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Cykelfest och HUS & FOLK
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Tre kuverT landade i brevlådan 
hos dem som anmält deltagande 
till en ”cykelfest” i september.  
ETT brev fick öppnas direkt! 
Där fick man reda på tidtabel len 
för kvällen och vad man skulle 
planera att bjuda på, samt hur 
många gäster man skulle räkna 
med.

kuverT nr 2 öppnades en timme 
före samling samma dag. Då fick 

Lyckad cykelfest i Hjortsberga

HUS & FOLK i Hjortsberga/Kvenneberga
emelie larsson bor i ett gediget 
tegelhus på Västregårdsvägen 4 
som byggdes på 80-talet, efter att 
det hus som stått på tomten tidi-
gare brunnit ner. Niklas Olsson  
bodde där före Emelies familj. 

På baksidan finns en härlig ute-
plats och trädgård, med sol från 
väster, där familjen tillbringar 
mycket tid. Med Emelie bor ock-
så sambon Anders Stormats från 

mils radie från Växjö. Valet föll på 
Hjortsberga och paret flyttade hit 
år 2011. 

de uPPlever aTT samhället är 
mycket bra att bo i. En av förde-
larna är att det snabbt går att ta 
sig in till Växjö, till exempel tar 
det endast 20 minuter till Grand 
Samarkand. Nu jobbar Emelie på 
Direktlaminat i Hjorts berga och 
sambon på Griffel i Växjö.

samling På Högaborgsvägen 
12- en obebyggd tomt på kul-
len. Där samlades alla vi 30 som 
anmält sig. Emelie, som var ini-
tiativtagare till festen, såg till att 
vi presenterade oss för varandra 
och fick lite att dricka, innan vi 
fördelades på sex olika ställen för 
att äta förrätt. Jag blev bjuden till 
Emelies hus och fick veta följande 
(läs nedan):

Dalarna. Han var just då iväg för 
att jaga älg på hemmamarkerna. 
En treåring samt ett tvillingpar på 
ett år huserar också här.

emelie kommer ifrån Kugge-
boda utanför Karlskrona i Ble-
kinge. 

emelie ocH anders bodde ti-
digare i Växjö, men började leta 
efter ett passande hus inom tre 

man reda på var man 
skulle samlas. Färg-
glada ballonger knöts 
på våra cyklar – och 
iväg bar det i det soliga 
sensommarvädret.

Texter & Foton: 
Gudrun Henriksson Wiker stål



Våffelfest
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Text & Foto: Elisabeth Berggreen

en solig söndag, den sista i juli, 
öppnade Hjortsberga hembygds-
förening Forssa säteri för somma-
rens våffelfest. Redan vid 14-tiden 
var hembygdsgården välbesökt. 
Det var kö för att få kaffe och 
våffla.  Entusiastiska medlemmar 
i Hjortsberga hembygdsförening 
bakade de goda våfflorna och gäs-
terna lät sig väl smaka. 

Våfflor på Forssa säteri
TroTs mörka moln i horisonten 
gick det att sitta ute i trädgårdens 
syrenberså.  Om getingarna kom 
för nära fanns det fina platser inne 
i svalkan på hembygdsgården. 
Under eftermiddagen serverades 
55 gäster. 

forssa säTeri öPPnas igen den  
25 november kl 18.00 då det ser-
veras risgrynsgröt och skinksmör-
gås av Hjortsberga hembygdsföre-
ning.
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Info & AnnonserInfo & Annonser

Allt inom golv
och våtrum

Hur skönt kan det va´ 
att anlita ett proffs?

Ring så fixar vi! 
0708-55 01 95

hjortsbergagolvokakel@telia.com

Kvalitetssäkrad
våtrumsinstallation

ROT-
AVDRAG

Datorer, telefoni, ljud, bild mm.
Handla och serva på hemmaplan!

