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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 driver vi ett Leader Linnéprojekt för att utveckla bygden. 
Vill du veta mer kontakta projektledare Magnus Carlsson på 070-677 44 45 
eller info@attraktivahjortsberga.se. Du kan också gå in på projektets hemsida,  
www.attraktivahjortsberga.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.
Copyright Attraktiva Hjortsberga.   

Vårt Leader projekt Attraktiva Hjortsberga
Hej alla ni som bor i Hjortsberga och Kvenneberga och övriga som läser det 
här nyhetsbrevet, det andra i ordningen. 
Efter ett lite trögt första halvår så börjar äntligen projektet komma igång på 
allvar. När detta skrivs så håller badhytterna på att byggas och om allt fungerar 
som det ska så är de på plats om några veckor.  En studiecirkel är igång och 
flera är i planeringsstadiet. Om ca. en vecka kommer det att vara en utflykt i 
bygden där vi får en möjlighet att lära känna den, lite av dess historia och  
människorna som bor här.
Vi har en projektplan att följa men inom den finns det också en viss flexibilitet. 
Därför är dina idéer och ditt engagemang det som gör att projektet fortskrider. 
Hör av dig om det är något du undrar över eller om du vill 
dela med dig av dina idéer.  
Mina kontaktuppgifter ser du i rutan till höger.
Det här nyhetsbrevet är tänkt att vara en kanal för bygden, 
för föreningar och företag, att kunna berätta vad som hänt 
och vad som kommer att hända.
Hälsningar Magnus Carlsson, projektledare.

Händer på  
Hjortsbergaskolan

På Hjortsbergaskolan 
jobbar eleverna med 
djur och växter i när-
miljön.
Som en del i detta har vi 
påbörjat arbetet med att 
lära oss mer om de djur 
och växter som lever vid 
och omkring vår skola.
Skyltar som tillverkats 
i slöjden ska sättas upp 
vid ett tiotal träd med informationstexter som eleverna skapat. Vi hoppas att 
allt ska vara klart för visning till höstmarknaden den 18 september!

Arbetsdagar på badplatsen
Det som ska göras dessa dagar är att badplatsen ska jämnas till och 
förberedas för att kunna placera badhytter och sen bygga toalett.

Kom med kratta, spade, skottkärra och glatt humör. 
Projektet bjuder på fika.

Vi håller på mellan 10 och 14 den 6/10 och 13/10.
Redan före dessa dagar kommer det gamla  

omklädningsrummet att rivas och marken grovplaneras.  
Vill du hjälpa till med det på dagtid  så hör av dig.

Har du frågor ring Björn Andersson, 070-557 67 35.
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Projektmöte!
2 oktober kl 18.00 är det projektmöte för alla i Forssa Säteri.
Det börjar kl 18 med information om vad som händer i projektet. 
Ca kl 19 blir det fika och därefter kommer Roland Axelsson m.fl att informera 
om torpinventering. Det blir också en koll av intresset för en uppdatering av 
den torpinventering som gjordes för något år sedan.

Välkommen!

Maris Mirakel
Behandlingar: Ansiktszonterapi,

Reiki-, Ängla-, Ton-, Trumhealing, 
Djurkommunikation,  

Mediala konsultationer

Välkommen!
Tel: 070-655 06 24, mari@marismirakel.se

www.marismirakel.se Du som tycker om att sjunga, 
kom med i församlingens kör.

Kom och träffa nya och gamla vänner. 
Van eller nybörjare går lika bra. Vi sjunger 
både i kyrkan och i andra sammanhang och 
har en blandad repertoar. 
Vi sjunger allt från Gabriellas sång, gospel 
och Bach till Michael Jackson.
Just nu övar vi till en välgörenhetskonsert, Music for life,  
torsdagen den 11 oktober i Alvesta kyrka med många fina sånger.
Vi framträder ca. en gång i månaden och du medverkar  
de gånger du kan.

