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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 num-
mer är senast 1/4. Vill du annonsera kontakta 
Magnus Carlsson.  © Attraktiva Hjortsberga. 
© Foto: Magnus Carlsson om inget annat anges.
Ansvarig utgivare: Magnus Carlsson

Är det vår än?
Det är måndag kväll och jag håller på att 

göra färdigt detta nyhetsbrev. Imorgon ska det 
tryckas.  Så vad ska jag skriva för intressant 
och viktigt här?

Halva projekttiden har gått och en hel del 
har börjat rulla igång. Flera studiecirklar har 
genomförts eller är under planering. Höstens 
utflykt i bygden planeras att följas upp nu i 
vår och flera söndagskaféer är planerade och 
planeras. Möjligheterna för oss att mötas på 
hemmaplan är större än tidigare. Har du tips 
och idéer för fler mötesplatser så hör av dig.
Vid badplatsen så är marken utjämnad och 
till våren ska det läggas på jord och gräsfrön. 
Badhytterna är färdigbygda och blir utplace-
rade till våren. Vi ska bygga omklädningsrum 
och när allt detta är gjort så är det en betydligt 
fräschare badplats i Hjortsberga.

Detta nyhetsbrev är en annan sak som kan 
föra oss närmare varandra i bygden.

Jag tror att det finns mycket du önskar skulle 
ske i Hjortsberga och Kvenneberga för att det 
ska bli ännu trevligare att bo just här. 

Ska vi vara ärliga så vet vi att ska det bli så, 
så får vi nog göra en hel del av jobbet själva. 
Det fantastiska är ju ändå att vi genom detta 
Leader projekt kan få hjälp att komma igång.

Och jag tror du förstår vart jag vill komma. 
DU behövs! Du har en kunskap eller erfaren-
het som kan komma alla till del. DU har 
några minuter eller någon timme över som 
tillsammans med andras timmar gör att detta 
projekt kan fortskrida men fram för allt att en 
postiv utveckling kan ske här, där vi bor.

Därför så kom med på saker som planeras. 
Allt är kanske inte din grej men när vi kom-
mer tillsammans så kan 
så mycket mer förverk-
ligas än vad som var 
tänkt från början. Hör 
av dig!
Magnus Carlsson,  
projektledare

Vi efterlyser…
Till våren planerar vi att ha ännu en 
utflykt, till bils eller per cykel.
Jag har läst gamla hembygdskalendrar och 
funnit vissa sägenomspunna platser som 
vi kan besöka tillsammans. 
Frågan är bara var ligger de? Är det någon 
i Hjortsberga som vet var följande stäl-
len finns och hur man hittar dit. Torpet 
Röret eller Guldfamnarröret, offerkällan 
”Döpparkällan” eller. Kampans källa
En byggd blir bara så  spännande  som 
man själv gör den till, låt oss få  tillbaka 
denna spänning och låt oss utforska vår 
by. 
När jag var barn i Hjortsberga gick vi ofta 
på den gamla kyrkvägen, det fanns då två 

vägbitar, gamlevägen och den nya gamle-
vägen. Vid vägrenen på den nya gamle-
vägen, strax efter den gamla soptippen, 
fanns det en sten som kallades brudste-
nen. Med rysning berättades historen om 
brudföljet som var på väg till kyrkan, just 
vid stenen skenade hästen, bruden föll av, 
slog i stenen och dog. Var  gång vi pas-
serade stenen, gick tankarna  omedelbart 
till den stackars bruden och brudföljet. 
Vill ni göra en sådan sägen vandring 
så kom med oss, datum bestämmer vi 
senare.
Väl hälsade i vintermörkret   
Elisabeth Berggreen    
elisabeth.berggreen@telia.com, 0733941720

U t f l y k t !
Lär känna bygden, dess historia och människorna som bor här.

Trädgårdscirkeln pla-
nerar nu program inför 
vårterminen, en gång 
skall handla om äpplen 
och ympning av frukträd. 
Men vem vill väl ympa 
moderna äpplen, Aroma och 
Cox Orange kan vi köpa i 
affären. Det som är roligt att 
få tillbaka till trädgårdarna 
är de gammaldags äpple-
sorter som blivit sällsynta. I 
vår trädgård har vi kvar ett 
äppleträd som planterades 
1918 när huset byggdes. 
Vackra äpplen med vitt 
nästan vaniljfärgat skall med rosa täckning, frukt-

köttet är kritvitt, poröst med 
tunna rosa strimmor i det. Vår 
granne hade ett äppleträd där 
skalet  var   mörkt  blå-rött, 
kritvitt fruktkött med röda 
strimmor. 
Bor Du i en trädgård med 
gamla fruktträd, har du något 
kort på frukten eller kan du 
komma och beskriva det, får 
vi ta ymp av det? Du kan väl 
kontakta oss så kan vi tala om 
det, att bevara flora och fauna 
är av stort historiskt värde.
Väl hälsade i vintermörkret!

