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Stormen Egons härjningar vid Losbadet... Foto: Björn Andersson



En dag i början av december såg jag ut genom 
fönstret och såg en julgran svischa förbi. Med 
hundar och man i släptåg gick jag upp till buss-
hållplatsen och där var Dan från DK-maskin 
AB  med medhjälparna Björn, Martin och 
Alfred i tag med att sätta granen på plats. Stort 
tack!  Vi vill också tacka Rune och Kerstin som 
skänkte den stora granen samt ett stort tack till 
de anonyma personer som glatt oss genom att 
smycka vilda granar i byn.

 Vi i redaktionen vill gärna fråga dig om… 

… du vet något intressant om Hjortsberga; hus, 
fornlämningar, sägner eller skrönor?

”… du vet något av intresse som hänt som vi 
kan förmedla till andra boende som får vårt ny-
hetsbrev? Det kan vara födelsedagar, nyinflytt-
ningar, personliga betraktelser – ja, allt möjligt 
som vi vill läsa om och veta!

… du är företagare och vill att ditt företag 
presenteras i nyhetsbrevet?

… du har tagit vackra eller intressanta foton, 
gärna med information om var och när de 
tagits, som kan publiceras i nyhetsbrevet?

Du kontaktar redaktionen: 
Lizzie Danielsson • Margareta Arvidsson
Elisabeth Berggreen • Björn Andersson
Jan-Ingmar Magnusson • Melvyn Lundholm 
(lay-out och design)
enklast genom att maila till 
nyhetsbrev@hjortsberga.se

Mer information om föreningar, nyhetsbrev 
och diverse finns på Hjortsbergas egen hemsida 
www.hjortsberga.se.

På hemsidan kommer det också att finnas 
information om planerade sportlovsaktiviteter 
för skolungdomar.

Väl mött i elljusspåret, strandpromenaden 
eller rätt och slätt i byn.

Elisabeth Berggreen

Nyhetsbrevet ges ut 4 ggr/ år 
i en upplaga av 650 exemplar. 
Vill du annonsera? 
Kontakta Björn Andersson, tel 
0705-57 67 35.
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info & annonserredaktionssida

FINNS DU? … som vill hjälpa 
till i en redaktion som jobbar med nyhetsbrev och hem-
sida? Ring Björn Andersson, mobil 0705-57 67 35!

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

V Storgatan 2, 
Rydaholm
0472-22 000

www.w-data.se

Vi fixar er hemelektronik!
Handla och serva på hemmaplan.

Samhällsföreningens 
styrel se består av:

• Björn Andersson 
 andersson.bj@telia.com

• Helen Antonsson 
 helen-antonsson@telia.com

• Marie Bergh 
 berghs@telia.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

Kära Hjortsbergabor! 
Nyhetsbrevets redaktion önskar er alla 

EN GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET!

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

Manusstopp nästa nummer: 1 april 2015!
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… vårens kurser & studiecirklarfolkbildning i bygden …

Kursdags igen – anmäl dig nu!

MÖBELTAPETSE-
RINGEN 
startar onsdag 11 februari. 
Den är upplagd på sex ons
dagar under våren mellan 
kl. 18  21.
Kostnad 900 kr.

Vuxenskolan har en 
datakurs som heter 

DATA FÖR 
NOVISER 
i Alvesta. 
Startdatum ej satt än. 
Tid: kl 18.00  21.00 
och omfattar 20 timmar.
Troligen 7 ggr under våren. 
Kostnad 950 kr.

BIODLING 
(Alvesta – men i praktiken 
är man bl a hos Yngve, 
sydväst om Hjortsberga)
Tisdagar kl 18.30  21.30 
med start 14 april. 
Omfattar 40 timmar. 
Kostnad 500 kr.

MOTORSÅGSKÖRKORT 
och RÖJSÅGSKÖRKORT 
finns också i Alvesta.

För mer information, gå in på www.sv.se och sök på Alvesta.

Om det blir tillräckligt många från Hjortsbergatrakten, 
kan kursen eventuellt flyttas till orten!