Vi övar måndagar kl. 18.30 – 20.00,  
jämna veckor i Hjortsberga församlingshem 
och udda veckor i Alvesta församlingshem.
Kom som du är! Ingen anmälan.

Har du frågor ring Mia Claesson tel 0472–177 75
Vi ses!

Hjortsberga Gospel
Hjortsberga Gospel sjunger svängig gospelmusik 
och vi uppträder i och utanför kyrkor runt om i 
regionen.
Under hösten sjunger vi i Alvesta och Växjö. 
Kanske gör vi en repris på vår bejublade julkonsert 
någon gång i december.
Är du intresserad av att komma med och uppleva 
glädjen och svänget i gospelmusiken är du välkom-
men att kontakta oss! Johan Wallin 070-441 37 88.

Hjortsberga 
Gymnastikklubb

mån 17-18, barngymnastik 
F:07-08

mån 18-19, barngymnastik 
F:05-06

ons 17-18, mamma, pappa, 
barn F:09 eller yngre

ons 18.30-19.30 
motionsgymnastik

tor 17-18.15, barngymnastik 
F:02-04

tor 18.15-19.30 ungdoms- 
gymnastik, F:01 el. tidigare

sön 19-20 innebandy 
Prästängsskolan

Vill du veta mer ring 
Vivianne Karlsson 

0472-55 00 70

Jubileumsfest i Forssa Säteri 12 augusti 2012.
Det var härligt väder med solen som bakgrund. 
Klockan 14.00 började vi med att alla fick gå en 
tipsrunda som Inger Andersson vann. Ordförande 
Ove Spång hälsade ett 40-tal personer välkomna. 
Per-Olof Andersson från Kulturparken pratade om 
Länsarkivet. Tack för detta intressanta föredrag.
Sedan avslutades jubileet med kaffe och tårta. Ett 
stort tack till alla som gjorde denna dag möjlig att 
genomföra. 
Mari Spång
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Samhällsföreningen

Planerar för att anordna en hundbadplats och en grillplats vid strandprom-
enadens 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  jonas.nina@ipbolaget.com
Torbjörn Andersson snekan@telia.com
Helen Antonsson helen-antonsson@telia.com
Marie Bergh  bergh@wtnord.net
Rolf Bladh  rolf.bladh@maleri.se
Martin Tiinus  martin@tiinus.net

Efterlysning

Vill du jobba med 
nyhetsbrevets innehåll 
eller layout.
Skriva om vad som hänt 
eller kommer att hända 
i bygden eller ta ett 
foto. Alla bidrag mot-
tages med tacksamhet.
En annan uppgift är 
att hålla kontakt med 
föreningar eller  
annonsörer. Hör av dig 
till Magnus Carlsson 
eller Mari Spång

Pubafton
Pubafton i Kvenneberga Bygdegård fredagen den 
21 september  kl 19:00 - 24:00. På puben serveras 
kvällens rätt till ett bra pris, som alternativ finns 
korv med bröd. Ett gottebord till barnen och de 
vuxna som är sugna, även detta till bra priser. Efter 
maten serveras kaffe och kaka. Den är endast öp-
pen för medlemmar.

Hjortsberga Hembygdsförening
23/11  Grötfest! Vi samlas över en tallrik julgröt och en skinksmörgås.   
 Välkomna kl. 19,00.
Stöd Hjortsberga Hembygdsförening. 
Medlemsavgift 100:-betalas till BG.782-9393
Vi är tacksamma för all hjälp vid de olika aktiviteterna.
Vi kan maila ut för en påminnelse, ring 0472-55 02 43 eller maila 
ove.spang1@gmail.com och lämna din intresseanmälan.
Tack och hjärligt välkommen!

Scouternas vision  
är att skapa en bättre värld

Scouting på Hjortsbergagården
Hjortsberga SMU

Tisdagar 18.00 - 19.30. “Häng mä”
Spårare åk 2-3 och Upptäckare åk. 4-6.  