Elisabeth Berggreen    
elisabeth.berggreen@telia.com eller 0733941720

Vi efterlyser ...

Elisabeth Berggreen    
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Våren närmar sig och vi möter den i meditation!
Meditationskvällar.

Vid 5 st anmälningar, börjar vi med detta. 

Anmälan via mail  till mari@marismirakel.se 
eller mobilen 0706 550 624.

Var? Gå in på www.marismirakel.se för mer info.

Behandlingar, försäljning av olika presentartiklar. 

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

Under ett flertal tillfäl-
len under våren kommer 
det att hållas kvälls-
gudstjänster i Kvenne-
berga kapell av prästen 
Linda Waldén. Temat för 
gudstjänsterna är ”Sjung 
för Guds skull”. Med sig 
dessa speciella kvällar 
kommer nämligen Linda 
att ha musikaliska be-
gåvningar ifrån trakten.

– Tanken är att vi på 
söndagskvällen samlas 
för en härlig gudstjänst 
där vi tankar på med 
glädje, kraft och värme 
inför kommande vecka, 
förklarar Linda Waldén, 
präst i Alvesta försam-
ling. 

Programmet håller på 
att formas men redan 
nu vågar Linda utlova en 
musikalisk bredd bland 
de medverkande. 

”Sjung för Guds skull”

På Pingstdagen 
i maj blir det extra 
festligheter i Kvenne-
berga kapell. Då firas 
det nämligen 30-års 
jubileum. Denna dag 
kommer även biskop 
Jan-Olof Johansson 
att medverka.

Fler musikaliska

Under våren blir det gudstjänster med värme, kraft och 
glädje i Kvenneberga kapell. Det blir”Sjung för Guds skull”.

”Sjung för Guds skull” . - En härlig gudstjänst där vi 
tankar på med glädje, kraft och värme inför kommande 
vecka, förklarar Linda Waldén, präst i Alvesta församling. 

FOTO: Marie Fransson

inslag i gudstjänsterna 
blir det under våren 
även i Hjortsberga 
kyrka. Vi kommer 
bland annat kunna 
lyssna till SPF kören, 
Alvesta församlings 
kyrkokör, Ungdoms-
kören och Hjortsberga 
Gospelkör. 

www.svenskakyrkan.se/alvesta

Välkomna!

kvenneberga kapell &  
Hjortsberga kyrka
 - våren 2013

gudstjänster i kvenneberga kapell
10/3  kl 18.00  ”Sjung för Guds skull”
29/3  kl 18.00  ”Vid Jesu grav”
7/4     kl 18.00  ”Sjung för Guds skull”
28/4  kl 11.00  Gudstjänst
19/5  kl 18.00  30 år! -Jubileumsgudstjänst

gudstjänster i hjortsberga kyrka
17/2  kl 14.00  Gudstjänst. SPF kören.
17/3  kl 11.00  Söndagsmässa
28/3  kl 19.00  Skärtorsdagsmässa
31/3  kl 18.00  Temagudstjänst - ”Livet vann”
14/4  kl 11.00  Högmässa
5/5    kl 18.00  Musikgudstjänst
2/6    kl 18.00  Musikgudstjänst

Semlefika
 med tipsrunda i Kvenneberga Bygdegård. 

Söndagen den 3 februari med start kl 15:00. 
Vid bra väder är tipsrundan utomhus så medtag varma kläder.
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S t u d i e c i r k l a r  i  H j o r t s b e r g a

För information och anmälan:
Gudrun Henriksson Wikerstål, ansvarig för cirklar,: hemtelefon kvällstid 0472-55 03 00, gudrun_hw@hotmail.com

eller projektledare Magnus Carlsson telefon 070-677 44 45, info@attraktivahjortsberga.se
Anmälan senast 11/2, www.hjortsberga.se, www.sv.se/kronoberg

”Attraktiva  Hjortsberga” bjuder in till dessa studiecirklar

Lär dig något nytt som du är intresserad av! 
Gör något kul tillsammans med dina vänner! 
Lär känna andra på orten där Du själv bor! 
Kom med i en studiecirkel på Hjortsbergagården!
Under våren 2013 erbjuds följande cirklar:

TRÄDGÅRDSCIRKEL 
Med hjälp av inspirerande föreläsare från trakten lär vi 
oss mer om hur vi kan utveckla våra trädgårdar. Vi berät-
tar om våra trädgårdsprojekt – både lyckade och min-
dre lyckade! Vi gör studiebesök i trädgårdar och jobbar 
ibland med något praktiskt tillsammans.