TID  PLATS INNEHÅLL MEDVERKANDE
18.30  21

Onsdag Hjortsbergagården Belysning i trädgården Björn Hultgren 
28 januari   Design AB

Onsdag Samåkning till Vi njuter av tulpanodling Lagergrens 
25 februari Lenhovda och handlar buketter att i Lenhovda
(OBS! Samling  ta med hem
kl 17.30)
 
Onsdag ”Trädgården”, Alvesta Påskliljor, pyssel, plantering  Butiksägarna
25 mars  Vi handlar till påsk hemma för Trädgården 
  
Lördag Samling  Vi gör en heldagsutflykt Kyrkhult
9 maj Hjortsbergagården till en plantskola i Blekinge

Onsdag   Trädgårdsvandring Hjortsberga m fl 
10 juni  i egna trädgårdar   

STUDIECIRKEL: ”Året om i trädgården”
STUDIEFÖRBUND:  Vuxenskolan
TRÄFFAR: Fem tillfällen under våren 2015
KOSTNAD:  400 kr
STUDIEMATERIAL: Kopia på artiklar, litteraturtips biblioteket, boklån av varandra
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SEdan 1955 har Hjortsberga-
gården varit en samlingsplats för 
alla åldrar, för olika möten och 
många olika aktiviteter, men 
alltid med målsättningen att 
det ska vara en plats där männ-
iskor kan mötas och växa både 
till kropp och själ. En gård som 
man kan besöka över dagen, bo 
på under till exempel ett läger 

eller en företagskonferens eller 
bara hyra ett rum för natten som 
privatperson. Sova i ombonat 
rum, husvagn eller ligga trångt 
i ett stockvindskydd vid strand-
kanten. Sätta sig vid dukat bord 
eller laga maten själv. Som besö-
kare väljer du själv vad som pas-
sar bäst.

MyckEt har hänt och 
förändrats på gården 
sedan den byggdes, 
bland annat har den 
genomgått omfattan-
de renoveringar de 
senaste åren som gett 
den ett lyft. 

dEt MyllrandE li-
vEt på ”Gården med 
de många möjlighe-

En glittrande sjö en dag i april då vårfåglarna sjunger som mest, en härligt varm som-
mardag när bad eller båttur lockar eller en gnistrande vinterdag med klarblå himmel 
som lockar till ispromenad. Vilket tilltalar mest? 

Hjortsbergagården har tillgång till allt detta och många gäster på gården har upp-
täckt ”Pärlan” vid sjön och återkommer gärna dit.

Pärlan vid Sjöatorpasjön
– en fräsch och livaktig 60-åring

Vill du veta mer om ”Gården med 
de många möjligheterna” och det 
som händer där, se annons i detta 
nyhetsbrev, besök vår hemsida el-
ler ta kontakt med oss så ska vi 
gärna berätta mera. Du kan ock-
så bli en av ”Hjortsbergagårdens 
vänner” som på olika sätt stöttar 
gården, med goda ord och böner, 
ekonomiskt eller med praktiskt 
arbete.

Välkommen du också till Hjorts-
bergagården!

… en plats för goda mötenHjortsbergagården …

Louise Thoreson Roth

terna” utgörs av bl a kon fir mand -
läger, blåsarläger, barn  körläger, 
församlingsläger, vildmarksda-
gar, scout verksam het, lek, bad, 
studie cirklar, val borgs firande, re-
treater, gudstjänster, stilla sam  tal 

och bön, bröllop, födelsedags-
fester, kompis-, släkt- och före-
ningsträffar, påskbuffé, julbord, 
räk afton och kon ferenser för 
företag, kyrkor och kommu-
nanställda med flera. Ja, listan 
på vad som sker på gården kan 
göras hur lång som helst!

På hjortSbErgagårdEn har 
många goda möten skett genom 
åren både med Gud och männi-
skor emellan och vår dröm och 
ambition  är att det ska fortsätta 
så många år framöver. Att vi ska 
kunna förvalta och vidareutveck-
la det arbete som påbörjades av de 
eldsjälar som en gång satsade och 
byggde upp gården med dröm-
men att det skulle bli en betydelse-
full plats i många människors liv.  

gårdEn har tidigarE ägts av 
regionen och södra distriktet 
inom samfundet Svenska Mis-
sions kyrkan, numera Equ  me-
nia   kyrkan. Sedan okto ber 2013 
ägs den av en ideell förening 
bildad av de fem Equmeniaför-
samlingarna i Alvesta, Lamm-
hult, Moheda, Växjö och Åse da. 

