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Ska vi gå på bal? Två färgglada exempel på Sofi Aronssons kreativa konstnärsskap i det lite 
udda materialet Papier Maché.

Foto: Jan-Ingm
ar M

agnusson



De röda algerna på stenen 
skall vara blodfläckar som aldrig 
försvinner

Sägnen om brudstenen berät-
tades ofta under min barndom i 
Hjortsberga  och varje gång vi 
cyklade förbi stenen berättade 
vi den om igen och tänkte på 
brudföljet och vad som hände 
här för länge sedan.

Text och foto: Elisabeth Berggreen

3

… värmdes alla frusna själar i bygden

blev det sista verksamhetsåret 
för föreningen. Många hade 
nu egna badrum. Byggnaden 
såldes till Gustav Roos, som 
monterade ner den och byggde 
upp den som sommarstuga vid 
Helgasjön.  

Boken finns att köpa. Kontakta 
Ingvar Johansson på telefon 0472-
55 10 64 eller 070-149 74 20.
Källa: Kvenneberga –Hembygd, historia och 
minnen utgiven av Kvenneberga Byggnads-
förening 1996.

vaktmästare. Hans uppgifter be-
stod i  att skaffa ved, elda, städa 
och köpa tvål och handdukar 
för utlåning. Badavgifterna blev:

Medlemmar:          
Bastubad - 35 öre            
Karbad -50 öre
Icke medlemmar:   
Bastubad – 50 öre          
Karbad – 1 krona
Lån av handduk : 10 öre
Lån av tvål:   5 öre   

Bastun hölls öppen på fre-
dagar för skolbarn kl 15-17, för 
damer kl 17-19 och för herrar kl 
19-21.

Kvennebergas bastu var den
enda bastun inom ett vidsträckt 
område. Den var mycket välbe-
sökt under de 15 år den använ-
des, dels av Kvennebergaborna 
själva men också av besökare 
från Moheda, Slätthög, Alvesta 

och Hjortsberga. Färdsättet 
var oftast cykel, men under de 
snörika vintrarna på 1940-talet 
hände det att häst och släde an-
vändes. Skolklasser från Hjorts-
berga kyrkskola kom ibland 
cyklande. Avkylningen efter 
den varma bastun kunde ske på 
olika sätt: dusch, ett dopp i den 
intilliggande ån eller på vintern 
genom att rulla sig i snön.

Bastun hade en viktig social 
funktion att fylla. Här knöts 
kontakter och spreds informa-
tion och skvaller. 1943 arrang-
erade föreningen en sommarfest 
med föredrag och sångframträ-
dande. Även luciafirande hölls i 
föreningens regi.

Så småningom minskade an-
talet besökare. På årsmötet 
1949 beslöt man att bastun 
hädanefter bara skulle hållas 
öppen varannan fredag. 1954 
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När ångan var uppe...

Kvenneberga Bastuförening

Jag plockade fram boken 
”Kvenneberga – Hembygd, his-
toria och minnen” och fick bland 
annat veta följande: 

Folkskollärare Elias Fri-
  berg tog vårvintern 1939 initia-
tiv till att bilda en bastuförening 
och bygga en bastu i Kvenneber-
ga. Bastun skulle vara andelsba-
serad och 150 andelsbevis skulle 

säljas för 5 kronor per styck. På 
andelsbevisen är föreningens 
namn Kvenneberga Badhusföre-
ning. I kostnadskalkylen nämns 
kommunalt anslag, frivilligt ar-
bete och skänkt material samt 
bidrag från Pensionsstyrelsen.

Hösten 1939 stod bastun fär-
dig. Gunnar Andersson, Sköld sta 
Germundsgård anställdes som 

Vi satt några stycken och mindes vår skoltids bastubad på 
1940- och 1950-talet: zinkbaljorna att tvätta sig i och ”bad-
tanten” som övervakade det hela. Minnena var inte enbart po-
sitiva. I Kvenneberga var det bastun strax bortom skolan vid 
vägen mot Elofstorp som gällde. 

Vaktmästare Gunnar Andersson ser till bastun. Fotot är sannolikt 
taget under en kall och snörik vinter i början av 40-talet.

Andelsbevis i Kvenneberga badhus-
förening.Byggnadsföreningen gav ut 
boken år 1996.