V Storgatan 2
Rydaholm

www.w-data.se
0472-220 00

Installerat och klart!Samhällsföreningens 
styrel se består av:

• Björn Andersson 
 andersson.bj@telia.com

• Helen Antonsson 
 helen-antonsson@telia.com

• Sandra Ramström 
 sandra.jensen89@gmail.com

• Rolf Bladh 
 rolf.bladh@maleri.se

• Martin Tiinus 
 martin@tiinus.net

• Niklas Pettersson 
 madnikee@hotmail.se
• Jerry Lindqvist
 lindqvist.jerry@gmail.com
• Anders Stormats
 anders@stormats.se

SAMHÄLLS-
FÖRENINGEN

Manusstopp nästa nummer: 1 november
Nyhetsbrevet ges ut 4 ggr/ år i en upplaga av 650 ex. 
Vill du annonsera? Kontakta Björn Andersson, 
tel 0705-57 67 35.
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Ny rektor på Hjortsbergaskolan och Sjölyckans förskola
miTT namn är Yvonne fjeld-
Heim och jag är den nya rektorn 
på Hjortsbergaskolan och Sjö-
lyckans förskola från och med 
1 augusti 2016. Jag har arbetat 
inom förskola och skola i Alvesta 
kommun i många år och är utbil-
dad lärare och förskollärare. Jag 
har påbörjat andra året på Rek-
torsprogrammet och kommer 
när mast från en tjänst som biträ-
dande rektor på Prästängsskolan i 
Alvesta. 

Hyr Hjortsbergagården när du har fest. Låt oss laga maten eller hyr vårt självhushållskök.
Dina gäster kan sova hos oss om det blir trångt hemma.

Anmäl dig via vår e-post; info@hjortsbergagarden.se eller tel 0472-55 01 36

www.hjortsbergagarden.se

PROGRAM HÖSTEN 2016
KONSERT OCH RÄKAFTON • Välkommen till en helkväll på Hjortsbergagården!

Lördag 22 okt kl 17 blir det KONSERT med Hjortsberga Gospel • Fri entré • Därefter  inbju-
der vi till vår traditionella RÄKAFTON kl 18. Pris 250:-, anmälan senast 17 okt. 

RETREAT • Önskar du några dagar i stillhet och eftertanke är du välkommen till vår re-
treathelg 11-13 nov. Retreatledare Anders Elfström, sjukhuspastor.

JULBORD • Du behöver inte gå långt för att njuta av  god julmat och trivsamt jul program! 
På Hjortsbergagården serverar vi vårt traditionella JULBORD  

söndag 4 dec  kl. 14. Pris 350:-, anmälan senast 30/11. Barn från 3-12 år  kr. 175:-

INLEDNING VINTERN 2017
”VARMA VINTERDAGAR” 17-19 januari • Välkommen till några gemenskapsdagar då vi 

har glädjen att bl a ha leg psykolog Alf B.Svensson som föreläser om ”Så blir hela livet ett 
meningsfullt liv”. Bengt Birgersson medverkar på kvällen med “Pelle Näver” 
• Start Tisdagen 17 jan kl 09.30 med avslutande frukost på torsdag 19 jan. 

Mer info kommer. 
För mer info om arrangemangen, titta in på hemsidan!

Välkommen!

med deT övergriPande ansva-
ret för Hjortsbergaskolan och 
Sjö lyckans förskola vill jag ge de 
bästa förutsättningar för att våra 
barn och elever ska motiveras till 
lärande och erbjudas en trygg 
plats med god struktur och höga 
förväntningar. Lika viktigt är det 
att medarbetarna känner glädje i 
sitt arbete och kan utvecklas i sina 
uppdrag. Skolan ska ge en god ut-
bildning i en trygg och stimule-
rande miljö för lärande. 

jag är mYckeT stolt och glad att 
få ta över en så fin skola och ser 
med spänning och stor entusiasm 
fram emot mitt uppdrag.

