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Hjortsberga

SMU Kiosk & Café
hjortsbergakiosken.se

Hjortsberga

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

Meditation, behandlingar, 
försäljning av presentartiklar
Ring eller maila 0706 550 624

www.marismirakel.se

Familjen Svensson
Lantbruk & 

Ponnyuppfödning
Vret

070-376 69 56

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

Forsa Södregård 1  Tel: 0472 -55 01 22

Ny- och ombyggnader
Projektering
Reparationer och

 industribyggnation
Entreprenadmaskiner uthyres

EIDENSKOGSC.
C.Eidenskogs Bygg AB  Rydaholm
0472-202 00
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Detta nyhetsbrev produceras med stöd från Leader Linné.

Attraktiva Hjortsberga
Attraktiva Hjortsberga är en sammanslutning 
av föreningar och enskilda i Hjortsberga och 
Kvenneberga socknar. 
Tillsammans drivs ett Leader Linnéprojekt för 
att utveckla bygden. 
Vill du veta mer kontakta projektledare 
Magnus Carlsson på 070-677 44 45 eller 

info@hjortsberga.se. 

Du kan också gå in på bygdens hemsida, 
www.hjortsberga.se. 
Nyhetsbrevet ges ut 4 ggr/ år i en upplaga av 
600 exemplar. Manusstopp för nästa nummer 
är senast 15/11. Vill du annonsera kontakta 
Magnus Carlsson.  © Attraktiva Hjortsberga. 
© Foto: Magnus Carlsson om inget annat anges.
Ansvarig utgivare: Magnus Carlsson

Varför ett frågetecken?
Varför ett frågetecken på framsidan? 
Nu har projektet hållit på i 1,5 år och tills års-
skiftet är det slut.
En fråga är vad har vi åstadkommit. En an-
nan, vad är kvar. En trejde fråga blir ju vad 
har resultatet blivit och vad är bestående.
Mycket har ju hänt, ytterligare en del ska 
hända under hösten. Men vi vill ju också att 
det arbete som är nedlagt av många under 
dessa 2 år ska ge ett resultat som gör att vår 
bygd har blivit lite mera attraktiv för oss och 
andra och att gemenskapen oss emellan har 

ökat. Det kommer inte av sig själv. Att pro-
jektet går mot sitt slut innebär inte att jobbet 
är färdigt. Istället är 
det ännu viktigare att 
vi engagerar oss för en 
fortsättning av bygdens 
utveckling. Det fi nns 
goda framtidsutsikter 
om vi vill att det är så 
det ska bli.
Magnus Carlsson, 
projektledare

Ny hemsida för Hjortsberga och Kvenneberga
www.hjortsberga.se

På hemsidan fi nns en kalender där så småningom och förhoppningsvis allt som händer i 
Hjortsberga ska fi nnas med. Föreningar ska kunna presentera sig och mycket mer. Hemsidan 

är under uppbyggnad och allte  ersom kommer den a   fyllas på. 
Vill du hjälpa  ll med hemsidan hör av dig.

Facebook grupp för Hjortsberga och Kvenneberga
Sök e  er Hjortsberga Alvesta inne på Facebook så hi  ar du den. 

Gruppen är sluten men du ansöker lä   om a   få vara med.

Nyhetsbrev fÖr Hjortsberga  Kvenneberga

Sida 11 2013-3

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

Missionskyrkan i Hjortsberga
I nyhetsbreven har tidigare skrivits om 
Hjortsberga kyrka och Kvenneberga kapell 
och nu är det dags för Missionskyrkan. Ur-
sprunget till Missionskyrkan härstammar från 
1870-talet även om kyrkan byggdes senare. 
1913 beslutades att köpa en tomt och 1916 
invigdes Missionskyrkan. Det är mycken 
möda, omsorg, bekymmer och många beslut  
som tagits under dessa år. Hjortsberga mis-
sionskyrka är en del av vittnesbördet om 

väckelserörelsens genomgripade förändring 
av samhället, när det gäller passion, missions-
hängivenhet, demokrati och tankens frihet. 
Tiderna har förändrats även för Hjortsberga 
Missionsförsamling och 2009 fanns det bara 
18 medlemmar kvar. Därför beslöts att lägga 
ner verksamheten och att sälja kyrkobygg-
naden. Den 28 juni 2009 hölls den sista 
gudstjänsten. Nedan en bild på hur Missions-
kyrkan ser ut idag. Torvald Danielsson

Foto: Lizzie Danielsson
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Tisdagsgemenskapen 
- att dela en stund tillsammans

Varannan tisdag är församlings-
hemmet i Hjortsberga mötesplats 
för den som längtar efter en stunds 
gemenskap, samtal om livets stora 
och små frågor och gott fika! Un-
der året som gått har vi varit 15-
20 personer som regelbundet har 
träffats på tisdagseftermiddagar. För 
mig som ganska ny präst är det en 
fantastisk möjlighet att få lära känna 
församlingen. 