Info Maria Anderzén tel. 070-759 65 15, 0472-55 01 04.

Scouternas syfte  
är att göra unga redo för livet

Friluftsgudstjänsten i Forssa Säteri 17 juni 2012. 
Vi stod i valet och kvalet om vi skulle vara ute eller inne. Regnet hängde i 
luften, och vi valdeatt vara inne. Gudstjänsten firades med ¨Träd in i dansen¨, 
en svensk folkdansmässa med 
mycket sång och dans, skriven av 
Per Harling och Susanne Bågen-
felt. Texterna säger så mycket och 
musiken ger glädje till varje hjärta 
och själ. Det kom över 90 personer, 
men alla var glada och trängseln 
var härlig att skåda. Dansarna från 
Hjalmogillet var duktiga, Alvesta 
kören sjöng från hjärtat så vår  
kantor log och spelmännen gjorde 
så att vi  lyfte till högre höjder. Svante såg nöjd ut, det var hans sista predikan i 
Forssa Säteri. Vi hoppas att den här traditionen fortsätter och att fler hittar ut 
till oss. Vi får tro att vädrets makter är med oss nästa år så att vi kan vara ute.
Vi vill samtidigt tacka alla som ställde upp med att fixa gott fika och allt frivil-
ligt arbete som detta medförde. 
Ove Spång
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Studiecirklar som mötesplats
Ett mål i projektet Attraktiva Hjortsberga är att skapa fler mötesplatser för oss 

som bor här. Därför vill vi bl a utveckla studiecirklar i bygden. 
Under våren startade vi en trädgårdscirkel med drygt 20 deltagare.  
Vi hade så roligt att vi har valt att starta en ny omgång nu i höst.

Har startat: 
Året runt i min trädgård 
Vi ses sista onsdagen i varje månad kl 18.30. 
Nästa träff blir 26 september. Ann-Charlotte 
Hermansson från Hjortsberga medverkar och 
ger oss inspiration till vackra höstträdgårdar, 
höstjobbet inför kommande säsong m m . 
Välkommen med !!

På gång
Att läsa böcker tillsammans 
Vi ses 1 gång/månad kvällstid alt. dagtid. Deltagarna väljer en bok var, som 
köps eller lånas på biblioteket. Vi lovar engagerande samtal om böckernas 
berättelser! 

Bli vän med din dator 
Känner du dig osäker på mycket eller lite? Vill du lära 
dig bara något speciellt t ex Skype eller Facebook? Delta 
i ett datorcafé! Ta med dig din dator till cirkeln och få 
hjälp att tillsammans med cirkelledare använda dig av 
alla möjligheter via olika program och på nätet. Vi ses 
1-2 ggr/mån kvällstid alt. dagtid.
Båda dessa cirklar har i dagsläget 2-3 intresseanmälnin-
gar. Det måste vara minst 5 deltagare, för att starta. 
Vill Du också vara med?

Intresseanmälan senast 20 september till:  
Gudrun H Wikerstål tel 070-746 76 31 eller Magnus Carlsson tel 070- 677 44 45.

Under planering:
Torpinventering
Hur bodde folket i bygden för 100 år sedan? Känner du till de minnesmärken 
som finns kvar av livet på landet då? Hembygdsföreningen vill sprida kunskap 
om den torpinventering som gjorts i bygden. Det finns också behov av att 
underhålla informationstavlor mm på vissa gamla torpställen. Nu undersöks 
intresset och resurserna för att genomföra  en studiecirkel till våren 2013. 
Tapetserarkurs
Gillar du att fynda på loppis?  Fynden behöver ibland ”snyggas till”, så vi har 
också funderat på en tapetserarkurs i cirkelform, kanske till våren 2013.
Även här vore det bra att få intresseanmälningar, för att veta om vi ska gå vidare 
i planeringen. 
Hör av dig till Gudrun eller Magnus, alt. till Hembygdsföreningen, om du 
tycker detta är en god idé!
Gudrun H WikerstålBesök hos Marie Jadner i Öja, Maries Plant & 