Uppstarten den 22/8 – vilken super 
dag!! Vi började enligt traditionen 
med upprop på skolgården. 
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Ingen liten bisak …

deT måsTe vara varmt så att 
honungen rinner ut lätt i hink-
en under slungan, säger Anders. 
Vanligtvis slungar paret honung 
2 gånger/år. I år var det varmt ti-
digt och bina har varit f litiga, så 
dagens slungning är redan den 
tredje och det hinner bli en om-
gång till innan det är dags för in-
vintring. För nu väntas draget 
från ljungen. 

anders ocH monica tillhör 
den yngre generationens biodlare 
och har hållit på i fyra år. Nu har 

Biodlarna i Billingetorp

de hela 15 bisamhällen. Cari na 
Ericsson, som är byns andra bi-
odlare, har haft bin längre men 
håller det i en lite mindre skala. 
Både Anders och Carina har gått 
i lära hos Yngve i Geramon. För 
det är mycket man måste kunna 
som biodlare och det tar period-
vis ganska mycket tid. Vid mid-
sommar kan man inte ta semes-
ter, säger Monica. Då händer det 
mycket i kuporna och det kan 
hända att bina får för sig att svär-
ma. En dag när jag kom hem från 
jobbet satt det en stor svärm i ett 

träd bakom lagården, men An-
ders satte dit en låda med ramar 
i strax under svärmen och lyck-
ades skaka ner svärmen i lådan. 

– nu när vi har så pass många 
samhällen får vi nog snart inves-
tera i en ny slunga, menar An-
ders. Det finns de som tar många 
f ler ramar än den vi har och där 
man inte behöver vända på ra-
marna för hand för att få ut all 
honung. Dagens beting är 120 
ramar. Även om varje slungom-
gång inte tar mer än cirka fem 

Det är lördag den 6 augusti 2016. Ute 
är det lite småkyligt men inne i det före 
detta mjölkrummet i Billingetorp är det 
varmt. Här står ANDERS och MONI CA 
KARLSSON och slungar honung, det 
vill säga att Monica täcker av bivax från 
ramarna innan de stoppas i den gamla 
elektriska honungs slungan av Anders. Carina och Anders vid Anders bikupor.



deT beHövs många biodla-
re för den viktiga pollinering-
en och både Carina och Anders 
hoppas att f ler vill börja. Vill du 
veta mer om biodling hälsa på i 
Billingetorp. Kanske en kurs hos 
Vislandabygdens biodlarföre-
ning via Vuxenskolan? Se även 
www. biodlarna.se

du kan köPa Anders och Moni-
cas honung direkt hemma i Bil-
lingetorp eller i Salens lanthan-
del i Blädinge. 

Text o Foto Ingrid Löfkvist

förs i mjölkrummet efter som 
där är lätt att hålla rent. Men 
när det ska tappas på bur-
kar görs det i köket. Bivax-
et som Monica skrapar från 
ramarna samlas ihop och 
skickas iväg för att återan-
vändas som grund i nya ra-
mar eller till exempelvis bi-
vaxljus. 

när bina ska invintras går 
det åt mycket sockerlösning 
för att ersätta den honung 

man tagit 
bort. Till 
varje samhälle 
använder Anders 
o Monica 18 kg 
socker. Socker-
lösningen sätts 
ovanpå kupan så 
att bina kan dra 
ner det i kupan. 

På vinTern ska 
man störa bina 
så lite som möj-
ligt. Hos Moni-
ca och Anders 
står kuporna i 
lugnt västerläge 
bakom uthusen. 
– Vi har tack o 
lov varit försko-
nade från sjuk-
domar säger de. 

– Och sen när vårvärmen 
kommer och de stora lönnarna 
på gården blommar då är det ett 
enda surr i träden säger Monica 
och ser drömmande ut. 
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… i Billingetorp!

minuter så blir det sammanlagt 
lång tid i värmen. Monica går ut 
i friska luften emellanåt för att 
kyla ner sig. 

deT är eTT roligt men kletigt 
jobb med honung. 

