
Nyhetsbrev
för 

Hjortsberga & Kvenneberga

nr 4-2014

Skogens konung i ensam majestät.



– Hallå, Kalle är inte hemma och jag kan inte 
telefo’na…

Enligt En lokal skröna lät det så när man ring-
de till en viss gård i telefonins begynnelse. 
Är vi på väg dit igen? 

nu gällEr dEt inte telefoner utan bredbands-
uppkopplingen via fibernät. En del av Hjortsber-
gas fastighetsägare sa nej till Wexnets erbjudande 
om bredband via fiber. Projektet vilar sedan dess. 

i min barndom var Hjortsberga en levande bygd 
med flera affärer, tågen stannade och det fanns 
bibliotek, kyrka och samfund. Flera småindustrier 
var etablerade i byn. Detta har försvunnit eller 
håller på att försvinna. För att verksamhet skall 
säkras och för att nyetablering skall ske, behöver 
Hjortsberga en väl fungerande bredbandsupp-
koppling. Små företag med sin verksamhet på det 
världsvida nätet, www, kan därmed etablera sig i 
Hjortsberga. 

FlEr och FlEr arbetar hemifrån eller stude rar 
på distans, då behövs en snabb och pålitlig data-

uppkoppling vilket inte kan erbjudas idag.. De 
äldres säkerhetslarm digitaliseras, för ett snabbt 
och säkert larm behövs en fiberuppkoppling.  Pri-
serna för våra fastigheter beror på efterfrågan, idag 
frågar köparen oftast om det finns fast bredbands-
uppkoppling installerad. Koppartråd eller fiberop-
tik, långsamt och osäkert mot snabbt och säkert. 

hjortsbErga hadE En gång en egen telefon växel 
med telefonist –  denna rationaliserades bort när 
den då moderna telefonen kom. Många tyckte 
nog att detta var helt onödigt, precis som många 
idag tycker att  kommunikation via fiberkabel inte 
är nödvändigt. Vi måste inse att denna teknik har 
kommit för att stanna. 

WExnEt Erbjöd hjortsbErgas fastighetsägare 
en bra lösning – låt oss ta upp diskussionen med 

dem igen! 

Elisabeth Berggreen 
Flink
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Manusstopp nästa nummer: 1 januari 2015!

Om Nyhetsbrevet
Nyhetsbrevet för Hjortsberga och Kvenneberga produceras av en grupp frivilliga medarbe-
tare. Redaktionen är för närvarande: Elisabeth Berggreen Flink, Björn Andersson, Margareta 
Arvidsson, Jan-Ingmar Magnussson samt Lizzie Danielsson. Behjälpliga är även Magnus Carls-
son samt Melvyn Lundholm. Nyhetsbrevet finns som en naturlig fortsättning på det avslutade 
Leader Linné-projektet Attraktiva Hjortsberga. 

Vill du delta/veta mer? Kontakta redaktionen på e-postadress nyhetsbrev@hjortsberga.se. 
Du kan också gå in på bygdens hemsida på www.hjortsberga.se. 
Nyhetsbrevet ges ut 4 ggr/ år i en upplaga av 650 exemplar. Manusstopp för nästa nummer 
är senast 1 januari 2015. Vill du annonsera? Kontakta Björn Andersson, tel 0705-57 67 35.

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

Bredband eller inte bredband – 
det är frågan i vår tid och by…
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friluftslivsjöatorp

Det är söndagen den 19:e 
oktober. Regnet hänger i luf-
ten och det är grått och trist. 
Hade det varit en vanlig sön-
dag hade vi bestämt stannat 
inne och teven hade säkert 
satts på. Istället måste vi ut…

när vi kommEr ut visar det sig 
vara riktigt skönt. Inte särskilt 
kallt och regnet har upphört. Vi 
packar in oss i bilen och beger 
oss till vår lägerplats. Tankarna 
far genom huvudet; undrar hur 
många barn som kommer idag? 
Kommer de att tycka om vår ak-
tivitet? 

väl på plats roar sig barnen 
med att plaska i vattenpölar. Ju 
mer det stänker desto bättre! 
Gång på gång kommer man på 
sig med att försöka hejda deras 
entusiasm med vattnet. Tänk om 

ni blir blöta redan nu…  och… 
tänk på era kläder! Världsliga ting, 
det finns ju ombyte att ta till och 
kläderna går att tvätta. 

