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L eader Linné eU -projektet är 
av  slutat, vi tackar projektledare 
Magnus Carlsson för väl utfört 

arbete. Med sin entusiasm har han arbetat 
för att utveckla en levande bygd. Losbadet 
har färdigställts, kurser och studiecirklar är i 
gång och nyhetsbrevet för Hjortsberga och 
Kvenneberga läses av de flesta.

nyhetsbrevet fortsätter trots att 
Magnus Carlsson lämnat projektet Attraktiva 
Hjortsberga, nu med en grupp frivilliga 
medarbetare vid rodret. Vi tar emot förslag, 
information och nyheter om vad som hänt 
och händer i Hjortsberga och Kvenneberga.  
Känner du till en intressant händelse du vill 
dela med dig eller har ditt hus en intressant 
historia, finns det i din närhet en plats du 
gärna vill berätta om?  Kontakta då oss så 
kan vi ta med det i ett framtida nummer av 
Nyhetsbrevet. Kanske vill du också arbeta 
med nyhetsbrevet? Välkommen!

ni Undrar kanske vem jag är och varför 
jag skriver här?  Jag är en av de frivilliga som 
arbetar för att Nyhetsbrevet skall fortsätta att 
komma ut tre till fyra gånger per år. Jag är 

född och uppväxt i Lund men jag hade en 
livsdröm om att bosätta mig i Hjortsberga. 
Det har nu gått fyra år sedan flytten till 
vårt drömhus på Åvägen 1, huset som förr 
inrymde Karl Johanssons lanthandel. 

Under min barndom tillbringade jag och 
mina syskon alla sommar-, jul- och febru ari - 
 lov i Hjortsberga, hos vår mormor. Under 
en 20-års period var jag  bosatt utomlands 
och återvände till Sverige 1989. Min familj 
är min man Kent och våra två hundar Hugo 
och Xenia.  Vi har en liten blå Citroën 2CV 
som vi kör med till vardags och på semester.  
Heja gärna om vi möts under promenader i 
byn.

för cirka ett år sedan skrev jag i Nyhets-
brevet och frågade om någon har kvar gamla 
äppelsorter i sin trädgård. 

Har du det?
  

Vänligen
Elisabeth Berggreen 
Flink

Manusstopp nästa nummer: 1 april 2014!

www.hjortsberga.se
På hemsidan finns en kalender där förhoppningsvis allt som händer i Hjortsberga så 

småningom ska finnas med. Hemsidan är under uppbyggnad och kommer att fyllas på. 

Vill du hjälpa till med hemsidan hör av dig till Magnus Carlsson, mobil 0706-77 44 45.

Facebook grupp för Hjortsberga och Kvenneberga
Sök efter Hjortsberga Alvesta inne på Facebook så hittar du den. 

Gruppen är sluten men du ansöker lätt om att få vara med.

Om Nyhetsbrevet
Nyhetsbrevet för Hjortsberga och Kvenneberga produceras av en grupp frivilliga medarbeta-
re. Redaktionen är för närvarande: Elisabeth Berggreen Flink, Björn Andersson, Lena Klarefelt, 
Margareta Arvidsson samt Lizzie Danielsson. Behjälpliga är även Magnus Carlsson samt Melvyn 
Lundholm. Nyhetsbrevet finns som en naturlig fortsättning på det avslutade Leader Linné-
projektet Attraktiva Hjortsberga. 

Vill du delta/bidra/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 600 exemplar. Manusstopp för nästa nummer 
är senast 1/4. Vill du annonsera? Kontakta Björn Andersson, tel 0705-57 67 35.

Vårterminen har startat!
Under vecka 3 drog de olika gymnastik- och motionsgrupperna igång
under HGK ś regi. Dagar och tider är desamma som föregående termin.
Höstens nyhet, motionsgymnastik för herrar, fortsätter. Det finns plats för 
fler, hjärtligt välkomna på torsdagar klockan 19.30 i Hjortsbergaskolans gymnastiksal.