Julbordets läckerheter lockar 
många gäster.

Kanoter finns att hyra för en härlig tur på sjön.

Dukat till fest i 
stora matsalen.

Betagande utsikt från ett fönster…

KONTAKT: 
www.hjortsbergagarden.se  
info@hjortsbergagarden.se 
0472 - 55 01 36 eller 
073 - 963 39 61 
Adress: Gravanäsvägen 19, 
342 93 Hjortsberga

Vildmarksdag för alla åldrar med många olika 
och roliga aktiviter.

Den vackra altartavlan.
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AktivitetsinfoTorpinventeringsprojektet

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.

0472-55 01 36 • info@hjortsbergagarden.se • www.hjortsbergagarden.se

Välkommen till Hjortsbergagården

PROGRAM VINTERN/VÅREN 2015
24/1 • Endagsretreat: ”Att resa sig upp” med Gunnel Noreliusson

27/2 - 1/3 • Retreat: ”Att komma hem” med Cicci Hagevi & Lena Hilding-Carlsson
4/4 • Påskbuffé. Anmälan senast 30/3

30/4 • kl 20 • Valborgsfirande. Körsång, vårtal och servering
7 - 10/5 • Skapar-retreat med Per-Olof Holm och Annika Smedjebäck

För mer info om arrangemangen, titta in på hemsidan!

Välkommen!

Uppdatering av arbetet nödvändigt nu
karl-olof karlSSon gjor-
de ett fantastiskt arbete att 
med hjälp av närboende leta 
upp alla torpställen i Hjorts-
berga & Kvenneberga och 
markera platserna med stolpar 
och skyltar. Nu handlar det 
om att uppdatera det tidigare 
arbetet. En hel del stolpmar-
keringar har försvunnit under 
årens lopp. Gudrunstormen 
och efterföljande skogsmaski-
ner har varit en bidragande 
orsak, men även igenväxning 
har gjort det svårt att lokali-
sera en del torpplatser.

fältarbEtEt är klart i 
vissa rotar och där det ännu 
inte är påbörjat så kommer 
arbetet att startas upp nu till 
våren. Inventeringen ska vara 

Rote Antal torp Ansvariga fältarbetet

Västra rote    18 st Viltvårdsområde Exhult
Elofstorp rote 30 st Viltvårdsområde Elofstorp
Uråsa rote 23 s. Viltvårdsområde Uråsa
Sköldsta rote 24 st Viltvårdsområde Sköldsta
Transjö rote 24 st Viltvårdsområde Hjortsberga, se anm 
Hults rote 56 st Viltvårdsområde Hjortsberga, se anm
Vrets rote 31 st Viltvårdsområde Vret
Sjöatorps rote                42 st Viltvårdsområde Hjortsberga Södra
Skoga Skatte rote           45 st Viltvårdsområde Älganäs
Skoga Frälse rote 39 st Viltvårdsområde Älganäs

Anm. Kennerth Svensson har utfört det mesta av torpinventeringen i Hult och Transjö.

Projektledningen:  Kennerth Svensson, tel 0472550320 eller 0722467827.
      Håkan Korsberg, tel 047023812 eller 0705870801.

klar den 31 maj 2015. Arbetet 
består i att säkerställa att samt -
liga torpplatser är skylta de och 
att de även får en ko ordi nat-
position.  

vi har haft möte i Hjorts -
bergagården den 4 no vem ber 
då det fastställdes hur projek-
tet ska drivas. Arbetet är upp-
delat i 10 st rotar och det är 
Viltvårds-områdena (älgjakt-
lagen) inom respektive rote 
som ansvarar för torpinvente-
ringen i fält och att blanketter 
med ifyllda uppgifter om tor-
pen inlämnas.

För att få framdrift i detta 
omfattande projekt så gäller 
det att engagera så många som 
möjligt med lokal kunskap 
och intresse av sin hembygd. 