Svamp. Foto: Gudrun H Wikerstål
Sibbes stua

Sibbes stua i Hjortsberga socken, beläget 
500 m nordväst om Hjortsberga kyrka 
mot Agnaryd i en kuperad och klippig 
skogsterräng.
Sägnen förtäljer att en fattig skomakare 
inte ville gå i krigstjänst. Han höll sig 
dold långa tider i dessa stengrottor. Hans 
hustru och barnen turades om att förse 
honom med mat och skomakaruppgifter 
från bygden.
Sibbe sägs också haft verkstad under sten-
blocken med verktyg. Lämningar sägs har 
hittats, som visar var boplats och verkstad 
har funnits, och platsen kan än idag vara 
föremål för spårfinneri.Utdrag ur Norra 
Allbo Hembygdförenings Årsbok 1936. 
Thorwald Danielsson Klippblocken vid Sibbes Stue. 

Foto: Magnus Carlsson.
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23/9 kl 14.00
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PS. Glöm inte fikakorgen!
(Kan lämnas på Hjortsbergagården)

Om du vill veta mer kontakta Magnus Carlsson
på telefon 070-677 44 45 eller info@attraktivahjortsberga.se.

Välkommen!

Samling vid 
Hjortsbergagården.

Cykla eller åk bil efter vad som passar dig.
Vi lämnar Hjortsbergagården i lagom stora grupper.
Om du vill cykla kom  13.30 och med bil vid 14.

Om du inte hittar så får du en vägbeskrivning.
Har du ingen egen bil så ordnar vi plats.

1

Besök  i Hultakvarn
Vi börjar med ett besök hos Tommy med familj. 

Tommy kommer att visa oss kvarnen som nu 
producerar ström och berätta lite om den.

2

En titt på 
Amundsgård i Hult

Sen fortsätter vi till Joakim och hans familj.
Där tar vi en titt på grisstallarna och 

får information om hur man föder upp grisar. 

3

Fika vid 
Hjortsbergagården.

Tillbaka på Hjortsbergagårderna � kar vi. 
Inne eller ute beroende på väder.

Lekar för barnen.
Glöm inte � kat!

4

Lär känna bygden, dess historia 
och människorna som bor här.

Träna pilates i Hjortsberga!

Det lugna sättet att skaffa sig en vältränad kropp.
Läs mer på www.alvestapilates.se.

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

HJORTS
BERGA

GÅRDEN

R ä k f r o s s a
E n  k v ä l l  m e d  h a v e t s  l ä c ke r h e t e r 

o c h  l i t e n  p a j b u f fé 

På  H j o r t s b e r g a g å r d e n  l ö r d a g e n  1 3 / 1 0  k l  1 8

“Grabbarna Grus” från Rydaholm underhåller med sång & musik”  
Anmälan senast 8/10, kostnad 250 kr  (4-10 år 125 kr)

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

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

Välkommen till Hjortsbergagården
Uthyrning i Forsa Säteri

Passa på och hyra vår härliga 
lokal när du ska ha konfirma-
tion, student, fest eller träff 
av något slag. Det är en fin 
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.
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Vi är din extra resurs!
Höststädning i trädgården

Byggreparation - Fastighetsskötsel
Hushållsnära tjänster m.m.

Kontakta oss i Alvesta:
070-655 10 89, alvesta@farmartjanst.se

www.farmartjanst.se

Här skulle ditt företag kunna synas. 
Kontakta Magnus Carlsson på på telefon 070-677 44 45  

eller e-post till info@attraktivahjortsberga.se.

Familjen Svensson
Lantbruk &  

Ponnyuppfödning

Vret
070-376 69 56

Alvesta 
Regummering AB 
Tel. 0472-108 56