När honung-
en är slungad 
måste den rö-

ras länge i f lera 
omgångar för att 

få rätt konsistens. 
Mesta jobbet ut-

Anders förevisar en ram med honung 
som kan skattas. Cirka 2/3-delar av 
ramen bör vara fylld med honung 
innan det är dags att slunga. Monica 
skrapar vax från ramarna i bakgrun-
den.

Slungan i aktion.



I Hultanäs har bilen…
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de bilar som inte längre är 
brukbara på våra vägar, tar man 
hand om på ett miljövänligt sätt 
och tanken är att så mycket som 
möjligt ska kunna återvinnas. De 

bilar som körs till demonteringen 
eller hämtas med biltransport, 
töms först på olja, bensin, air-
bags och andra för miljön farliga 
komponenter. Sedan demonte-
ras fordonen till en viss del. De 
mest lättsålda delarna hamnar i 
en till ytan mycket väl till tagen 
lagerlokal, där man lätt kan hitta 
den reservdel man behöver. Den 
sam manlagda ytan på alla bygg-
naderna är cirka 2 500 kvm.

ALVESTA BILDEMONTERING 
– 50 år med mer än bara skrot

Familjeföretaget ABD (Alvesta bildemontering) startade sin verksamhet i Hultanäs 
1965, allt så för över 50 år sedan. ROLF och BARBRO ANDERSSON samt sonen 
JONAS driver firman tillsammans. De har 2-3 anställda.

många kunder väljer att själva 
plocka isär de delar som önskas. 
Det sker ute på den inhägnade 
”bilkyrkogården”. Kostnaden blir 
på så sätt mindre. De bildelar som 
efter  traktas mest är startmotorer, 
generatorer, lyktor, framskärmar 
och avgassystem.

Här uTe finns för närvarande 
cirka 450 pressade samt cirka 
300 opressade bilar. Lagagruppen 

Nu glänser inte lacken längre…
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kommer då och då och pressar 
bil vraken. Det måste vara ett se-
värt skådespel!

deT är inTressanT att göra en 
nostalgisk tripp till bortre delen 
av området, där bilskelett från 50- 
och 60-talet finns i långa rader.

kunder kommer från när och 
fjärran, för här finner de nästan 
allt de söker. Även tyskar, hol-
ländare, danskar och italienare, 
som arbetar inom bilbranchen, är 
trogna gäster.

föreTageT Har också en affär 
med ett rikt sortiment som be-
hövs för att hålla bilen i trim. Fili-
alen i Ljungby lades ned för 6-7 år 
sedan, och materielen som fanns 
där överfördes till Hultanäs.

Text & Foto: 
Jan-Ingmar Magnusson

De här bilarna har haft pressen på sig…

Jonas, Barbro och Rolf framför den 
gula villan.

familjen Har i många 
år ägnat sig åt välgören-
het i Polen. Tillsam-
mans med scouterna i 
Mohe da och givmilda 
personer lyckades man 
få ihop så mycket varor 
av olika slag, att Rolf 
kunde ratta sin lastbil 
cirka 80 gånger till vårt 
grannland i söder.

desTinaTionsorTen 
var barnHemmeT i 
Lubin i norra delen av 
landet. En humanitär 
insats värd all respekt.

rolf ocH barbro vill fortsätta 
med sitt livsverk så länge de orkar 
och har lust, och hoppas att Jonas 
är intresserad av att fortsätta.

… ett liv efter detta…
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Vi hjälper dig med dina 
TRYCKSAKER &

KOPIERING
Tel.0472-144 78    070-638 40 06  E-post: info@jwtryck.se

www.jwtryck.se

JW TRYCK

Var kund hos oss!
bilförsäljning, däckhotell, skadeverkstad, fullservice 
verkstad, däckverkstad, reperation av rutor/byte, 

reperation av parkeringsskada/bucklor, hjulinställning 
släcka tvåor, AC-reperation

Stenskott i vindrutan??
Vi åtgärdar snabbt och effektivt, oftast behöver rutan inte bytas

Parkeringsskada på din bil??
Mindre bucklor riktar vi utan lackering!