Sportlovsaktivitet
Måndagen den 17/2 klockan 14.00 arrangerar HGK Lilla Vasaloppet vid El-ljusspåret i 
Hjortsberga. Det bjuds på grillad korv. Medalj till alla barn som deltar. Saknas det snö 
fungerar det bra med gå-lunka-löp, med eller utan stavar. Välkomna, stora som små!
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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, 
Kennerth Svensson, 0472-55 03 20 • kennerth.s@telia.com

, 073-800 58 83

Var 
finns 
du? 
… som vill hjälpa till i en 
redaktion som jobbar med 
nyhetsbrev och hemsida? 
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.

Boka torsdagen 13/3 för års-
möte. Tid och plats kommer 
med särskilt utskick och 
annons.
Påskpromenad ordnas lång-
fredagen 18/4. Brukar vara 
en återvändardag. Berätta 
för vänner! 
Samhällsföreningens styrel se 
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.se

Samhällsföreningen

Våra populära Trädgårdscirklar och Möbeltapetserarcirklar lever vidare även i vår. Framöver 
organi seras studiecirklarna via Studieförbundet Vuxenskolan i Alvesta. Det kommer att fungera 
så här till hösten, när nya cirklar kan starta upp:

Du tittar igenom utbudet av cirklar som finns på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida  
–  www.sv.se. Du lockar med någon vän/bekant/granne och anmäler er sedan till Vuxenskolan 
enligt de kontaktuppgifter som finns på hemsidan. 

Jag kommer att göra extra reklam för några cirklar på våra anslagstavlor, i Nyhetsbrevet, på 
vår egen hemsida och facebooksida. Där kan du också själv locka 
fler deltagare till just den cirkel som du själv vill få igång !

Jag kommer sedan att hålla kontakt med Vuxenskolan i Alvesta. 
De cirklar som har ett antal 
anmälda deltagare från bygden, 
kommer vi att försöka förlägga 
på Hjortsbergagården eller i 
någon annan lämplig lokal i vår 
bygd.

En studiecirkel måste ha 
6-8 deltagare för att starta.

Gudrun Henriksson Wikerstål Martin Wikerstål som under 2013 
deltog i Vuxenskolans studiecirkel för 
blivande biodlare.

Studiecirklarna lever vidare i Vuxenskolans regi

Gudrun Henriksson Wikerstål
Bor i Gravanäs, Hjortsberga
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Logen iogt byggde ordens-
huset Högaborg som var klart 
1906. Det var en stor byggnad 
med samlingssalar på bottenvå-
ningen och bostad på andra vå-
ningen. Här kom under en lång 
tid att bedrivas många skiftande 
verksamheter. Förutom IOGT:s 
verksamhet hyrdes lokaler ut 
till Karl Johanssons speceri och 
lanthandel, möten för SLU (Sv 
Lantbygdens Ungdomsförbund) 
och andra föreningar samt 
Hjortsberga sjukkassa som 
startades tillsammans med 
nykterhetsrörelsen. Möten 
med ”Högaborgs kommuns 

röstberättigade medlemmar” 
fanns också enligt protokoll 
från 1912. Denna förteckning 
innehöll 27 män då kvinnorna 
ännu inte fått rösträtt. De fick 
istället ordna symöten eller låna 
böcker i  logens folkbibliotek. 

bLand de frågor som diskute-
rades i ”Högaborgs kommun” 
kan noteras: Behovet av att 
kyrkan inköper en likvagn, 
Hur kan man förhindra att så 
många emigrerar till Amerika?, 
Vad gör kungen för sin lön?, 
Byggande av småskola i Sjöatorp 
(blev klar på 30-talet), Gör stat 

och kommun något för tattare 
och luffare? Ett förslag var att 
det inrättades arbetsanstalter 
för de som inte ville arbeta 
och Vilken är anledningen till 
att alkohol får tillverkas och 
försäljas som njutningsmedel?. 
Här var några axplock på 
frågor som behandlades vid 
denna tidpunkt. 

Livet gick vidare med bio, 
utflykter och studiecirklar. 
Behovet av Högaborg som 
samlingslokal minskade liksom 
medlemsantalet i IOGT 
varför lokalen hyrdes ut till 
Arrenmarks Konfektionsfabrik 
till syfabrik 1948. Denna 
upphörde efter några år för 
att bli matservering och kafé. 