Vi brukar inleda med att sjunga 
något tillsammans och Gösta 
Andersson spelar piano. Vi väljer 
favoritpsalmer – när jag får välja så 
blir det ofta ”Härlig är jorden”. Det är 
underbart att få känna gemenskapen 
och höra gamla historier från förr. För 
mig är det en möjlighet att få lära mig 
massor om bygden och får höra be-
rättelser om de människor som har 
levt här. 

Vi brukar läsa någon berättelse, 
förra året läste vi biskop Jan-Olofs 
vykort i herdabrevet, Eva Spång-
bergs historier och aktuella bibeltex-
ter. 

Samtalet kommer alltid igång 
direkt och vi delar tankar och 
erfarenheter ur våra egna liv. Det 
blir mycket skratt och när vi lämnar 
församlingshemmet så är det alltid 
med en god, varm känsla i magen.   
         Text: Linda Waldén

Det blir mycket skratt och när 
vi lämnar församlingshemmet 
så är det alltid med en god, 
varm känsla i magen. 

   

”
Linda Waldén

Varannan tisdag är församlingshem-
met i Hjortsberga mötesplats för den 
som längtar efter en stunds gemenskap, 
samtal om livets stora och små frågor 
och gott fika! 
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Nu börjar tipsbingon igen!Nu börjar tipsbingon igen!

T i p s B i n g oT i p s B i n g o

H
jo

rt
sb

er
ga

 &
 K

ve
nn

eb
er

ga
H

jo
rt

sb
er

ga
 &

 K
ve

nn
eb

er
ga

Om du vill veta mer kontakta Lena Klarefelt på telefon Om du vill veta mer kontakta Lena Klarefelt på telefon 
070-947 91 35 eller Magnus Carlsson070-947 91 35 eller Magnus Carlsson

på telefon 070-677 44 45 eller info@hjortsberga.se.på telefon 070-677 44 45 eller info@hjortsberga.se.

VälkommenVälkommen
Samling vid Hjortsbergagårdens parkering Samling vid Hjortsbergagårdens parkering 

(mot badplatsen)(mot badplatsen)

p r o m e n a dp r o m e n a d

En tipsbingopromenad är ...En tipsbingopromenad är ...

en lagom lång promenad på bra en lagom lång promenad på bra 

underlag i trevlig miljö så att de allra underlag i trevlig miljö så att de allra 

flesta kan vara med. Utmed prom-flesta kan vara med. Utmed prom-

enaden finns bingonummer och tips-enaden finns bingonummer och tips-

frågor uppsatta. Bingo för alla men frågor uppsatta. Bingo för alla men 

tipsfrågorna passar bäst för vuxna. tipsfrågorna passar bäst för vuxna. 

Trevliga priser. 20 kr kostar det om du vill få chansen att Trevliga priser. 20 kr kostar det om du vill få chansen att 

vinna. Alla välkomna att promenera.vinna. Alla välkomna att promenera.

Datum under hösten:Datum under hösten:
Kl 11 den 22/9, 6/10 & 27/10Kl 11 den 22/9, 6/10 & 27/10

Så här var Så här var 
det i våras�det i våras�
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Samhällsföreningen
Planerar för att anordna en 
hundbadplats och en grill-
plats vid strandpromenadens 
södra del samt medverka till 
ett nytt omklädningsrum på 
badplatsen i Leader-Linne 
projektet. 
Samhällsföreningens 
styrelsen består av:
Björn Andersson
andersson.bj@telia.com
Jonas Ahlström
nina.jonas@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.com

Torpinventering fortsätter!
Vill DU vara med?

Vill du upptäcka lämningar efter torpställen 
och kanske få del av dess historia.

Hjälpa till att bevara rester från en svunnen tid.

I så fall hör av dig till:
Ove Spång, 070-655 02 43, ove.spang1@gmail.com, 

Kenneth Svensson, 0472-55 03 20, kenneth.s@telia.com

Intresset för fi ber i Hjortsberga samhälle är bra. Det är c:a 50 
hushåll som nu har anmält sig för fi ber.
För att med säkerhet kunna genomföra projektet behövs några 
mer hushåll.
Du som inte har bestämt dej och som har frågor kontakta 
någon av nedanstående:
Anmälningstiden går ut 16/9-2013.

Jerry Lindqvist    Högaborgsv 1   Mobil: 0737-544256
Mikael Klarefelt   Högaborgsv 3   Mobil: 0730-462210
Martin Tiinus       Högaborgsv 16   Mobil: 0703-790968
Tim Rokka           Västregårdsv 8   Mobil: 0708-909837

Christian Andersson, Wexnet   tel:  0470-775118

Fiber i Hjortsberga

, 073-800 58 83

Efterlysning

Var fi nns du som 
vill hjälpa till som 
en del i en redak-
tion som jobbar 
med nyhetsbrev och 
hemsida.
Du Behövs!
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H ä n d e r  i  A t t r a k t i v a  H j o r t s b e r g a !H ä n d e r  i  A t t r a k t i v a  H j o r t s b e r g a !
10/9  kl. 19.00 Projektmöte med Göran Lundahl
   Alvesta Kommun.   

