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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 Mag-
nus 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 15/12. Vill du annonsera kontakta 
Magnus Carlsson. 
© Attraktiva Hjortsberga. 
© Foto: Magnus Carlsson om inget annat 
anges.

Ett pussel
Hoppet om sommar känns ganska avlägset.

Även om hösten till stor del varit varm så är 
det ju ingen sommarhetta. På något sätt så får 
man börja acceptera att det istället snart är jul 
och att det här året går mot sitt slut.

För egen del känner jag att det finns mycket 
jag hade velat göra det här året, både privat 
men också som projektledare i Attraktiva 
Hjortsberga.

Under året så har projektet ändå kommit 
igång efter en trög inledning med osäkerhet 
om vad vi fått pengar till. Arbetet är påbörjat, 
badplatsen är förändrad, vi har haft ett antal 
projektmöten och andra aktiviteter. Studie-
cirklarna flyter på. Detta nyhetsbrev har nu 
kommit ut med sitt tredje nummer. Och till 
våren ska mer ske. Badplatsen ska bli färdig. 
Olika aktiviteter för att skapa mötesplatser 
och gemenskap i bygden ska planeras och 
genomföras. Vi ska lite mer sätta Hjortsberga 
och Kvenneberga på kartan. Och så vidare!

Och allt som sker i Attraktiva Hjortsberga 
kan liknas vid ett pussel som ska läggas ihop 

med ditt och mitt livspussel. För många av oss 
är det nog så att det är svårt att få ihop det. 
Ibland passar bitarna inte och ibland är de för 
många.

I projektet har många varit engagerade men 
det finns utrymme för fler att komma med. 
En liten insats av många gör att mycket kan 
komma oss alla till godo. En liten pusselbit 
behöver inte vara så svår att placera i pusslet.

Kom på det som arrangeras. Hör av dig 
med vad du vill ska ske i bygden.  
Låt oss lägga pusslet tillsammans så kan 
mycket positivt ske.

Jag önskar en skön 
och vilsam jul och lite 
tid att reflektera över 
bygdens framtid.
God Jul och Gott Nytt 
År önskar jag er alla.
Magnus Carlsson,  
projektledare

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

Vårt andra besök var på 
Amundstorps gård och dess 
grisstallar. Gården drivs av två 
generationer  Granefelt och 
en ny generation står i tur 
att ta vid.  Efter att ha delats 
upp  i två grupper,  satt på oss 
blå plasttossor (av hygie-
niska skäl)  så begav vi  oss 
in i grisstallarna. Varje stall 
innehöll cirka 10 suggor  och 
varje sugga hade cirka 10-14 
kultingar, det fanns kultingar i alla nyanser 
från svart till rosa. Stora värmelampor höll 
kultingarna varma, närheten till suggan höll 

dem trygga. 
Söndagsturen avslutades med trevlig fika på 
Hjortsbergagården. Elisabeth Berggreen

Så blev utflykten 23 september
Regndropparna hängde tungt över Hjortsber-
gagården, klockan började närma sig 14 och 
det kändes lite uppgivet. Men plötsligt bröt 
solen fram ur molntäcket och allting vände. 
Det kom en grupp med cyklister och plötsligt 
en till, bilar som stannade, plötsligt var vi ett 
tjugotal som skulle med på söndagsrundan i 
Hjortsberga.  
Vi lämnade våra kaffekorgar på gården och 
begav oss till Hultakvarn,  där blev vi mot-
tagna av Tommy med familj, vars barn nu är 
femte generationen på kvarnen. Vi fick en 
muntlig introduktion, historia om kvarnen, 
dammen, flödet (vart vattnet kommer ifrån) 
och därefter gick vi in i generatorrummet. 
Dammluckorna öppnades och genom en 

lucka i golvet fick vi se hur man genom vatt-
nets kraft framställer el. Det mesta av elen som 
framställs förbrukas av familjen men det som 
blir över skickas ut på elnätet för försäljning. 
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Vet du inte vad du ska ge bort i julklapp?
Varför inte köpa ett presentkort på en behandling.

Gå in på www.marismirakel.se

Säljer även Änglar av olika slag 
och andra presentartiklar.