dE Första FamiljErna anländer 
och fler barn samlas i vattenpölar-
na. Hade säkert räckt att erbjuda 
denna aktivitet för dagen! Barnen 
är mer än nöjda och föräldrarna 
verkar ta tillfället i akt att pusta 
ut efter ännu en arbetsvecka. 
De samtalar lite spontant med 
varandra och vi väntar någon 
minut innan vi alla slår oss ner 
runt eldstaden. Eva höjer rösten 
och får snart allas uppmärksam-
het. Vår tanke med verksamheten 
är att fånga nuet  – därför be-
stämde vi oss för att inleda med 
att prata om älgjakten som nu 
är full igång. Barnen mindes hur 
det förra hösten kom förbi ett par 
jägare med bil och släp. På släpet 

låg en skjuten älg som 
fångade deras nyfiken-
het. Jägarna visade stolt 
upp älgen för barnen 
och det  skapade verkli-
gen starka intryck.

EFtEr samlingEn 
bEgav vi oss ut på en 
liten vandring mot 
Berg stammen och 
barnen fick varsin låda 
med sig för att samla på 
sig diverse saker längs 
vägen. Det gällde ju att 

ha ögonen med sig, för tänk vad 
man kan stöta på under en skogs-
promenad!  Väl framme tändes 
grillen och i väntan på den per-
fekta glöden samlades vi i ring för 
att var och en skulle få visa upp 
vad de hade i sina lådor. 

En av pojkarna frågade om nå-
gon visste varför aspens löv darrar 
i vinden? Tålmodigt väntade han 
in ett svar från sina kompisar 
innan  han avslöjade svaret: de är 
rädda för att bli tändstickor!

Efter att alla fått visa upp sina 
fynd återgick barnen till vad de 
gillar allra mest: plaska i vattnet 
och kasta sten. Trots detta vågade 
sig ett andpar allt närmare och le-
ken i vattnet övergick till att istäl-
let mata änderna med överblivna 
korvbröd.

EFtEr drygt två timmar ute 
i friska luften var det dags att 
vända hemåt. Vi skildes åt vid 
grushålan och nästa gång vi träf-
fas så är det klättring som står på 
agendan.

på dEtta sätt har vi nu träffats 
om söndagarna i lite drygt sex år.
Vi träffas i genomsnitt sex-sju 

gånger per termin, höst som vår. 
Under åren har vi bland annat 
hunnit med att tälja barkbåtar, 
deltagit i skogsavverkning, utförs-
åkning, besök i naturreservat och 
mycket annat. Listan kan göras 
lång.  

FramFör allt är det enkelhe-
ten i vår verksamhet som upp-
skattas av både stora som små. 
Att vi tagit fasta på att vi träffas 
inom familjer ger det hela en ex-
tra dimension. Vikten av att göra 
saker tillsammans och att vistas 
i skog och mark, verkar varar ett 
outtömligt och bra koncept. 

på sEnarE tid har vi även inom 
vår familjegrupp delat på ansvaret 
att tillsammans med barnen pla-
nera och genomföra våra träffar. 

undEr höstEn har vi besökt 
Forssa hembygdsgård och blev 
där guidade av en förälder och 
fick lära oss om vikingatiden och 

Familjegruppen i 
Sjöatorp – friluftsliv

om hur de bland annat begravde 
män ni skor på den tiden. Spän-
nande och mycket uppskattat!

EnkElhEtEn gör att vår verk-
samhet kan rulla på termin efter 
termin. Var gång man ser barnen 
komma med sina ryggsäckar på 
ryggen så känner vi att detta mås-
te bevara och vi vara rädda om!

kanskE att dEt är just det star-
ka engagemanget inom gruppen 
som kommer att förbli ett stolt 
minne vi kommer att bära med 
oss genom livet! 

vi vill ävEn tacka alla de män-
niskor i vår omgivning som gör 
det möjligt att underhålla och 
vårda detta framtida minne!
Eva och Pär
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av dE 300 000- 400 000 
djur som finns i landet på 
som ma ren skjuts ungefär    
100 000 under hösten. År 
2013 fälldes 3000 älgar i Kro-
nobergs län. Jakten är reglerad 
i jaktlagen och jaktförordning-
en och sköts av länstyrelsen. 
Fällavgiften för en kalv och 
en vuxen älg är 100 respektive 
900 kr. Resultatet för jakten 
ska anmälas till länstyrelsen.
Vi hoppas att alla älgjägare i 
Hjortsberga – Kvenneberga 
får uppleva bra kamratskap,  
vackra naturupplevelser, 
spänning och god jaktlycka i 
skogen.

