avslutade med shopping på Em-
poria innan vi åkte tillbaka till 
Lamm hult igen.

På torsdagen arrangerade 
vi den stora spökrundan ”När 
Lammhult tystnar”, som i år ge-
nomfördes i den mörka skogen i 
Hanaslöv, Alvesta. ”När Lamm-
hult tystnar” är ett stort arrang-
emang i samverkan med alla 
kommunens fritidsgårdar, Fält-

sekreterare från BG, elevstödja-
re och andra som vill hjälpa till. 
250 ung domar fick möjligheten 
att under kvällen gå en läskig 
spökrunda i den mörka skogen. 
Rundan som var 3 km innehöll 
även tävlingsmoment och äldre 
ungdomar som agerade spöken.

Tack för ett härligt, roligt och 
intensivt höstlov!
Lizette, Nils, Massoud och Magda  
på Lammhults fritidsgård, Unkan.
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Enlightened Soundscapes

Lily - ljuddämpande lampa som
också bidrar till visuellt lugn.

Abstracta_88,5X80_1-2019.indd   1 2019-02-19   10:11Bygga 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

HÄRPRODUCERAT
– så närproducerat det kan bli.
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IFK Lammhult vinner serien – i år igen !
Efter en fantastisk säsong i divi-
sion 5 blev det att ta på guld-
hattarna även i år för vårt A-lag 
i fotboll. Säsongen började på 
ett kylslaget Norremark i Växjö 
med träningsmatch mot Furu-
by den 16 februari, matchen 
slutade 2-0 till Lammhult 
efter mål av Adam Kanstedt. 
Sen följde träningsmatcher 
mot Sävsjö (vinst 3-1), Målilla 
(förlust 2-1), Rejban (vinst 4-2) 
och Guddarps (oavgjort 1-1) 
innan det var dags för serie-
premiär mot Alvesta hemma 
på Norrvalla. Matchen var 
ingen höjdare, men Lamm-
hult lyckades vinna med 1-0, 
stor matchvinnare blev Adam 
Kanstedt som distinkt avgjor-
de med matchens enda mål. 
Första bortamatchen var mot 
Häradsbäck/Ryd, Lammhult 
fick inte ordning på spelet och 
förlorade med klara 3-0. 

Vårsäsongen rullade på, 
grabbarna blandade och gav. 
Maj blev ingen bra månad 
med en seger, två förluster och 
ett tungt poängtapp borta mot 
jumbon Angelstad blev facit, 
division fyra kändes väldigt 
långt borta då. Vändningen 
kom i det heta derbyt mot 
Rörvik hemma på Norrval-
la där IFK Lammhult visade 
publiken att de vill vara med i 
toppen, det blev seger med 1-0 
efter mål av Tobias Johansson. 
Planens gigant var dock Chris-
tian Holmi i målet som rädda-
de oss flera gånger om.

Efter denna seger kan man 
lugnt säga att det lossnade re-
jält. Segrarna radades upp och 
inför näst sista omgången kun-
de vi notera hela tolv matcher 
utan förlust och serie ledning 
inom räckhåll. Att nämna är 
segern med 10-0 mot Vislanda 
(hat-trick av Linus Carlsson 
och Victor Stålberg) och ännu 
en härlig derby seger med 2-1 
mot Rörvik/Stockaryd på ett 
välfyllt Enevi. Målskyttar för 
Lammhult var Jocke Nilsson 
och Tobias Johansson.

I näst sista omgången skulle 
allt avgöras, Lammhult mötte 
Agunnaryd samtidigt som 

serie ledarna Liatorp/Eneryda 
mötte Torpa. Seger för IFK 
Lammhult, samtidigt som Lia-
torp/Eneryda tappade poäng 
skulle innebära säkrad serie-
seger. Matchen blev en nagel-
bitare, men efter att Lammhult 
rykt upp sig i andra halvlek så 
kunde segern skrivas till 3-1 
efter mål av Meddan, Johan 
Carlsson och Joakim Nilsson. 
Samtidigt lyckades Torpa hålla 
undan och vinna över Lia torp/
Eneryda och andra raka serie-
segern var ett faktum. 

Seriesegern har firats rejält 
många gånger om, senast på 
årsfesten där guldmedaljerna 
delades ut och även priser för 
diverse prestationer under sä-
songen. 

IFK Lammhult vinner allt-
så sin andra raka serie seger 
och gör det med i princip en-
bart egna produkter. Nu är 
bara frågan, hur ska vi behålla 
alla spelarna, hur ska vi se till 
att seniortruppen fylls på i la-
gom takt från de yngre lagen 
och hur hittar vi en bra balans 
i truppen nu när vi tar klivet 
upp till division fyra?