Cirka 10 - 
15 personer 
har deltagit 
under hösten 
2012 och vill 
fortsätta, men 
vi har plats 
för fl er. 

Fyra träff ar, med start sista onsdagen i februari.

DATACIRKLAR
Datorn är ett hjälpmedel i vardagen. Vi lär oss betala 
räkningar, skicka e-post, leta information på nätet, 
hantera foton, hålla ordning på alla dokument i datorn 
så att man kan hitta dom igen, m m .
En cirkel startar 7 januari och är redan fulltecknad. Yt-
terligare en datacirkel kan starta, om tillräckligt många 
intresserade anmäler sig.
Sju träff ar, var 14e dag. Start februari eller mars.

BOKCIRKEL
Denna cirkel är till för Dig som tycker om att läsa böcker 
och gärna vill prata med andra om vad Du läst. Alla upp-
lever vi böckerna på olika vis, och ett utbyte runt berät-
telserna berikar läsupplevelsen mycket.  Ett antal böcker 
läses. Deltagarna bestämmer själva vilka man ska välja. 
Biblioteket kan bistå med upplåning av fl era ex/ titel.
Fyra träff ar, en gång per månad. Februari – maj.

TAPETSERARCIRKEL
Har du gamla stolar som du ärvt? Har du gjort fynd på 
loppis? Behövs ny stoppning och klädsel?
Vi lär oss grunderna i tapetserarhantverket och renoverar 
varsin kär stol. 
Fem - sju träff ar, var tredje vecka. Då hinner vi göra lite 
hemma mellan cirkelträff arna.
Start februari eller mars.

PRAKTISKT
Vi hjälps åt att ordna fi ka till cirkelträff arna. 
Studiecirklarna organiseras genom Vuxenskolan i Alvesta.

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!

Gudrun Henriksson Wikerstål
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Hallatorpet och berättelsen om Gabriel Johansson Lood

Mitt emot Hjortsbergagården fanns förr ett 
mindre torp under Hårestorp, som kallades 
Hallatorpet, senare även för Berget.
På Hjortsbergagårdens hemsida kallas det för 
Lods Kulle.
Bland de senast boende där var fd soldaten 
och torparen Gabriel Johansson Lood han 
var född i Åreda ovanför Hultakvarn 1789.
Hans föräldrar var Johan Davidsson och 
Lena Jonasdotter.
Fadern Johan kom från Repatorp i Ryssby 
församling, modern Lena var född i Åreda.
Lenas föräldrar var Jonas Jönsson f 1723 och 
Elin Olofsdotter f 1724
Omkring 1793 tar sonen Johan över Åreda, 
Elin dör samma år och den övriga familjen 
flyttar till torpet Sjöanäs som nu ligger mitt i 
Hjortsberga samhälle.
År 1800 gifter Gabriels morfar Jonas om sig, 
nästan åttio år gammal med den 41 åriga 
pigan  Karin Johansdotter från Sjöatorps 
Brorsgård.
I samband med detta flyttar Johan och Lena 
med sonen Gabriel och hans syskon till 
Sjöatorps krog, där den yngsta dottern Elin 
föddes.

Efter några år flyttar de tillbaka till Sjöanäs.
1812 gifter sig soldaten Lood med Korpral 
Nils Rasks dotter, Annika Nilsdotter, f 1793 i 
Elofstorp Södregård.
De bosätter sig på soldattorpet under 
Sköldsta Germundsgård.
I Värendsbygder 1980 står det skrivet: 1817 
klagar Lood över så svaga lönevillkor att han ej 
kan hålla sin beklädnad och begär avsked.
Sådant får reg.ch meddela därest rotebönderna 
ej osämjas
De  flyttade från Sköldsta till Hult Norre-
gårds soldattorp.
En ny soldat kom till Norregård och de 
fick flytta igen 1822 och nu till Sjöanäs, 
där modern, änkan Lena bodde kvar.
Nästa flytt gick till Hallatorpet som blev 
ledigt 1824.
Gabriel och Annika hade fått tio barn 
men endast fyra var i livet när hon dog 
1837, endast 44 år gammal.
Lood gifte om sig 1839 med pigan Mar-
tha Svensdotter från Mo Östregd
Redan 1840 dog Martha i moderpassion.
Diagnosen grundade sig oftast på att 
kvinnor som inte hade fött några barn 