22/9 kl. 11  Tipsbingopromenad

6/10 kl. 11  Tipsbingopromenad

10/10 kl 19  Projektmöte med besök från Agunnaryd. 
   De kommer att berätta om hur de jobbar   
   med sin tidning, Agunnaryds Allehanda.

27/10 kl 11  Tipsbingopromenad

PS. Glöm inte att skriva in i almenackan!

HJORTS
BERGA

GÅRDEN

Hyr Hjortsbergagården när du har fest
Låt oss laga maten eller hyr vårt självhushållskök.

Låt dina gäster sova hos oss om det blir trångt hemma
0472-55 01 36, info@hjortsbergagarden.se, www.hjortsbergagarden.se

Välkommen till Hjortsbergagården

Höst på Hjortsbergagården!
Smålandsafton 11/9 kl 19

Räkafton 26/ 10 kl 18, anmälan
öppet hus mellan 16 och 18

Retreat 14-17/11 samt 22-24/11, anmälan
För mer info om arrangemangen se www.hjortsbergagarden.se

Välkommen!
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Uthyrning i Forsa Säteri

Passa på och hyra vår härliga 
lokal när du ska ha konfi r-
mation, studentfi rande, fest 
eller träff  av något slag. 
Det är en fi n miljö att vara i 
med vänner och familj.

Ring Ove 070-655 02 43 
eller Mari 070-655 06 24, 
0472- 55 02 43 
för bokning eller frågor.

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

Scouternas vision 
är a   skapa en bä  re värld

Scouting på Hjortsbergagården
Hjortsberga SMU

Det börjar 3 september
Tisdagar 18.00 - 19.30. “Häng mä”

Scout från åk. 2.  
Info Maria Anderzén tel. 070-759 65 15, 0472-55 01 04.

Scouternas sy  e 
är a   göra unga redo för livet

GRANNSAMVERKAN MOT BROTT I HJORTSBERGA
Projektet börjar rullas ut. Skyl-
tar på infarterna är uppsatta 
och snart kommer material till 
hushållen att distribueras.
Du som ännu inte anmält dej 
och vill vara med kontakta 
någon i kontaktgruppen:
All medverkan är kostnadsfri 
och kräver ingen eller liten 
arbetsinsats. Men, du får in-
formation om vad som händer 
och vad du ska vara observant 
på för att skydda dig mot brott

Huvudkontaktombud
Lovisa Kindenäs, Högaborgsv 2   mobil: 0723-364200

Kontaktombud
Björn Andersson, Högaborgsv 10. 0472-550120 0705-576735
Erhard Sentker, Gravanäs Solhaga  0472-550818,  0709-456051

Grannsamverkan
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10/9 kl 19.00

P r o j e k t m ö t eP r o j e k t m ö t e
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Om du vill veta mer kontakta projektledare Magnus Carlsson

på telefon 070-677 44 45 eller info@hjortsberga.se.

Välkommen!Välkommen!

Vi får besök av 
Göran Lundahl, Alvesta kommun. 

Besöket kommer att utgå från 
Alvesta Kommuns landsbygdsplan 
och på vilket sätt Hjortsberga & 

Kvenneberga kan ha en fortlöpande 
dialog med kommunen.

på Hjortsbergagården
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Den enskilt största delprojektet är ju badplat-
sen i Hjortsberga. Det började så sakteliga 
förra året med att vi rev det gamla omkläd-
ningsrummet och att toaletten fl yttades bort. 
Efter det jämnades badplatsen till och vi 
fyllde ut i kanterna för att få en större gräsyta. 
Under förra året byggdes också de tre små 
badhytterna även om de inte placerades ut 
förrän i år. Efter en lång vinter så kunde vi 
äntligen börja igen och det första som gjordes 

var att det lades på ett lager med jord och att 
gräset såddes. Inte långt därefter så placerades 
badhytterna ut. Strax före semestern så restes 
det stora kombinerade omklädningsrummet 
och toaletten. Under badsäsongen har det gått 
att använda. Det som är kvar nu är lite detaljer 
mest inomhus. Ett stort tack till alla som bi-
dragit med arbetsinsats, sponsoring av material 
och maskiner, eller glada tillrop på arbetsplat-
sen och på Facebook.

Badplatsens förvandling

Badplatsen redo att användasBadplatsen redo att användas
Det gamla omklädningsrummetDet gamla omklädningsrummet

Så här dåligt var detSå här dåligt var det Här rivs detHär rivs det

Foto: Björn Andersson
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Här eldas den uppHär eldas den upp Jämnas tillJämnas till

Fika!Fika! Intensivt arbeteIntensivt arbete

Foto: Björn Andersson

SnickarglädjeSnickarglädje

Foto: Björn Andersson

Foto: Björn Andersson

Nästan färdigtNästan färdigt

MaskinhjälpMaskinhjälp


