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Ann-Charlotte Hermansson och Björn Andersson klädde julbocken 
som välkomnar dig när du kommer till Hjortsberga.

Foto: Jan-Ingm
ar M

agnusson



Fyra dagar bland gubbar och deg i Sköldsta
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Text & Foto: Berne Karlsson

Här bakas det för 20:e året i rad

Degen formas till fina brödkakor…

Från Jord till bord från 27000 
lantmän, som det sägs i TV-rekla-
men. Här blir det verklighet hos 
Ingmar Lundqvist i Sköldsta. 

Under 4 dagar är det full akti-
vitet i det Lundquistska köket. 
Måndag morgon blir det skåll-
ning det vill säga kokhett vatten 
och mjöl blandas. Senare på efter-
middagen mättas satsen med mera 

mjöl och jäst tillsätts. Tidigt på 
tisdagen tillsättes sirap, socker och 
brödkryddor och eldning av ugn-
en påbörjas. Rätt antal vedträd 
och i rätt längd är viktigt för att 
ugnen skall hålla rätt temperatur. 

eFter ett par timmar är så dags 
att baka ut degen till fina kakor. 
I första omgången bakar Ingvar 
Johansson, Ingmar Lundqvist 

och Gösta Andersson. I sedvan-
lig ordning skänktes brödkakor  
till missionsauktionen, i år blev 
det 18 styck en som i snitt såldes 
för 200:-/styck.  

Sedan UpprepaS procedUren 
under onsdagen och torsdagen 
med Ingvar Johansson, Ingmar 
Lundqvist, Berne Karlsson, Ro-
land Sjöblom, Håkan Ingerwald 
och Ola Nilsson – flertalet av 
dessa har nu bakat i omkring 20 år.

det är ett tufft arbete att  blan-
da deg, knåda och baka ut. Varje 
bakdag ger drygt 30 kakor, så det 
är inte så konstigt att Ingmar och 
Ingvar är lite ”degiga” och lite 
”bakis” på fredagen efter flera da-
gars hårt arbete.

alla är dock överens om denna 
tradition är värd att fortsätta med.

Socker och sirap… blandas väl… full fräs i ugnen, dags för bakning…
11 härliga brödkakor blir resultatet av första satsen!



våren, där vi besöker Floda 
och TCB´s musikhus bland 
annat. Resan går sedan vidare 
till Orsa för att vara med på 
”live” inspelningen av nästa 
års ”Moreaus med mera”. 

intreSSerade bör SnaraSt 
kontakta Berne för att reservera en 
plats. Se reseprogram nedan.

Du når Berne Karlsson på tele fon 
070-2727034 eller e-post: 
berne.karlsson@kvenneberga.se

Elvis hördes och syntes (?) i Kvenneberga
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det FiradeS i bygdegården 
fre dagen den 4 november, 
med att The Cadillac Band 
gästade byg de gården för 4:e 
gången. De 60-tal personer 
som var där, njöt av 50-, 60- 
och 70-talsmusik. Rocka billy 
musik med inslag av country och 
Elvis låtar.

bandet beStår av musikerna 
Börje Hallberg, bas och sång, Ulf 
Nilsson, trummor och diverse 
rytminstrument, Janne ”Lucas” 
Persson, piano dragspel.

gäStartiSter denna kväll var 
Ove Pilebo (f d sångare i Streap-
lers), The ”Terri fic” Terry Wayne 
på gitarr och sköna skönsånger-
skan Alicia Helges son. 

För de Som missade denna show, 
kommer det att finnas möjlighet 
att följa med på en musikresa till 

Kvenneberga Bygdegård besöktes av TCB

Torsdag 8 juni   

• Avresa från Alvesta

• Bussfika utmed vägen

• Lunch Floda

• Besök The Cadillac Band´s  
 musikhus i Floda

• Slottsbesök i NÄÄS

• Inkvartering i Öijareds  
 golfhotell 

• Middag på hotellet och
 musikshow  med : 
 THE CADILLAC BAND

Häng med på nästa års MUSIKRESA med TCB!
PROGRAM:

Fredag 9 juni

• Frukost och avresa från Floda

• Fika utmed vägen

• Middag Mora parken Hotell
 samt inkvartering 

• Avresa till ORSA

• Deltar i inspelningen live av
  MOREAUS MED MERA och
  Kalle Moreaus med artister

Lördag 10 juni

• Frukost och avresa från Mora

• Besök Leksands Knäckebröd

• Lunch på hemresan

• Hemma igen cirka kl 21.00

Kontakta Berne Karlsson, tel 070-2727034 eller e-post berne.karlsson@kvenneberga.se 
snarast för att reservera en plats!
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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: 15 februari
Nyhetsbrevet ges ut 4 ggr/ år i en upplaga av 650 ex. 
Vill du annonsera? Kontakta Björn Andersson, 
tel 0705-57 67 35.



med sin marsipanros. Det var ett 
gorån, tyckte dock förövaren.
  
vid Stortorget råkade de ty-
värr ut för en tragisk motdemon-
stration. En grupp viktväktare 
ru sa de fram och trampade sönder 
alla kakor, så att hela festen paja-
de ur.
  
dagenS Stora vinnare var 
stadens fåglar, som kom från alla 
håll för att kalasa på världens 
största smulpaj.