1962 såldes Högaborg till 
Hjortsberga kommun men 
fastigheten hade tjänat ut och 
revs. En era var till ända. 

Lena och björn Andersson 
köpte sedan tomten av Alvesta 
kommun och byggde en villa 
på denna historiskt intressanta 
plats.

för den som vill läsa mer om 
rekommenderas Stig Ahlkvists 
bok, ”Hults Rote Hjortsberga 
Samhälle mm”. Utgiven 2001 
i samarbete med Hjortsberga 
Hembygdsförening. Finns att 
låna på Alvesta bibliotek.

Lena & Björn Andersson

När järnvägen mellan Borås och Alfvestad byggdes 
i början på 1900-talet fanns det inte många hus i 
samhället. Sjöanäs och Brände gård var de enda. Ny 
stationsbyggnad var klar 1902 och blev startskottet 
för ny byggnation i samhället.

Högaborg 1906-1970

En gruppbild, sannolikt av medlemmar i Logen IOGT, utanför Karl Johans-
sons Speceri & Diversehandel i Högaborg, tagen i början av 1910-talet. 

Karl Johansson med sin syster Ester Alm med Högaborg 
i bakgrunden, troligtvis någon gång runt 1912-14.

Nyhetsbrev för Hjortsberga & KvennebergaSå var det förr…
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Scouternas vision är 
att skapa en bättre värld

scouting på 
Hjortsbergagården

Hjortsberga sMu

Tisdagar 18.00 - 19.30. Scout från åk. 2.   
Ring Maria Anderzén för mer info 

på tel. 070-759 65 15 eller 0472-55 01 04.

Scouternas syfte är 
att göra unga redo för livet

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!

Passa på att hyra vår härliga lokal 
när du ska ha konfirmation, student
firande, fest eller träff av något slag till 
mycket humana priser

Det är en otroligt fin miljö att vara i 
med vänner och familj.

Ring Ove på tel 070655 02 43 eller 
Mari på tel 070655 06 24, alt 0472 
55 02 43, för bokning eller frågor.

Uthyrning i vackra 
Forsa Säteri

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

Välkommen på
Semle-FiKA 
med tipspromenad
i Kvenneberga bygdegård

Söndag 2 mars
kl 15-17

Hälsningar Styrelsen

Vet du... 
… att vi på landsbygden har ett rullande bibliotek som kommer 
en gång i månaden? Du kan låna inte bara böcker, utan tidskrifter, 
talböcker, barnböcker och mycket annat. 

Bussen stannar i olika byar och ofta nära din bostad. 
Vill du veta mera ring 0472-15264 eller 070-5828922 eller 
e-posta: britt.marie.helgesson@alvesta.se. 

På http://bibliotek.alvesta.se/web/arena/bokbussen hittar du turlista.

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 2014:
4/3 Fettisdagskaffe med semla (20 kr) kl 10

19/4 Påskbuffé kl 18  •  30/4 Valborgsfirande kl 20
25/5 mors Dags-middag kl 12.30

retreater 28/2 -2/3 samt 7-9/3, anmälan
För mer info om arrangemangen titta in på hemsidan!

Välkommen!

Vet du även...
… att det finns kompletteringstrafik för oss som bor 
på landsbygden och har mer än 1 km till hållplats för 
kollektivtrafik? I Hjortsberga går turen till Alvesta tis-
dagar och torsdagar 9-12. Du hämtas nära din bostad 
och du hinner gå till apotek, handla, fika med mera. 
Pris cirka 29 kr. Ring 0775-77 77 00 senast kl 15 
dagen före resdagen.

På http://www.lanstrafikenkron.se/kompletterings-
trafik hittar du mer info och turlista.
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under fyra dagar i maj gör alvesta 
församling en storsatsning på 
välgörenhet som alla har samma 
mål: att samla in pengar till de tre 
internationella projekt som för-
samlingen särskilt stöttar.