ansågs ha en obalans i livmodern, symtomen 
på denna obalans kunde dock uttrycka sig på 
en mängd olika sätt.
I Värendsbygder 1969 berättas att Lood arbe-
tade vid disp Andreas Schröders såg i Västra 
Bäck.
Då han en vinterkväll 1844 skulle gå hem från 
sitt arbete, gick han över sjön mellan Tranan 
och Gravanäs. Isen brast och han drunknade.
Dottern den 10 åriga Maria som var kvar i 
hemmet, togs om hand av fastern Elin och 
hennes make, Carl Hjertonsson på Sjöatorps 
Brorsgård.
Två år senare drabbades hon av mässlingen 
och avled.
Nu var det tre barn i livet, Karl Gustav och 
Ingrid Gustava, båda flyttade till Gotland.
Dottern Kristina flyttade till Ryssby, arbetade 
som piga på Stensnäs Säteri innan hon gifte 
sig med Johan Willhelm Johannesson, de 
bosatte sig i Gamlatorp under Stensnäs.
Enligt Olle Furuholm i Hjortsberga har han 
haft en vävstol som Lood har tillverkat, 
Den har initialerna l.o.d och årtalet 1811 
inristat och han har skänkt den till Hem-
bygdsgården i Forsa.
Kennerth Svensson

Lods Kulle

Torpinventering
I projektplanen för Attrak-
tiva Hjortsberga talas om att 
uppdatera den torpinven-
tering som finns. Tanken är 
att besöka torpen och se om 
skyltar och stolpar behöver 
bytas ut. Kennerth Svensson 
och Leif Nyqvist har nu på-
börjat detta arbete vid några 
av torpen i Uråsa.
För att torpinventering-
ens resultat ska vara mer 
användbart, bör uppgifterna 
digitaliseras och GPS-koor-
dinater för torpen läggas in. 
Kennerth och Leif har tagit 
fram koordinater för de torp 
de besökt.
Nu har det visat sig att Harry 
Ahlkvist, bördig från Hjorts-
berga, redan 2009-2010 
gjorde en digital dokumen-
tation av bland annat torp 
i Hjortsberga.  Han utgick 
från det som skrivits i Vä-

rendsbygder, kompletterade 
texten och tog fram koordi-
nater för torpen. Man har 
hittat detta på hans hemsida 
www.ahlkvist.org.  Denna 
hemsida har man också 
kommit till om man sökt ett 
torpnamn på Google.
Under 2013 ska Harry 
Ahlkvist avsluta sin hemsida. 
Han erbjöd därför Norra 
Allbo Hembygdsförening 
att överta inventeringen. På 
deras hemsida kan man nu 
ta del av Ahlkvists arbete. 
Gå in på www.nah.se och gå 
vidare till socknar i Allbo och 
därefter Hjortsberga socken 
sidan 2. Man kan också söka 
på Hjortsberga hembygdsför-
ening. En värdefull tillgång 
för vårt fortsatta arbete med 
torpen i Hjortsberga och 
Kvenneberga. 
Margaretha Arvidsson 

Vill DU vara med?
Vill du upptäcka lämningar efter torpställen  

och kanske få del av dess historia. 
Hjälpa till bevara vår 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 

eller Magnus Carlsson, 070-677 44 45, 
info@attraktivahjortsberga.se
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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.

Elljusspåret
Motionsspåret mellan 
samhället och kyrkan har 
varit till glädje för många 
motionärer genom åren. 
Samhällsföreningen valde i 
slutet av 70-talet en elljus-
spårkommitté som organi-
serade arbetet på kyrkans 
mark. På ideell väg blev 
spåret klart något år senare. 
Resultatet blev en 2,1 km 
lång, kurvig och böljande 
slinga i vacker natur. Några 
år pågick ett samarbete 
med Korpen i Alvesta och 

då lottades varje månad ut 
priser bland motionärerna. 
Under snörika vintrar har 
kommunen ställt upp och 
ordnat välpreparerade spår 
med skoter. Då passar sko-
lan och samhällsföreningen 
på att ordna skidtävlingar 
för ungdomarna.
Vi minns särskilt den kalla 
vintern 86/ 87. Då var skid-
intresset stort för längd-
skidåkning i Hjortsberga 
och under en två månaders 
period fanns möjligheter att 

åka i fina spår. Kommunen 
underhåller motionsslingan 
med att röja och förbättra 
underlaget med stenmjöl.
Gudrun härjade även i den-
na terräng. Elledningar och 
stolpar förstördes och inget i 
naturen gick att känna igen. 
Nu är ordningen återställd 
och elförsörjningen till 
spåret mindre sårbar, då 
elkablarna är nedgrävda. Vi 
hoppas på en fin skidvinter.
Jan-Ingmar Magnusson

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

Träna pilates i Hjortsberga!