Kåseri och Foto: 
Jan-Ingmar Magnusson

Den som fikar efter mycket…
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Ett riktigt bakslag…

Det hade länge jäst i kak-
burkarna, eftersom kak-
konsumtionen hade 

min skat på sista tiden. Fikapau-
serna hade till och med börjat er-
sättas med fruktstunder. Plötsligt 
var det inte nyttigt att fika längre. 
Det hade man väl ändå fått om 
bakfoten, men kakorna lät sig 
inte bli brända för det. Nu gällde 
det att förverkliga sina drömmar. 
De beslöt sig för att tåga genom 
staden och tydligt klargöra för 
folket att ett kakfat minsann 
skulle innehålla minst sju sorters 
kakor!
  
när demonStrationen Star-
tade var alla nybakade och den 
underbara doften skulle säkert 
påverka svikarna. De flesta höll 
sig i ledet, men en sockerfri kon-
ditori biskvi gick förbi en lat nou-
gat på fat. Alla var glada utom 
butterkakan, den sura citronka-
kan och den torra skorpan med 
bittermandel.
  
pöSmUnken hade Svårt att 
hålla takten. Den gick mest och 
degade. Pirogen från Karelen var 
på kanelen. Han höll sin jästa 
bulle i handen. Hade kanske hans 
finska pinne varit i vägen? 
  
här FannS ockSå mången 
gäst. Europeiska invandrare från 
Strassburg, Swartzwald och Buda-

pest fick gå i en särskild gräddfil. 
En flott munk gick och flirtade 
med en söt maräng. Hon var hans 
högsta dröm.
  
här FannS mandelmaSSa ka-
kor, sådana som både stark och 
klenäter. Från en veteskiva spela-
des musik ur Tosca. Då började 
några jitterbuggare dansa med 
sprittande kransar. Man dansade 
tills man blev glasyr. En muffins 
var helt ur form, och slutade på 
grund av dålig kondis. På en del 
huvuden syntes mandelkubbar.  
  
tyvärr hade inte alla rent mjöl 
i påsen. Det var rån på gång. En 
skorpa försökte norpa russinen ur 
kakorna. Det var fler som fikade 
efter något. Prinsesstårtan blev av 
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Människa och djur tillsammans …

Skickliga jaktsportutövare 
med stövare

Stora Framgångar i denna täv-
lings form med stövare har där för 
inte uteblivit. Via fina resultat 
i klubbtävlingar och dist rikts-
mästerskap tog sig båda till SM i 
år, en otrolig prestation eftersom 
endast tio ekipage kvalificerade 
sig dit. Att båda dessutom bor i 
Hjortsberga-Kvenneberga, måste 
betraktas som helt osannolikt.

på Sm i Harsa norr om Bollnäs 
i slutet av oktober, deltog Chris-
ter i sitt tredje och Tobias i sitt 
första mästerskap bland sverige-
eliten. Christer erövrade sitt an-
dra SM-silver och Tobias kom på 
femte   plats. Sådana framgångar 
når man inte utan genuint in-
tresse och otrolig entusiasm.
 
med de här fina prestationerna 
kvalade båda in till nor diska 
mäs  ter skapet, som äger rum i 
Jurvo  i Finland, den 2 – 4 decem-
ber.  Här deltar fyra svenskar, fyra 
norrmän och fyra finländare.
 
Sporten går Ut på att hunden 
ska driva en hare så lång tid som 
möjligt. För att vinna krävs en ef-
fektiv drevtid på två timmar un-
der en femtimmarsperiod. Om 
flera hundar uppnår den tiden, 
utser domarna en segrare utifrån 
kriterier som jaktlust, skall, lyd-
nad och drevsäkerhet.

Christer Lundborg från Hjortsberga och Tobias Jo-
hansson från Sköldstad har ett gemensamt intresse, 
nämligen jaktsport med stövare. 

Båda är passionerade jägare och har stor erfarenhet 
eftersom deras jaktintresse började i tidig ålder. 

Tobias följde med sin far på jakt redan som 10-åring 
och Christer har haft denna hobby och passion under 
cirka 55 år.

Christer Lundborg med en spänd och förväntansfull Viska inför harjakten.
Foto: Bo Belestam.
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… på jakt efter harar och framgångar…

För att nå ett bra resultat for-
dras att husse tränar sin stövare 
cirka tre gånger i veckan. En 
hund springer ungefär tre mil 
under en tävling och därför 
måste den hållas i trim.
 
vi önSkar båda lycka till i Fin-
land, Tobias med sin femåriga 
tik Ronja, och Christer med sin 
sjuåriga tik Viska.