Det är därför viktigt att dessa 
föreningar ansvarar för projek-
tet inom respektive rote.  
                                  
dEt finnS SaMManlagt 332 
torp i Hjortsberga & Kvenne-
berga  och samtliga dessa torp 
ska härefter dokumenteras i 
en databas med information 
om torpen samt dess inplace-
ring på karta.                                                                            

För att utföra arbetet med 
registrering i databasen av alla 
de uppgifter som har tagits 
fram vid fältinventeringen, 
bör det bildas en redaktions-
grupp.

ni SoM är intresserade av att 
delta i redaktionsgruppen får 
gärna höra av er.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld

Scouternas syfte är att göra unga redo för livet

23-28 JUNI!
Vildarnas glänta, indianer på vindarnas äng, pirater i piratbyn vid hamnen…
PLATS: Tångerdala (i närheten av Vetlanda).
Häng mä’ i vår så kanske vi blir ett gäng som får uppleva lägerlivet. Annars blir det mycket byggen 
i vår som till exemepel bygge av vindskydd med John, bygga egen dusch, fixa varmvatten utan eld, 
elda, grilla och leka.
TISDAGAR (utom sista tisdagen varje månad) 18.00-19.30 PÅ HJORTSBERGAGÅRDEN
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Redaktionsinfo & annonser Musik i kyrkan

Ni som har kört eller promenerat förbi 
Hjortsberga församlingshem en tisdags-
kväll vet det redan. Det är den kvällen 
då Hjortsberga Gospel övar. Och visst 
svänger det, nästan så att taket lyfter!

– vi är En trestämmig kör i alla åldrar 
ifrån trakterna kring Alvesta. Vi är ett här-
ligt gäng som övar mycket och som låter bra 
tillsammans, säger Johan Wallin, körledare 
i Hjortsberga Gospel.

Gospel är en kyrklig musikgenre som 
kom  mer från USA. Ordet gospel kommer 
från engelskans ord för evangelium.

– goSPElSångErna har oftast ett socialt 
budskap om till exempel utanförskap och so-
lidaritet med människan. Ett kristet budskap 
med starkt engagemang, förklarar Johan.

Hjortsberga Gospel startades av Cecilia  
Alrikson för mer än 12 år sedan. Johan 
Wal  lin har varit körledare sedan 2008. 

vad kännEtEcknar en bra körledare?
– Att kunna musiken. Entusiasmen att 

locka till sång och att få folk med sig, svarar 
Johan. Det gäller att få gruppen sammanfo-
gad, att 20 röster låter som en. Att i utma-
ningen med nytt material skapa den stil som 
är ”vår”.

vad ”krävS” av de medverkande i kören? 
Vad är viktigt?

– Man blir glad av att sjunga och de som 
tar del av vår sång och musik rycks med och 
blir också glada. Det är det viktigaste, menar 
Johan. Att få uttrycka tankar, tro, glädje i ett 
sammanhang med andra. Att vara glad och 
se säker ut, hålla sin stämma och samtidigt 
hålla reda på de andra, lära sig texten och 
att ha roligt, det är en körsångares vardag, 
av slutar körledaren Johan Wallin.
                         
                         Text och foto: Marie Fransson

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

Det svänger rejält i Hjortsberga!
• Nyhetsbrevet är ett forum till information om intressanta saker i Hjortsberga och Kvenneberga.

• Tanken är att de verksamma föreningarna/företagen inom området kan informera om händelser 
 och aktiviteter, allt till gagn för oss alla som bor och verkar i bygden.

• Allt arbete för att ta fram nyhetsbrevet från artiklar, foto, layout, redigering, tryckning och 
 distribution är helt och hållet ideellt.

• Vi har trevligt i redaktionen och får bra respons tillbaka från läsarna men tar mer än gärna emot  
 förslag från er på innehåll.

• Slutligen: nyhetsbrevet finansieras helt av våra annonsörer varför det är viktigt att vi gynnar och  
 stödjer dessa så mycket som möjligt.

 Bästa hälsningar, Björn Andersson, redaktionen

Ett ord från redaktören…

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!

Körledaren i Hjortsberga 
Gospel, Johan Wallin.

, 073-800 58 83

Vill du 
annonsera 
i nyhets-
brevet?

Ring Björn Andersson 
på tel 070557 67 35.



Hjortsberga

SMU

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 56Tel: 0704 – 41 11 30 
E-post: melvyn@medvindreklam.se