Ring så bokar vi in en tid så du kan se vad jag har 
att erbjuda i julklapp, tel. 0706 550 624

www.svenskakyrkan.se/alvesta

Välkomna!

missionsauktion
1 december

Hjortsberga 
församlingshem 

kl 14.00
Medverkande
Musik&Lek och SPF kören
sjunger julsånger

aktiviteter
Auktion
Servering ostkaka, hembakt och kaffe
Försäljning hembakat bröd, hembakad ostkaka
Lotterier 

Gåvor mottages tacksamt

Kyrkans vänner

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 
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

– Det här känns bra, 
säger Arne Andersson. 
När Missionsförsam-
lingen lades ned för tre 
år sedan var vår önskan 
att den skulle bli kvar 
här i Hjortsberga. Vi är 
många som beskådat 
den genom åren och 
kan nu göra detta även i 
fortsättningen.

Tavlan som är skänkt 
till Hjortsberga kyrka är 
från början Missionshu-
sets altartavla. Makarna 
Hilda och Karl August 
Högström från Hult 
tyckte att det saknades 
något framme vid altaret 
då Missionshuset bygg-
des 1916. Tillsammans for 
de till Stockholm för att 
med egna pengar köpa in 
en altartavla till försam-
lingen. Tavlans motiv är 
en av världens mest av-
målade motiv Den sista 
måltiden av konstnären 
Leonardo da Vinci. 

Skänkt tavla på plats

Och nu finns den på 
plats till allmän be-
skådan i Hjortsberga 
församlingshem.
– När vi hängde upp 
den var det en från 
Kyrkans vänner som 
tyckte att det kändes 

På Hjortsberga församlingshems vägg pryder nu Hjortsberga 
Missionsförsamlings gåva ”När Jesus med sina lärjungar instiftar 
den första nattvarden.”

som om man är en del 
av tavlans rum, berät-
tar Linda Waldén, präst 
i Hjortsberga kyrka. 
Vi är jätte tacksamma 
för gåvan.Välkomna 
att titta på den, hälsar 
Linda.

”När Jesus med sina lärjungar instiftar den första natt-
varden.” Tavlan är en gåva till Hjortsberga kyrka och 
hänger nu i Hjortsberga församlingshem. Tavlans konst-
när är okänd men den föreställer Den sista måltiden 
av konstnären Leonardo da Vinci, en av världens mest 
avmålade motiv.

Torpinventering
Tidigare i höstes var det ett möte för att stämma av intresse 
för att uppdatera torpinventeringen. 
Vi bestämde att gå vidare och är du intresserad hör av dig till 
Ove Spång 070-655 02 43, ove.spang@gmail.com
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Uthyrning i Forsa Säteri
Passa på och hyra vår härliga 
lokal när du ska ha konfir-
mation, studentfirande, 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.

Scouter i Julstugan
7 dec är det julstuga på 
Hjortsbergagården. 
Välkommen då att titta in i 
kåtan. 
Tomtemor bjuder på glögg 
och pepparkakor och vad 
tomtefar och nissarna gör är 
än så länge en hemlis. 

Utmed Sjöatorpasjön
Vi kan med glädje ta del i allt positivt som 
händer utmed sjön i samhället. Bryggan vid 
badstranden är utbytt mot en ny, och till 
våren kommer nya badhytter och toalett. 
Många har varit engagerade i detta arbete.

Den vackra strandpromenaden används flitigt 
av promenerande samhällsbor. Den under-
hålls årligen av vår aktiva samhällsförening.
De duktiga eleverna på Hjortsbergaskolan har 
berikat sträckan med diverse skyltar om fåglar, 
fiskar och träd, som finns i och vid sjön.
Längs den 1,8 km långa sträckan, mellan 
Hjortsbergagården och Gullis kvarn, sattes 
tidigare upp skyltar, på vilka man kan få en 
inblick i Hjortsbergagården, skolans och 
sågverkets historia.

Upplev gärna denna guldkantade promenad 
vi solens nedgång, då vattnet glittrar så  
vackert. Flera bänkar kan utnyttjas om man 
vill sitta ner och njuta lite längre.
Jan-Ingvar Magnusson

Losviken
Skymningstrålar leker i vasstät insjövik. 
Guldstänken på ytan gör aftonstunden rik. 
Över vattnets rytmer vågorna har makt, 
når sitt mål i sanden, lugnande i takt.