Foto & Text: 
Jan-Ingmar Magnusson

Christer och Tobias kom tvåa i 
Sveriges lag, en poäng efter Nor-
ge i NM./ Reds anm. Christers välfyllda prisbord efter år av deltagande i jaktsportstävlingar.

Christer Lundborg och Tobias Johansson med sina fina jaktstövare Viska, sju år, och Ronja, fem år.



Info & Annonser
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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

Redaktionen vill här passa på att önska alla er
som bor och verkar i Hjortsberga/Kvenneberga 

EN RIKTIG GOD JUL 
OCH ETT GOTT NYTT ÅR!
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Flinka fingrar fixar julen

Julpyssel på Hjortsbergaskolan
JUlStämningen var på topp när skolans cirka 90 elever på måndagen i julveckan 
pysslade inför kommande högtid. Åldersblandade grupper (f-6) besökte fem olika 
stationer, där de med lärarnas hjälp skickligt knåpade ihop tomtar, julgranskaramel-
ler, tomtelandskap med mera. Dessa julsaker kommer säkert att pryda många hem.

Full aktivitet i tomteverkstaden!

Här är det ingen som har tummen mitt i handen!

Julgranskarameller hör julen till …

Klippa, vika, klistra 
– här sätts finger-

färdigheten på prov!

Foto & Text: 
Jan-Ingmar Magnusson
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Text och foto: 
Jan-Ingmar 
Magnusson

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 VINTERN 2017
VÄRMANDE VINTERDAGAR • 17-19/1-2017. I mitten på januari, när julstressen lagt sig och 

vardagen tar vid, inbjuds du att delta i några värmande dagar på Hjortsbergagården.
Vi möts i föreläsningar, workshops, promenader och mys vid brasan. • 

Alf B.Svensson, Nässjö, föreläser på tema: ”Så blir hela livet ett meningsfullt liv” 
samt ”Konsten att vara mor/farförälder”. • Mer info finns på www.hjortsbergagarden.se. 

• Anmälan senast den 5/1 till Hjortsbergagården på tel 073-9633961.

RETREAT • Välkommen till vår Vinterretreat med pastor Cicci Hagevi den 27-29 januari.
Anmälan till Gitten Öholm, föreståndare på Hjortsbergagården, Gravanäsvägen 19, 
342 93 Hjortsberga. Telefon +46(0)73 963 39 61. E-post: info@hjortsbergagarden.se

För mer info om arrangemangen, titta in på hemsidan!

Välkommen!

Info & Annons

Har du något att berätta?
Det finns mycket som är in tressant att berätta om i Hjorts berga/
Kvenneberga. Vi försöker att fånga upp både gamla och aktuella 
händelser i vår hembygd. Vi tar tacksamt emot reportage eller an-
nonser, som alla kan ta del av i vårt nyhetsblad. Bifoga gärna bilder 
som hör till. Ett stort tack till alla som tidigare har bidragit!

Mejla till: nyhetsbrev@hjortsberga.se                       Redaktionen

Kvällssolen har vackra färger i sin palett. Morgonsolen kikar nyfiket fram genom träden.

På Fars dag 
var naturen 
klädd i rim-

frost.



Sjung! brödrar och systrar…
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samtliga gudstjänster vid advent, jul- 
nyår samt trettonhelgen:

- kan du läsa på: www.svenskakyrkan/alvesta

Musikgudstjänster i juletid

lördag 17/12  
kl 18 julkonsert alvesta  kyrka
Hjortsberga Gospel fyller hela kyrkan 
med härlig sång och musik! 
Julens budskap är glädje och det känns 
verkligen i hela kroppen. 
Johan Wallin och gospelkören med 
musiker.  
Ta en paus i julstöket och få ny energi 
av julens evangelium! 
Linda Waldén.

annandag jul 26/12  
kl 16 julens sånger & psalmer
skogskyrkan
Kom och sjung de vackra julpsalmerna 
tillsammans med Ulrika Runesson och 
Ulrica Carlberg, ackompanjerade av 
Johan Runesson, gitarr och Mia  
Claesson, piano.
Linda Waldén.

torsdag 29/12 
kl 18 julkonsert hjortsberga 
kyrka 
Jul, jul, strålande jul… utlovas i Hjorts-
berga kyrka vid den årliga julkonserten. 
Gunilla Erikson och Mia Claesson leder 
Julsångskören och solister. Vi får lyssna 
till härliga julsånger och känna värmen 
från julens ljus. 
Annesophie Färdigh.

nyårsafton lördag 31/12 
kl 17 nyårsbön alvesta kyrka 
Härlig sång och musik med sångsolist 
AnnaKarin Ranelf och ackompang-
emang av Pia Bygdéus, piano.
Elisabet Cárcamo Storm.

nyårsdagen söndag 1 januari 
Kl 14.00 gemensam gudstjänst 
Alvesta kyrka  
Lisa Petersson, sång
Annesophie Färdigh.



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 