Text: Margareta Arvidsson

Mitt emot elljusspå-
ret finns det en väg 
som brukade kallas 

Nya gamlevägen vilken ledde 

Brudstenen…
till kyrkan. Ett femtiotal 
meter in på denna kan 
man på vänster sida hitta 
”Brudstenen”. Enligt säg-
nen skall ett brudfölje på 
väg till Hjortsberga kyrka 
ha passerat denna sten 
när hästen blev skrämd 
och stegrade sig. Bruden 

kastades ur vagnen och slog hu-
vudet i stenen med döden som 
påföljd. 
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Nyhetsbrev för Hjortsberga & KvennebergaInfo & Annonser

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

Datorer, telefoni, ljud, bild mm.
Handla och serva på hemmaplan!

V Storgatan 2
Rydaholm

www.w-data.se
0472-220 00

Installerat och klart!

Samhällsföreningens 
styrel se består av:

• Björn Andersson 
 andersson.bj@telia.com

• Sandra Ramström 
 sandra.jensen89@gmail.com

• Rolf Bladh 
 rolf.bladh@maleri.se

• Martin Tiinus 
 martin@tiinus.net

• Niklas Pettersson 
 madnikee@hotmail.se

• Jerry Lindqvist
 lindqvist.jerry@gmail.com

SAMHÄLLS-
FÖRENINGENS
STYRELSE

Manusstopp nästa nummer: 1 mars 2018
Nyhetsbrevet ges ut 4 ggr/ år i en upplaga av 650 ex. 
Vill du annonsera? Kontakta Björn Andersson, 
tel 0705-57 67 35.
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Nyhetsbrev för Hjortsberga & KvennebergaFrån Israel till Mexico till Hagalund…

I årets Alvesta konstrunda var 
vi 161 papier mache utstäl-
lare. Jag själv som till min 

glädje hade många besökare från 
trakten samt Skatelövsskolans 
elevers färg och fantasifulla ut-
ställning med kaktusar, märkliga 
frukter, flygfän och selfies som 
blivit till under vår månad i ett 
Skapande Skola projekt.
 
VARFÖR HJORTSBERGA?
Att jag hamnade i Hjortsberga 
berodde på att jag behövde en 
plats med högt till tak för de 
tre bastanta damerna Solveig, 
Sahara och magdansösen Sabrina. 

På årets konstrunda kunde man göra ett oför-
glömligt stopp vid Hagalund, Hult, och se sig om-
kring i Sofi Aronssons färgglada atelje. Det var som 
att gå omkring i en förtrollad värld av papier-maché-
figurer, som konstnärligt tillverkats av enkelt, åter-
vunnit materiel. Sofi besitter förmågan att av nästan 
ingenting skapa stora sköna ting.

Hennes brinnande intresse för skapande av papier-
machéalster är bara en del av hennes mångfasetterade 
aktiva vardag, som genom bland annat workshops, 
coaching, kurser och föredrag försöker få fram var 
och ens kreativa förmåga. 

Här berättar Sofi själv om sin spännande verksam-
het och sitt innehållsrika liv:



Nyhetsbrev för Hjortsberga & Kvenneberga– en konstnärlig resa i papier maché… …och en mångsysslare utan like!
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Se gärna Sofis hemsida: 
Rawart.se

Jag ville också leva tätt intill sko-
gen med vilda djur inpå knu ten. 
Naturen här i Småland har sin 
egen magi, där berättelser och 
sagor lever i stenar och kärr. 

ÄLSKA MÅNDAGAR
När jag var barn bestämde jag mig 
tidigt att som vuxen jobba med 
något som skulle få mig att älska 
måndagar. Men som för många 
andra var tonårstiden även för 
mig en förvirrande period som 
ledde till att jag tappade fotfästet 
helt. Därför trodde jag att allt var 
klaffat och klart när jag som 24 
åring kom in på universitetet i 
Stockholm med lägenhet på söder. 
Men efter en tid började den där 
gnagande känsla husera tankar 
och känslor. För när jag siade 
om framtiden anade jag att mitt 
måndagslöfte inte skulle infrias.
 
Ditt jobb kanske inte finns ännu. 
När jag läste meningen i en bok 
tyckte jag att det var det absolut 
bästa rådet jag kunde få. För 
naturligtvis finns det alltid jobb 
som väntar att bli till. Jag hade 
börjat ta kurser i uttryckande 
konst och teater som satt min 
skapande passion i glöd. Fred i 
världen, miljö och att resa var 
andra saker jag brann för. 