Välgörenhetshelgen inleds på torsdags-
kvällen med en med en stor Välgörenhets-
konsert i Hjortsberga kyrka. Det kommer 
att bjudas på ett ”fyrverkeri” av olika 
artister och musikstilar: Linda Pettersson 
tolkar ljuva jazzlåtar, Gabriel Cárcamo 
framför sin egen musik, Cecilia Alrikson 
och Anders Nilsson bjuder bland annat på 
sångnummer ur musikaler, Peter Alrik-
son visar vilken orgelvirtuos han är och 
Philip Cárcamo tolkar sina favoritsånger. I 
”husbandet” ingår förutom Mattias Welin 
på bas, också Casper Sandberg, gitarr och 
församlingens kantorer Gunilla Erikson 
och Mia Claesson. 

Konferenciern Elisabet Cárcamo Storm 
lovar att kvällen kommer att innehålla både 
allvar och skratt och en hel del överrask-
ningar...

Mer information om biljettförsäljningen: 
se Församlingsbladet som kommer i din 
brevlåda slutet av februari.  

På fredagen anordnar församlingens fem 
Tjejgrupper, tjejer i årskurs 6 och 7, disco 
i församlingshemmet i Alvesta för låg- och 

mellanstadiet. De hoppas givetvis på många 
besökare!

På lördagen blir det dessutom brödförsälj-
ning utanför affärerna i Alvesta, som 
tjejerna ordnar.

söndagen inleds med Himlaliv i Skogs-
kyrkan. Som vanligt firas en härlig, glad 
gudstjänst för alla åldrar. Efter gudstjänsten 
blir det tipspromenad runt Skogskyrko-
gården, med frågor både för vuxna och 
barn. Helgen avslutas med en spännande 
Temagudstjänst utanför Alvesta kyrka. En 
gudstjänst ute i det fria där man tillsam-
mans får fundera över vilket ansvar vi har 
för Skapelsen och hur vi kan påverka värl-
den. Efter gudstjänsten blir det Kyrksoppa i 
församlingshemmet. 

Förutom församlingens Tjejgrupper kom-
mer även Ungdomsledargruppen och Inter-
nationella Gruppen att finnas med som 
arrangörer för välgörenhetshelgen. 

Läs mer i Församlingsbladet i slutet av 
februari och i Smålandsposten!

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

HJORTSBeRGA iF
Föreningen bildades 1933 och förra året firade vi 80-års jubileum. Föreningen har en väl 
fungerande styrelse och en fin anläggning med två gräsplaner och en liten grusplan. 

Det senaste året har vi bara haft 3 st tjejlag i seriespel. Lagen är Damlag, U17, F01 samt en 
fotbollsskola. Damlaget spelar i div 3 och U17 och F01 spelar i ungdomsserier och ska på sikt 
förse damlaget med nya spelare. Vi har även en fotbollskola för alla flickor eller pojkar som 
vill börja eller prova på att spela fotboll.

Att driva fotbollsförening på en liten ort har blivit allt svårare då man är beroende av att 
så många som möjligt på orten vill börja spela fotboll så att man får en återväxt. Att hitta nya 
ledare och sponsorer är också svårt men väldigt viktigt. Man måste faktiskt inte kunna fotboll 
för att bli ledare – engagemang och drivkraft är det allra viktigaste! 

Sponsorer är också en viktig del för föreningens överlevnad. Alla pengar som föreningen   
får in går till underhåll av byggnader, fotbollsplaner samt matchkläder och annat material   
som lagen och föreningen behöver.

Vill du veta mer? Kontakta fredrik Thorén, tel 070-273 42 48 eller Jens andersson, tel
070-581 95 58 eller kika in på vår hemsida: www.hjortsbergaif.se.
Vill du hjälpa till är det bara att höra av dig. alla är hjärtligt välkomna till Hjortsberga if!

Tillsammans kan vi göra skillnad!
Alvesta församlings Välgörenhetshelg 811 maj
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ALVESTA: Grönkullav 2. Tel: 0472-135 35. 
www.hjortsbergamaleri.se

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

Ring: 0704 – 41 11 30 eller maila: 
melvyn@medvind.se

Se till att ditt 
företag har Medvind! 

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

Vill du 
annonsera 
här?
Ring 070557 67 35.