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

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

1-9 aug har SMU ett stort riksscoutläger i Loo-Långared utanför Alingsås 
Lägret heter ”trampolin”
och innehåller många: ”hopp”

•	 hopp för dig
•	 hopp för jorden
•	 hopp för livet
•	 hopp för mänskligheten
•	 hopp för världen
•	 hopp för evigheten

Åldersgränsen är 10 år. Har du varit med i 
scout tidigare och vill hänga med på denna nya 

stora upplevelse är du välkommen att komma 
med i scout i vår igen. Du måste gilla att sova 

i tält, elda, laga mat,vara 
utomhus hela
dygnet, gå på spårningar, 
slappa, laga mat, bada, gå på 
lägerbål, träffa nya vänner, 
spela fotboll och tåla ev en 
regnskur.

Vill du veta mera hör av dig till våra ledare eller 
kolla på www.trampolin2013.se Häng mä!

Ledig 
annonsplats
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För mer information:
Ring Magnus Carlsson, projektledare: 070-677 44 45, info@attraktivahjortsberga.se

www.hjortsberga.se

- skymning
Kura

Med Katarina von Bredow

I Kvenneberga Bygdegård
Söndagen 27 januari kl 16

Katarina von Bredow 
talar om tillkomsten av sin 

prisbelönta bok 
”Flyga högt”, ”berättelsen 

om berättelsen” 
 Katarina är författare 

och nybliven Hjortsbergabo.
Servering

VÄLKOMNA

Nu drar vårterminen igång. 
Från vecka 2-18 (med uppehåll v 8 och v 13)  

är ni välkomna att delta i våra grupper:

Måndag  17.00-18.00 Barngymnastik (f 07-08)
Måndag  18.00-19.00  Barngymnastik (f 05-06)
Tisdag  17.00-18.00  Mamma-Pappa-Barngymnastik (f 09 el yngre)
Tisdag  18.30-19.30  Motionsgymnastik
Torsdag  17.00-18.15  Barngymnastik (f 04)
Torsdag  18.15-19.30  Ungdomsgymnastik (f 03 el äldre + killar f 04 el äldre)
Söndag  19.00-20.00  Innebandy (i Prästängenskolan)

Terminen avslutas den 5/5, mer information lämnas i grupperna senare under terminen.

Det finns fortfarande en möjlighet att 
beställa träningsoverall med Hjortsber-
ga-tryck på ryggen. Hör av er snarast till 
Vivi (070-3853390).

Är ni intresserade av att engagera er i 
föreningen, i styrelsen eller som ledare 
är ni hjärtligt välkomna att höra av er 
till någon i styrelsen eller föreningens 
ledare.

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 !
5/2  kl. 19  Projektmöte på Hjortsbergagården 
   Vad har hänt och hur går vi vidare?

12/3 kl. 19  Projektmöte på Hjortsbergagården

24/3 kl. 16  Eftermiddagskafé på Hjortsbergagården 
   Frida Karlsson från Sköldsta  
   sjunger vårsånger

PS. Glöm inte att skriva in i almenackan! 

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

HJORTS
BERGA

GÅRDEN

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

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

Välkommen till Hjortsbergagården

Hjortsbergagården under våren!
Påsksupe på påskafton 30/3 kl 18

Valborgsfirande 30/4 kl 20
Morsdagsmiddag med tårtbuffé 27/5 kl 12.30

Välkommen!

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

Gudrun
Hon kom som ett yrväder en januarikväll.
Mot det som stod i vägen var hon inte snäll.
Med ett eldigt humör och i takt inte alls,  
hon dansade stormigt den ystraste vals.

Hon slet sönder stolpar och ledningstråd.
Då blev tiden bråd att komma på råd.
Stugan var mörklagd och isande kall.
Många blev knäckta som gran och tall.

Hon for fram som jehu genom var mans skog, 
och lämnade gator som efter en plog.
Hon välte och knäckte allt hon kom åt, 
men hörde ej skogsägarns klagande låt.

-Du våldsamma kvinna, om du kommer hit åter,
vi kanske dig då med tiden förlåter.
Då måste du lova att fara fram lungt,
ty förra besöket hos oss blev så tungt. 

Jan-Ingmar Magnusson

Hjortsberga skola klass 1

Ledig 
annonsplats
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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