Personligen tror jag inte att 
vi som förening ska ändra på så 
mycket kring vår senior sektion. 
Vi ska jobba vidare med det 
som varit bra under säsongen: 
en uppskattad och kunnig le-
darstab, ett roligt träningslä-
ger, bra träningar i tipshallen, 
samlingar efter matcher, en 
bra anläggning (som nu kom-

mer bli ännu bättre med de 
nya robotgräsklipparna) och 
en styrelse som värnar om de 
egna produkterna vi har i vår 
förening. Viktigast av allt är 
dock givetvis att man får ihop 
en bra grupp som trivs och har 
roligt tillsammans. Lyckas IFK 
Lammhult med detta tror jag 
att vår seniorverksamhet har 
en fortsatt ljus framtid. 

Jag vill passa på att tacka ALLA 
som varit engagerade i vår för-
ening under året: vår starka 
styrelse, alla duktiga ledare, 
våra fantastiska barn och ung-
domar, dam- och herrlaget, 
plankommittén, kioskansvari-
ga, sponsorgruppen, personal, 
den härliga hejarklacken och 
framför allt vår trogna publik!

Nu ser vi fram emot ett lika 
fantastiskt 2020, året då IFK 
Lammhult firar 90 år.

Jocke Johansson

Årets pristagare är 
Skyttekung A-Lag: 
Tobias Johansson
Skyttekung Damlag: 
Sigrid Hollström
Skyttekung U-Lag: 
Anders Warga
Poängkung A-Lag: 
Linus Carlsson
Derbykung A-Lag: 
Tobias Johansson
Spelare A-Lag: 
Christoffer Gustavsson
Spelare Damlag: 
Filippa Lennarts son
Mål A-Lag: Anton Kanstedt
Mål Damlag: Martina Lundin
Hederspris: 
Knallen och Annika
Ledare: 
Ingvar Petersson och 
Mikael Kanstedt
IFK-Pris: 
Linus och Rasmus Carlsson
Ungdomsledare: 
Filip Samuels son



18

Däck säljes,  
omläggning  

och balansering.

Välkommen till oss!
lammhultstaxi.se

0472 – 26 90 60

LAMMHULTSTAXI

Telefon 0472– 26 13 44  Centrumgatan 4

På julmarknadsdagen kommer  
vi servera vår goda varma smörgås tårta  
mellan 14.00 – 18.00 och vi har öppet  
8.00 till 18.00.  
Beställ gärna våra jullandgångar som 
vi har hela december månad  
– och en massa annat smått och gott!

Hjärtligt välkomna in till oss!

Lammhults 
Julmarknad

Välkommen in till oss på 

Lammhults
macken

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

Vill du annonsera i Lammhults Allehanda?  
Kontakta Annika på annika.hallquist@telia.com
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Månad Veckodag Datum Tid Aktivitet Arrangör

Söndag 29 18.00 Bio - En del av mitt hjärta Folkets Hus
Tisdag 31 17.00 Nyårsbön i Filadelfiakyrkan. Göran Ahlander talar och sjunger. Centrumkyrkan

Januari Söndag 5 15.00 Ljusgudstjänst i Aneboda kyrka. Lammhults förs.

Söndag 5 15.00
Sång- och musikgudstjänst i Filadelfiakyrkan med Mikael Järlestrand och pianisten 
Ola Hedin. Ronny Jansson. Insamling till barnmissionen.

Centrumkyrkan

Måndag 6 16.00
Julgröt i Filadelfiakyrkan. Anmälan på lista i kyrkan eller till Lisbeth Lundberg 
telefon 070 158 72 63.

Centrumkyrkan

Torsdag 9 15.00 Dagledigträff i Filadelfia. Solsken i mitt hjärta med Gunilla och Johan Sigvardsson. Centrumkyrkan
Söndag 12 10.00 Mässa i Lammhults kyrka. Lammhults förs.

Söndag 12 10.00
Gudstjänst i Filadelfiakyrkan. Insamling till Open Doors, med RhodeMaria Karls-
son. Sång av Kerstin Svensson. 

Centrumkyrkan

Torsdag 16 18.00 - 20.00 Kulturträff på Träffpunkt Lammhult. Växjö kommun

Söndag 19 10.00
Ekumenisk gudstjänst i Lammhults kyrka med Tobias Stark och Ronny Jansson med 
flera.

Lammhults förs, 
Centrumkyrkan

Söndag 19 16.00 Årsmöte för SAU Lammhult i Filadelfiakyrkan. Svenska Allians missionens Ungdom. Centrumkyrkan

Torsdag 23 15.00
Dagledigträff i Filadelfia. Alla vill leva länge, men ingen vill bli gammal. Kjell O. Larsson från 
Jönköping talar och visar bilder. 