En torsdagsmorgon i mit-
ten av oktober går startskottet 
för årets älgjakt för Hårestorps 
jaktlag Det ingår i Alvesta 
mel lersta älgskötselområde 
tillsammans med andra jakt-
lag i närområdet.

man har Fått en tilldelning 
på en vuxen älg och ett obe-
gränsat antal kalvar, som kom-
mer att få det hett på en areal 
av 270 ha.

jaktlEdarE jörgEn svEns-
son ger instruktioner till sina 
”taggade” och förhoppnings-
fulla jaktkamrater. Vapnen 
är väl inskjutna på Änganäs 
skjutbana. Om krutet är torrt 
och siktet rätt inställt, finns 
goda förutsättningar för ett 
gott resultat. Jakten sker med 
hjälp av hunden Buster, som 
ivrigt väntar på att få ge sig 
iväg. Skyttarna placeras sedan 
strategiskt på pass och i jakt-

Höstens älgjakt startade i vårt område den 13:e oktober. Den har alltså pågått 
en tid, och cirka 8 000 kronobergare har löst jaktkort för att hjälpa till med att 
decimera älgstammen. Något som måste till för att minska de trafikolyckor 
och skogsskador som älgen orsakar.

Älgjaktstider! 

Även traktorer förevisades av Dan Karlsson. Här en Morris Minor ”Presi-
dent” från 50-talet.

… i hjortsberga & kvennebergaälgjakt …

Rasmus står beredd med sin älgstudsare

Jaktlaget från vänster: Ulf V. Seimar K. Sivert K. Fredrik S. Christer S. Jörgen S. Rasmus S. StinaS. och Buster.

Foto & Text: Jan-Ingmar Magnusson

torn, och hoppas att de snart 
ska få höra ettriga hundskall 
och knakande älgkliv i skogen. 
Tyvärr fälls ingen älg denna 
premiärdag.

i skrivandE stund har två 
vuxna älgar setts, men det 
har inte getts möjlighet till att 
skjuta någon av dem. En sex-
taggig råbock och en räv gick 
dock ett annat öde till mötes.

FAKTA OM ÄLGEN
• Älgen är världens största nu levande  
 hjortdjur.

• Den förekommer i hela Sverige, dock  
 ej på Gotland.

• Älgarna är idisslande växtätare, som  
 huvudsakligen lever av blad, skott, 
 mindre kvistar och vattenväxter.

• Djuren i Norrland är generellt större  
 än i södra Sverige.

• Korna väger 270-360 kg. Motsvarande  
 siffror för tjurarna är 380-540 kg.

• Älgkon är dräktig 8 månader och 
 kalvarna föds i maj eller juni.

• Tvillingar är ej ovanliga.

Limerick

En älgjägare från Mo
var närsynt så pass, må ni tro.
När han sköt för fullt,
så det hördes till Hult,
föll till marken en helt vanlig ko.
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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 2014/2015
7 dec • Julbord kl 14. Värd: Eigert Pettersson, Åseda

24 januari • Endagsretreat. Ledare: Gunnel Noreliusson
27 februari - 1 mars • Retreat fredag-söndag
Ledare: Cicci Hagevi & Lena Hilding-Carlsson

För mer info om arrangemangen, titta in på hemsidan!

Välkommen!
, 073-800 58 83

GRÖTFEST
Forssa säteri 28 november 18.00

Vi samlas över en tallrik julgröt och en skinksmörgås.

Välkomna! Hjortsberga Hembygdsförening

i scoutErna FörsökEr vi 
tillämpa scoutlagen så mycket 
det bara går: vara ärliga, hjälp-
samma, generösa och bra kom-
pisar. 
Grundaren Baden Powells ord 
”Learning by doing”  är ett vik-
tigt rättesnöre för oss.

i höst har vi tagit vara på 
vär men i vattnet och tränat
liv räddning, paddlat kanot 
och också tränat att välta med 
kanoten, så man vet hur det 
känns och hur man kan ta sig 
upp om man kantrat. En ka-

Hälsning från scouterna i Hjortsberga
not sjunker aldrig, eftersom för 
och akter är fyllda med luft. 
Vi har simmat med flytvästar,
ka s  tat livboj och kollat hur 
många som kan hålla sig fly-
tande på en boj.

dEt roligastE En scout vet är 
ELDA! Det gör vi ofta och gär-
na och då får man både hugga
och såga. Senast var vi hos en 
smed i Slätthög och tillverka-
de laggjärn med långa skaft. På 
dem ska vi baka vikingabröd. 
Vi har kniv- och täljs kola, gör 
smörknivar och stekspadar  och 

i november ska vi gå höstrusk-
runda. Sedan är tanken att 
tillverka julbockar och klä 
med granris.