Under en resa hamnade jag i Israel, 
ett helt obekant land där nyårsafton 
låg på hösten, bokstäverna var 
märkliga krumelurer och så 
läste man från andra hållet. 
Vad skulle hända om man bara 

började bo här tänkte jag, och 
bytte ut ”man” mot jag. Eftersom 
nyfikenhet är en av mina absolut 
mest stimulerande drivkrafter 
flyttade jag dit, samtidigt som 
jag sa upp mig från lägenheten 
och hoppade av utbildningen. 
 
JOBBET HITTAR MIG
En granne som hjälpte mig ur en 
knivig situation kom också med 
receptet på papier mache. Jag blev 
passionerad på studs, skapade dag 

som natt, gick på kurs i hebreiska 
och fick jobb på dagis. Min nya 
sysselsättning medförde att min 
skapande talang frigjordes från 
perfektionismens trångsynta grepp. 
Jag fick nya vänner och tillsammans 
drev vi för ett grö na re Israel. När jag 
fick mitt första stora jobb som var 
att hålla en papier mache workshop 
med israeler och palestinier insåg 
jag att skapandet har ett eget språk 
som gör det möjligt att föra helt 
nya diskussioner. 

I fem år levde jag i Israel. Bodde 
med en man jag träf fa d e, sålde 
mina alster på en konst närs-
marknad och höll papier mache 
kurser i det lilla köket. Folk 
kom från när och fjärran för att 
precis som jag, återta rätten att 
skapa genom att börja med lek – 
kreativitetens rötter.

FÖRKÄRLEK TILL 
KULTURKROCKAR
Sedan flera år bor jag i Sverige, 
men reser då och då till Israel och 
andra delar av världen. Jag har just 
kommit hem från Mexiko. Jag 
älskar nämligen kulturkrockar för 
jag lär mig mycket om mig själv 
och det gör mig mer ödmjuk som 
människa och tacksam för det jag 
har.

Idag håller jag skapande kurser 
för barn och vuxna bland annat i 
skolor, privata arrangemang och 
större internationella företag. Jag 
älskar det jag gör och trivs som 
fisken i vatten.

KREATIVA KRAFT 
ÄR LIVSKRAFT
Kreativitet är inne, 
vi måste alla vare sig 
vi vill det eller inte, 
tänka utanför boxen 
då vi står inför en tid 
av stora förändringar 
med både enorma 
utmaningar men ock-
så fantastiska möj-
ligheter. Jag sätter 
min tro till att det 
kommer något gott 
ur det som sker även 
om det emellanåt 
verkar omöjligt. Alla 
kan göra något även 
om det verkar ynka 

”Slå dig ner”, sa zebran.

”Välkommen in i min sagovärld!”

lite, men som i det stora hela gör 
skillnad.

Jag har även utbildat mig i 
fridans och som kreativ coach 
i symbolpedagogik (saga, dans, 
måleri) NLP som jag an vän  der i 
mina work shops. Jag går även en 
kundalini yoga utbildning som jag 
redan nu börjat hålla kurser i. Jag 
känner mig tacksam. 

Text: Sofi Aronsson
Foto: Jan-Ingmar Magnusson
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Nyhetsbrev för Hjortsberga & KvennebergaAtt hjälpas åt som grannar…
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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!

Bengt Larsson

Jordbruk & entreprenad
070-318 28 00 

Martin Lipowski

Jordbruk & entreprenad
073-685 42 70

Dan Karlsson

Jordbruk & entreprenad
070-970 94 89

Alfred Dominik

Bil Service
070-015 26 46

4 företag under samma tak 
Åredavägen 1,  342 93 Hjortsberga  

Tel 0472-550355

, 073-800 58 83

UPPMANING!
Gör en god gärning
och gynna våra annon
sörer som gör det 
möjligt att ge ut 
Nyhetsbrevet!
Redaktionen

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

Info & Annonser

Jag skulle vilJa tacka för Er 
medverkan under torsdagens in-
formations- och inspirationskväll. 
Hoppas att ni som var där fick lite 
tankar både på hur ni kan skydda 
er och varför ni ska prata med gran-

narna på andra si-
dan häcken. Själv 
tyckte jag att det 
var roligt att så 
många ville kom-
ma, och givetvis 
riktar vi ett stort 
tack till samhälls-
föreningen som 
ordnat med lokal 
och fika! 