Åredavägen 1 342 93 Hjortsberga. Tel. 0472-55 03 55 
E-post dkmaskin@telia.com

, 073-800 58 83

UPPMANING!
Gör en god gärning
och gynna våra annon
sörer som gör det 
möjligt att ge ut 
Nyhetsbrevet!
Redaktionen

Höstpromenad
Vi fortsätter med våra promenader och alla är välkomna. Vi samlas vid 

återvinningsstationen, onsdagar kl. 17.30 och går en runda på cirka 4 km.
Väl mött! Samhällsföreningen



Ansvarig: Ulla Sigfridsson, tel 17770 eller via e-post: ulla.sigfridsson@svenskakyrkan.se

Kyrkan i sociala medier

Vi har valt att finnas både på Facebook och 
Instagram. Det är en ganska lång tid mel-
lan våra nummer av Kyrkliv och det hän-
der hela tiden mycket i vår församling. Vi 
vill dela detta med så många som möjligt 
och gör det via dessa båda kanaler i sociala 

medier. På hemsidan finns information, på 
sociala medier blir det mer kommunikation 
eftersom det är enkelt för er medlemmar att 
gilla och kommentera direkt.  Vi uppskattar 
synpunkter från er, oavsett i vilken media de 
kommer.

insTagram är en app som används för att 
dela bilder och korta snuttar av filmer. Lätt att 
följa via mobilen. 

På vårT insTagramkonTo hittar ni bilder 
från vår verksamhet men också par som vigs och 
barn som döps.  Vi har valt att lägga den typen 
av bilder där, eftersom du själv väljer när du vill 
gå in och kolla på bilder. Det blir nämligen gan-
ska många.  Sök på alvestaförsamling så får du 
upp vårt konto.

 Alvesta församling – 
nu i sociala medier!

facebook är eTT socialt media med otro-
ligt många personer, företag och organisationer. 
Finns som app för mobilen men också via in-
ternet.

På vår facebooksida lägger vi löpande ut 
information om vad som händer i församlingen. 
Det är inbjudningar till gudstjänster, aktiviteter 
av olika slag och även annan information som 
vi tänker kan vara bra för våra medlemmar att 
känna till. Där har vi också ett öppet kommen-
tarsfält för varje inlägg om någon vill fråga något 
eller tycka till. 

facebook är en snabb informationskanal 
som når ut till många, och vi är glada att vi har 
över 1200 följare.
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Gilla oss på 
Facebook och Instagram!          

www.svenskakyrkan.se/alvesta                   



ALVESTA: Grönkullav 2. Tel: 0472-135 35. 
www.hjortsbergamaleri.se

sponsorannonser

svetsansvarig.se
Vi arbetar med svetstillsyn

Alvesta  
Regummering AB 
Tel. 0472-108 56

0470-145 00, www.sv.se/Kronoberg

Älganäs 7 342 93 Hjortsberga
Thomas 073 - 360 42 40
Krister 070 - 825 54 03

 Ny- och ombyggnader
 Projektering
 Reparationer och
 industribyggnation
 Entreprenadmaskiner uthyres

EIDENSKOGSC.
C.Eidenskogs Bygg AB  Rydaholm
0472-202 00

0472-55 00 20 
www.skroten.net

Reseföretaget i din hembygd

0472-550200
www.idealresor.se

Familjen Svensson
Lantbruk & 

Ponnyuppfödning
Vret

070-376 69 56

För en ynka liten slant kan 
du som är verksam inom 

regionen synas här!
Ring Björn Andersson 

0705-57 67 35 

Tel: 0704 – 41 11 30 
E-post: melvyn@medvindreklam.se