Sävens svaga susning tonas sakta ner. 
Glittrigt, kvällstrött vatten orkar inte mer. 
Mörkret bleker steglöst solens skira glans. 
Brisen tar i stillhet kvällens sista dans.

Dunklet faller varsamt emot stillad sjö. 
Vassens spegelbilder kommer snart att dö. 
Kvällspigg abborrhona spelar då sitt spratt. 
Under ytans ringar säger den godnatt.
Jan-Ingvar Magnusson

Vad gör scouterna?
Varje tisdagskväll samlas ett gäng scouter på Hjortsbergagården. 
”Scouting is outing” så uteliv så mycket det går är självklart.
Göra upp eld är både viktigt och roligt att kunna och det 
tränar vi mycket. 

När vädret är hyfsat är kanoting ett alternativ. I höst har alla 
tränat att tända lyktor, tovat och täljt olika saker. Ibland byg-
ger vi flottar eller är på tigerjakt eller spårningar. Varje termin 
har vi hajk och många har klarat att sova i riktigt kyligt väder. 
Nyss bakade vi kladdkakor och käkade i kåtan där några eldat 
så det var varmt och skönt. 

Vi har också bygt ett nytt för-
råd där vi kan ha en del av våra 
grejer. Under höstlovet var det 
scoutledarkurs på gården och 
då lagades det mat i kåtan. 
FN-dagen 24 okt hade vi pro-
grammet ”smakade på världen” 
och snart är det ”stumpakväll”.
Vår målsättning i scout är att 
bidra till att göra scouter redo 
för världen. Lizzie Danielsson

Scouternas nya bod

Kura-skymning 
Katarina von Bredow talar om tillkomsten av sin prisbelönta 
bok ”Flyga högt”, ”berättelsen om berättelsen” 
 
Katarina är författare  
och nybliven  
Hjortsbergabo.

Söndagen 27/1
Kl 16.00 i 
Kvenneberga Bygdegård
Kaffe serveras

Välkommen!
Katarina von Bredow
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För nästan alla är Alvesta förknippat med tågresor. Inte så 
konstigt med tanke på att stambanan har legat här sedan mitten 
av 1800-talet och miljontals människor har hört ”Alvesta 
nästa!” ropas ut. Här byter man inte bara tåg. Här kan man 
också stanna för att leva. Här finns bra jobb, fantastisk natur, 
fint boende, blomstrande näringsliv och bra och nära skolor. 

Alvesta är Alvesta. En lagom stor och väldigt flitig kommun 
med nästan 19000 invånare och 2000 företag, varav några är 
branschledande. När du inte jobbar kan du passa på att doppa 
tårna i någon av de många fina sjöarna, spana in livs levande 
havsörnar, lyssna på jazz, segelflyga eller ta tåget till någonstans 
i världen.

Välkommen hem till oss!

D a t a c i r k e l

På detta möte vill vi ta reda på vad just 
Du har för erfarenheter och vad du vill 
lära dig. Cirkelledare Börje Nielsen 
berättar om olika möjligheter.  Fika. 
Du kommer därefter att bli inbjuden att 
delta i en datacirkel på fem träff ar, 
en gång per månad under våren 2013.

Vårens träff ar kommer att vara januari till 
maj. Måndag, tisdag eller torsdag och prel. 
mellan kl 18 och 20.
Cirkeln kommer att vara på 
Hjortsbergagården.
Du tar med din egen dator eller så kan 
du låna en.

Första mötet: torsdag 29 november kl 18 -20 på Hjortsbergagården.

För information och anmälan till första träff en:
Gudrun Henriksson Wikerstål, ansvarig för cirklar,: 070-746 76 31, gudrun_hw@hotmail.com

eller Magnus Carlsson, projektledare: 070-677 44 45, info@attraktivahjortsberga.se
www.sv.se/kronoberg

”Attraktiva  Hjortsberga” bjuder in till denna cirkel 
att upptäcka mer av datorns möjligheter.

Vill Du lära dig att använda datorn mera?