Centrumkyrkan

Torsdag 23 18.00 - 20.00 Kulturträff på Träffpunkt Lammhult. Växjö kommun
Söndag 26 15.00 Gudstjänst i Lammhults kyrka. Lammhults förs.
Söndag 26 10.00 Gudstjänst i Filadelfiakyrkan med Ove Petersson. Centrumkyrkan
Torsdag 30 18.00 - 20.00 Kulturträff på Träffpunkt Lammhult. Växjö kommun

Februari Lördag 1 16.00 Årsmöte för Centrumkyrkan Lammhult i Filadelfiakyrkan. Centrumkyrkan
Söndag 2 10.00 Mässa i Bergs kyrka. Lammhults förs.
Söndag 2 10.00 Gudstjänst med nattvard i Filadelfiakyrkan. Ronny Jansson. Centrumkyrkan

Torsdag 6 15.00
Dagledigträff i Filadelfiakyrkan. LarsGunnar Selinder från Växjö talar, sjunger och 
spelar.

Centrumkyrkan

Torsdag 6 18.00 - 20.00 Kulturträff på Träffpunkt Lammhult. Växjö kommun
Fredag 7 15.00 Årsmöte. Särskild inbjudan sänds ut inför mötet. Lammhults PRO

Lördag 8 16.00
Afternoon tea i Filadelfiakyrkan. De ville vi bli - om tre livs trådar i en personlig berättelse med 
Britta Hermansson. Anmälan på lista i kyrkan eller Lisbeth Lundberg 070 158 72 63.

Centrumkyrkan

Söndag 9 10.00 Familjegudstjänst i Lammhults kyrka. Dopfest. Lammhults förs.

Söndag 9 10.00
Gudstjänst i Filadelfiakyrkan. Följ mig - att hitta sig själv och få slippa sig själv med Britta 
Hermansson, Ronny Janson och Tobias Green. Sång av Lisa och Alfred Ahlander. 
Helgen har vi tillsammans med Förebergs Missionsförsamling.

Centrumkyrkan

Onsdag 12 14.00 Årsmöte i Aneboda bygdegård. Underhållning, smörgåstårta, kaffe och kaka. Lammhults SPF

Onsdag 12 19.00 Föreläsning i Fraggahults Bygdegård. Program ej klart!
Asa föreläsnings-
förening

Torsdag 13 18.00 - 20.00 Kulturträff på Träffpunkt Lammhult. Växjö kommun
Torsdag 20 18.00 - 20.00 Kulturträff på Träffpunkt Lammhult. Växjö kommun
Söndag 16 15.00 Gudstjänst i Aneboda kyrka. Lammhults förs.

Söndag 16 10.00 Gudstjänst i Filadelfiakyrkan. Stanley Källner talar och sjunger. Centrumkyrkan

Torsdag 20 15.00
Dagledigträff i Filadelfia. Jag har fyra fack i min r yggsäck. Mats Gunnarsson från Banke-
ryd talar och sjunger. 

Centrumkyrkan

Söndag 23 10.00 Mässa i Asa kyrka. Semlor. Lammhults förs.

Söndag 23 10.00 Gudstjänst i Filadelfiakyrkan med Ronny Jansson. Sång av Ann-Mari Johansson. Centrumkyrkan

Onsdag 26 17.00 Askonsdagsmässa. Konfirmanderna medverkar. Lammhults förs.

Torsdag 27 18.00 - 20.00 Kulturträff på Träffpunkt Lammhult. Växjö kommun

Mars Söndag 1 10.00 Mässa i Bergs kyrka. Lammhults förs.

Söndag 1 10.00 Gudstjänst med nattvard i Filadelfiakyrkan. Ronny Jansson. Centrumkyrkan

Onsdag 4 19.00 Föreläsning i Fraggahults Bygdegård. Program ej klart!
Asa föreläsnings-
förening

Torsdag 5 15.00
Dagledigträff i Filadelfia. Hans Andersson från Värnamo med band, dragspel och 
gitarr. Läsarsång och barnatro.

Centrumkyrkan

Torsdag 5 18.00 - 20.00 Kulturträff på Träffpunkt Lammhult. Växjö kommun

Fredag 6 15.00
Anna-Greta Menne berättar om Soldaternas öde på Tveta i Vångsnäs. Anmälan till 
Bertil Johansson telefon 070 676 10 82 senast den 21 februari.

Lammhults PRO

Söndag 8 15.00 Gudstjänst i Lammhults kyrka. Lammhults förs.

Torsdag 12 18.00 - 20.00 Kulturträff på Träffpunkt Lammhult. Växjö kommun

Söndag 15 10.00 Mässa i Asa kyrka Lammhults förs.

Torsdag 19 15.00 Dagledigträff i Filadelfia. Torbjörn Lantz från Floby sjunger andliga visor. Centrumkyrkan

Torsdag 19 18.00 - 20.00 Kulturträff på Träffpunkt Lammhult. Växjö kommun

Lossa omslaget och spara kalendern!
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