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 Vi får varje vår tacka för denna idyll.



I vår tId gör vi många och långa resor. 
Världen ligger för våra fötter. Med det här 
numret vill vi puffa för verkliga ”smultron
ställen” i vår närhet. 

vI var några som häromdagen packade en 
kaffe korg och for till Målaskog.Det kändes 
nästan exotiskt att sitta på marken bland 
vitsippor och blåsippor och njuta av sol, 
värme och kaffe. 

LänstyreLsen har en utmärkt broschyr 
som finns på biblioteket eller på 
www.lansstyrelsen.se/kronoberg. 
Där hittar du olika tips varje månad. 
I spalten bredvid får du 
våra tips. Ta fram lap
topen och du hittar 
det mesta.
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redaktionssida

Långt borta eller nära?

Manusstopp nästa nummer: 1 augusti 2015!

Nyhetsbrevet ges ut 4 ggr/ år 
i en upplaga av 650 ex. 
Vill du annonsera? 
Kontakta Björn Andersson, tel 070557 67 35.

, 073800 58 83

Ängsdals foder 
Öppet  

torsdagar 15-19 
Foder för höns, häst 
och allt där i mellan 

www.angsdal.se 

En härlig vår och sommar 
önskas du av 

redak tionen genom 
Lizzie Danielsson

Våra tips på sköna utflyktsmål:

• Fågeltornet i Mexarp
• Målaskogs naturreservat
• Rusarebo äng (Bor) Höga kull (Horda)
• Tagels gård
• Huseby
• Dansjö gård kosläpp café köttbod
• Kronobergs slottsruin
• Skolmuseum i Moheda
• Gemla leksaksfabrik
• Getnö gård
• Elinge älgpark
• Husebymaden
• Hjortsjö stenbrott (svart granit)
• Bilmuseum (Rydaholm)

• Fiske och kanoting Hjortsbergagården
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info & annonser

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

• 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



samhäLLsförenIngen ordna
de en uppskattad traditionell 
påsk promenad på långfredagen. 
Uppslutningen var anmärknings
värd, då ett hundratal personer 
gick en cirka 2 km lång slinga 
genom samhället med frågor för 
både barn och äldre. 2 vuxna 
och ett stort antal barn lyckades 
klara alla 12 frågorna.

I hjortsbergagårdens Loka
Ler bjöd föreningen sedan på 
fika och där såldes också lotter. 
Ordföranden Björn Andersson 
höll i trådarna vid prisutdelning
en. Många godisfyllda ägg dela
des ut till glada barn, som hade 
lyckats bäst.

ett tack tILL samhällsförening
ens styrelse som ordnat denna 
lyckade promenad och ett hopp 
om att traditionen kan hållas 
vid liv.
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samhällsföreningens arrangemang

TUSSILAGOVÅR

Fjunlätta, fallskärmsförsedda 
fjorårsfrön gjorde sina hopp 
när vinden stod still.

Nu delar tussilagon med sig av 
sitt fallskärmsavtal, som fallit 
ut som gyllene mynt i dikes
kanten.

Vårhälsningar från 
Jan-Ingmar Magnusson

Långfredagspromenad i Hjortsberga
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barockmusik i kyrkan

Allbo Barockkör 30-årsjubilerar!

I januarI 1985 gick 
in bjudan ut till musik
vänner i Alvesta med 
omnejd, att under 
Kyrkomusikens år göra 
ett sångoch musikpro
gram tillsammans med 
Allbo Barockensemble. 

Programmet skuLLe framföras 
under hösten 1985. Det fanns 
då mycket intressant musik av 
barockmästarna Schutz, Bach 
och Händel, som skulle vara ro
ligt att framföra för ensemblen. 
Kören skulle träffas en gång i 
månaden i musikskolans lokaler 
i Tingshuset. 

gunno kLIngfors, musiklärare 
och forskare i Stockholm, utar
betade, kommenterade och mar
kerade partitur för de vanligaste 
musikverken. 

Grovarbetet med stämövning
ar gjordes hemma för att minska 
de gemensamma repetitionerna.

maLmö musIkhögskoLa har 
arbetat med frågor kring fram
förande av barockmusik, bland 
annat med betoningstecken, en 
accentdynamik som var en all
män norm under barocken. 

Det är ett stort arbete som 
man kan prenumerera på och 
det utgör ett bra underlag för 
studier i uppförandepraxis. 

gunnos arbete har skett i 
samarbete med Svenska Kyrkans 
Studieförbund, SKS. 

Körens ledare har under åren 
varit Thorwald Danielsson,  Ka-
rin Braw och Leif Önnerby och 
leds för närvarande av Walter 
Berggren, Ljungby.

             Thorwald Danielsson

ALLBO 
BAROCKKÖR 

30-ÅRSJUBILEUM 

Hjortsberga kyrka 
14 nov 2015 • kl 18

MUSIK: 
J.S Bach: 

Lobet den Herrn, 
alle Heiden 

samt andra verk som 
sjungits under de 

trettio åren. 

Det blir ett blandat 
program, som beledsagas 

av en stråkorkester. 

Hjärtligt välkommen! 

e



medtagen fika kan intagas vid 
den lilla grillplatsen strax ned
anför tornet vid sjökanten.