årskurs 2-3 kallas spårar-
scouter och årskurs 4-6 upp-
täckarscouter. Numera har alla 
scouter i Sverige samma färg 
på skjortan, samma scoutlag 
men olika färg på halsduken. I 
världen finns 35 miljoner scou-
ter, i Sverige cirka 100 000. 
Hjortsberga SMU tillhör 
Equmeniakyrkan (= mis sions-
kyrkan) och vi har lila halsdu-
kar med scoutliljan i kanterna.

Hälsningar från ett gäng 
glada ledare

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

Vill du 
annonsera 
i nyhets-
brevet?

Ring Björn Andersson 
på tel 0705-57 67 35.
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blandad info kyrkan

Söndag 14 december kommer vi att 
kunna njuta av stort luciatåg i Hjorts-
berga kyrka.  Det är ett 30-tal barn 
från Musik&Drama och Musik&Lek 
i Alvesta församling som kommer att 
sprida glädje i vintermörkret. Efter åt 
blir det avslutningsfest med dans 
kring granen i församlingshemmet.

– vi har så många  sångglada barn i 
Musik &Drama och Musik&Lek så vi 
vill göra ett riktigt stort och fint luciatåg, 
säger Maria Magnusson stolt. Vi kommer 
att bjuda på ett traditionellt luciatåg med 
sånger som är välbekanta men också några 
som kanske klingar lite nytt.  Sångsolister 
och tvåstämmigt utlovas också.

sEdan oktobEr har man övat för fullt 
i sina respektive grupper,  för att under 
novem ber slås ihop. Barnen har varit 
del aktiga och fått föreslå sånger. För dom 
yngsta, 6 år, blir det därför några lite enk-
lare sånger under framträdandet och för de 
äldsta, som är 12 år, är utmaningarna något 
svårare. Tillsammans i Musik&Drama och 
Musik&Lek ser man nu fram emot denna 
ljus- och sångtradition.

– Jag älskar att öva lucia, utbrister Maria 
Magnusson. Det är en fin tradition och man 
blir glad av alla sångerna. Speciellt när man 
har att göra med så duktiga och tonsäkra 
barn.
                    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

Stort luciatåg i Hjortsberga kyrka

Elisabet Cárcamo Storm, Maria Magnusson och Mia Claesson och håller i trådarna i årets stora luciatåg i Hjorts-
berga kyrka 14 december. 

Den 4/10 deltog Hjortsberga GK i trampettävlingen Gottåsa Cup 
med både ett pojklag och ett mixlag i de yngsta klasserna Pojkar 
klass 1 och Mix klass 1. Under förmiddagen deltog sammanlagt 
37 lag från 10 olika föreningar i tävlingen. 
   Gymnasterna från HGK som tävlade var Alwa Lundborg, 
Felicia Blomqvist, Alfred Karlsson, Gustav Johansson, Lukas 
Säbom och Tobias Wahlström, som alla tävlade för första gången 
och gjorde en imponerande insats som ledde till en tredjeplats i 
vardera klass för båda lagen.

Tredjeplats för HGK i Gottåsa Cup

Det var en härlig lördag den 27 september med över 100 sålda biletter. Bandet spelade bland 
annat gamla slagdängan ”Växeln hallå, hallå” med Janne Lucas Persson. Claes-Göran      

Hederström sjöng ”Det börjar verka kärlek banne mej” 
med flera låtar. Allas vår Little Gerhard var verkligen i 
sitt esse och drog många roliga skämt och sjöng självklart 
många av sina gamla hits som till exempel ”Siste Mohika-
nen”, vilken det  blev en härlig allsång till. 
   Vi i Bygdegårdens styrelse vill tacka alla som kom och 
så hoppas vi på en ny spelning nästa år.

Anna Karlsson Lundh 

Cadillac Band i Kvenneberga Bygdegård

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!



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