Maila till vänner, barn och barnbarn, betala 
räkningar, handla över ”nätet”, beställa en 
semesterresa eller en tågbiljett? 
Vill du spara dina foton och kanske redigera 
och skicka till någon? 
Det fi nns massor att göra och upptäcka 
med hjälp av en dator ! 
Gör slag i saken… och KOM med oss!
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Åredavägen 1 342 93 Hjortsberga. Tel. 0472-55 03 55 
E-post dkmaskin@telia.com

Skolan
Snart är våra två grupprum färdiga. 
”Gröna” och ”Blåa” rummen kommer 
att ge möjlighet till grupparbeten och 
undervisning i mindre grupper framö-
ver. Även Lunden-entrén snyggas upp 
med ny golvmatta och nya klädhängare. 
Utomhus byggs staket runt sandlådorna 
och gungorna för de minstas skull.

Förskolan
Vi plockar bara det man får plocka ute i naturen, enligt alle-
mansrätten och använder sådant virke som ligger på marken. 
Vi bryter inte av kvistar/grenar ifrån träd. Ur Läroplanen: 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ”respekt för 
allt levande och omsorg om sin närmiljö”.

Badplatsen i Hjortsberga
Stora förändringar är på gång på badplatsen i 
Hjortsberga. Badplatsen ska  handikappanpas-
sas och därför byggs nytt omklädningsrum 
och toalett samt 3 små badhytter. Detta ska 
vara klart till badsäsongen 2013.

Detta har hänt:
I början av oktober träffades ett gäng glada 
personer och rev den gamla omklädningshytten.  

Med motorsågar delades byggnaden i 
smådelar och efter 4 timmar fanns den inte 
mer. 13/10 var det sen tid för nya aktiviteter.  
Med hjälp av grävmaskin och hjullastare och 
många skyffelförare planerades hela områ-
det av med jordmassor och sand. Det är nu 
snyggt fram till bäcken. Grillplatsen fick ny 
ring att grilla i och träd och buskar  röjdes 
mot sjön. Vädret gör det inte möjligt att göra 
mer arbeten 2012 på badplatsområdet.
Händer 2013.
Gräsområdet ska dressas 
med matjord och sås in med 
gräsfrö.  3 små badhytter 
ska sättas på plats. Är i det 
närmsta färdigbyggda. Nytt 
omklädningsrum med toa-
lett och förråd ska byggas.
Björn Andersson

Resestenen
Cirka 1 km öster om vägskä-
let till Mo utmed väg 25/27 
är avtagsvägen till Blädingeås.  
Följer man denna väg 1 km 
gör den en skarp vänster-
sväng vid en avtagsväg mot 
Mo. Alldeles SV om vägskä-
let står på en liten höjd en 
rest sten, kallad ”Resestenen”. 
Den har följande sägen.

En spejare, som var ute för 
att bespeja landet, hade av en 
klok gubbe blivit tillrådd att 
ej låta sin häst dricka ur ett 
vatten, som rann mot norr.
Om nu spejaren hade glömt 
rådet eller han var vill om 
väderstrecken, så lät han sin 
häst dricka ur en bäck, som 
rinner mot norr i Vreta skog.
Strax därpå blev han upp-
täckt av landets innevånare, 
som dödade både spejaren 
och hästen. Ryttaren och 
hästen fick sina gravar intill 
varandra. Över spejarens grav 
restes en stor sten och över 
hästens en mindre.
Karl-Olof OlssonHjortsberga skola

Hjortsberga skola

HJORTS
BERGA

GÅRDEN

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

Julstuga
Fredag 7/12 från kl 17

Utställning och försäljning
Tomtenissarna smyger omkring

Servering av julgröt mm
Linda Pettersson sjunger julsånger kl 19

Julbord
Söndag 9/12 kl 14

Hemlagat traditionellt julbord
Musicerande värdpar är 

Lars Jöneteg och Christina Holmén från Växjö
Anmälan senast 3/12 ,

 kostnad 340kr (4-10 år 170 kr)

Välkommen!
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Vi är din extra resurs!
Snöskottning

Byggreparation - Fastighetsskötsel
Hushållsnära tjänster m.m.

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

www.farmartjanst.se

Familjen Svensson
Lantbruk & 

Ponnyuppfödning
Vret

070-376 69 56

Ledig 
annonsplats

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