Text och foto: 
Elisabeth Berggreen-Flinck
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har vIntern varIt mild har 
man turen att  höra och se flera 
tranor.  Stora pampiga fåglar 
med ett särpräglat läte. Under 
sommaren görs fler turer och det 
är alltid lika spännande att se 
om de stannat eller flugit vida
re. Det finns dock flera andra 
arter som till exempel lärkfalk, 
småfläckig sumphöna, vattenrall, 
svanar och änder som häckar i 
sumpmarkerna runt Mexarp.

tornet var förr del av Ryda
holms brandstation och brand
männen torkade vattenslangarna 
i det.   När tornet  inte längre  
behövdes av brandväsenet möj
liggjorde KarlErik Svensson, 
1969,  flytten av tornet till Mex
arp. Samtidigt bildades Ryda
holms ornitologiska förening. 

det är sPännande för både äldre 
och barn  att kliva in i tornets 
inre skumme för att sen klättra 
upp för trappan och till slut 
hamna uppe på plattformen på 
tornets tak.  En utflykt dit re
kommenderas. Tag med kikare, 
för att bättre kunna se fåglarna, 

Den första turen till fågel-
tornet i Mexarp gör vi i mit-
ten av mars månad. Frågan 
är då om de har kommit än 
– tranorna! 

Fågeltornet i Mexarp mellan 
Hjortsberga och Agnaryd

tran-span i bygden…
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Äggrullning på Hjortsbergaskolan

… med fåglar och ägg

hjortsbergaskoLans årLIga 
Ägg rullar tävling gick av sta
peln på skärtorsdagen under 
engagerad ledning av ”Anka” 
Karlsson. 

Ett gediget prisbord väntade 
de vars ägg rullade längst.
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Aktivitetsinfo

	  

	  

Är	  ni	  intresserade	  av	  barnomsorg?	  
Helgas	  Ungar	  är	  en	  liten	  mysig	  förskola	  med	  lantlig	  charm	  som	  ligger	  

	  utanför	  Hjortsberga	  i	  byn	  Sjöatorp.	  
	  

Vi	  tillbringar	  mycket	  tid	  utomhus	  i	  vår	  fina	  närmiljö.	  
Vi	  lagar	  all	  mat	  från	  grunden	  och	  använder	  ekologiska	  och	  närodlade	  råvaror.	  

	  

Ni	  kanske	  vill	  hälsa	  på	  och	  se	  hur	  vi	  har	  det?	  
Välkommen	  med	  er	  intresseanmälan!	  

	  
För	  mer	  information	  se	  www.helgasungar.se	  	  

eller	  	  
kontakta	  Annica	  (förskolechef)	  tel:	  070-‐729	  81	  86	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



9

Aktivitetsinfo

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 VÅREN 2015
30/4 • Kl 20 • VALBORGS-firande med vårtal av Gösta Eriksson, 

körsång av Hjortsberga Kyrkokör, samt servering och grillning
7-10/5 • Skapar-Retreat

31/5 • MORS DAGS-firande med Gudstjänst kl 11 • Middag kl 12.30 • 
Anmälan till middagen senast 26/5 • Pris: 160 kr/person

För mer info om arrangemangen, titta in på hemsidan!

Välkommen!

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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annonser

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

17

Välkommen!
Vi öppnar för säsongen i maj

Obs! Många nyheter!

Färdiglagad mat, salladsbar 
och pizza

Mer info på hemsidan:
hjortsbergakiosken.se

SOMMARPROGRAM FORSSA SÄTERI
Barnens dag 10 maj kl 10-14 • 31 maj kl 14-17 Kaffe och våfflor 
14 juni kl 14 Friluftsgudstjänst • 19 juni kl 14 Midsommarfirande 
2 augusti kl 14-17 Kaffe och våfflor • 5 september kl 9 – Städdag

Välkommen! Hjortsberga Hembygdsförening
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idrotten i kyrkan

”The Cup – you never walk alone” blir, på initiativ från årets konfirmander, verk-
lighet 31 maj i Hjortsberga kyrka. Alla idrottsälskande ungdomar kommer att tåga 
in i procession iklädda sina lagtröjor för att delta i idrottsmässan.

– vI tyckte det var en jätterolig idé med 
en idrottsmässa. Vi har mycket gemensamt 
med idrotten, säger Linda Waldén och Ma-
lin Sandberg, Alvesta församling. Känslan 
när man utövar eller lever sig in i idrotten 
är känslan av att vara delaktig i något stör
re. Vi är alla del i ett sammanhang. Vi är 
viktiga för varandra. Vi är olika och genom 
olikheter byggs ett bra team. Alla kan ju 
inte spela forward i ett lag, skrattar Linda.

Det var i en diskussion med en av årets 
konfirmandgrupper som det framkom det 
att det var lite kämpigt med att gå i guds
tjänster, varpå en kille utbrister:

– Varför kan vi inte ha en fotbollsmässa?
– Jag tände på alla cylindrar, berättar Ma

lin. Rusade till Linda som direkt svarade ja.

– Vi kan hitta Gud på andra ställen än i 
kyrkan, menar Linda. Gudsmötet kan ske 
där vi minst väntar oss det. Idrotten är ock
så en spegling av livets upp och nedgångar. 
Vi vinner ibland men vi förlorar också. Je
sus offrade sig för laget och i idrottsmässan 
kommer vi att samlas kring nattvardskal
ken, vår segerpokal. 

vad kan vI vänta oss?
– Musiken kommer att vara en viktig del 

under mässan. Vi kommer att ruska om re
jält, hälsar Malin och Linda.

Ta med så många ni kan så möts vi på vår 
arena 31 maj, då idrott och mässa blir en 
gemensam sak.

Text och foto: Marie Fransson

Mässa i idrottens tecken

Konfagänget 
junigruppen 
2014/15.



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

0470145 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