När det gäller 
grannsamverkan 
och ett medlems-
skap i Trygga Ga-
tan, så är det väl-

digt enkelt och helt gratis att vara 
med. Och det enda man behöver 
göra är att prata med sina grannar 
och läsa sin e-post. Som ni som var 
på plats hörde så är grannsamver-
kan en av de mest effektiva åtgär-
derna man kan göra för att minska 
på brottsligheten. Och det utan att 
det kostar något. Ni hörde också 
Tommy Lövgren, som gjorde sitt 
sista framträdande som polis hos 
oss, nu har lämnat över till Anna, 
och jag kan säga att hon brinner 
verkligen för grannsamverkan och 
kommer att vara engagerad i vårt 
arbetet framöver.

vill du gå med i grannsamver-
kan så kan du enklast skicka ett 

mail till mig på micke.ljunggren@
gmail.com. Jag behöver namn, 
adress, telefon och/eller mobil-
nummer samt er mailadress. Jag 
registrerar er i Trygga Gatan och 
sen är ni med! Ni kommer sedan 
att få mail från framförallt polisen 
som gör utskick om sådant som 
händer i vår närhet. Men även från 
mig och andra administratörer i 
områden runt omkring oss. Så det 
är klart att du ska gå med! 

Välkommen med din ansökan, 
och återigen tack till er som kom 
i torsdags.

Micke Ljunggren
Samordnare Grannsamverkan 
Hjortsberga
Telefon: +46(0)470 435 82

Foto: Elisabeth Berggreen

Grannsamverkanspolis Tommy 
Lövgren informerar om grannsam-
verkan.

Nya grannsamverkanspolisen Anna 
Augustsson informerar om sin nya 
arbetsroll

Björn Andersson och Micke Ljung-
gren avtackar avgående grannsam-
verkanspolisen Tommy Lövgren.

På Trygga Gatan vill vi väl alla bo?
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Missionsauktionen / AnnonsUnder klubban i Hjortsberga

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.

Anmäl dig via vår e-post; info@hjortsbergagarden.se eller tel 073-963 39 61

www.hjortsbergagarden.se

VÄRMANDE VINTERDAGAR 23-25 JANUARI
Vi möts i föreläsningar, workshop, promenader och mysvid brasan.  “Livet som en 

berättelse”  Maj Lis Fuchs, f.d psykoterapeut på S:t Lukas • ”Inför Livets andra 
halvlek” Hans Jansson, pastor i Kungsportskyrkan, Huskvarna • ”Stava, Stina och 

Florence, kvinnor på Huseby” Lisbeth Eriksson, husfru på Huseby.
Anmälan   Helpension i enkelrum 1650:-

SÖNDAG PÅ HJORTSBERGAGÅRDEN • 11 mars • Gudstjänst kl 11, middag därefter. 

För mer info om arrangemangen, titta in på hemsidan!

Välkommen!

FörsamliNgshemmet i hJorts   -
berga fylldes av ungefär 70 gla-
da gäster. Kvällen inleddes med 
att Alice Tiinus sjöng vackert 
till kantor Gunilla Erik sons ack-
ompanjemang. Alice berättade, 
att hon nästan hela sitt liv bott 
i Hjortsberga och i somras kon-
firmerades i Hjortsberga kyrka. 
Vi lyssnar gärna fler gånger på 
dig, Alice!

Lyckad missionsauktion

Det blev ett fantastiskt resultat vid årets missionsauktion – 
drygt 27 700 kronor. I denna summa finns med det som Tis-
dagsgemenskapen samlat vid sina träffar.

Vi fick lyssna på körsång och 
solosång av Kennedy Andersson 
samt också själva stämma in i all-
sång. Nils Forsberg på klarinett, 
Jerry Johnsson på saxofon, P-O 
Sjöberg på elbas och Karl Gustav 
Johansson på trummor ackom-
panjerade.

När gösta bytte roll från kör-
ledare till auktionsropare, berät-
tade han, att han i 30 år haft 
detta uppdrag vid missionsauk-
tionen i Hjortsberga. Som tack 
för denna insats överlämnade 
Linda Waldén en blombukett. 
De höga buden lät inte vänta på 
sig: bröd för 200 kronor, char-
kuteripåsar skänkta att bygdens 
bönder för 250 kronor, kärvar 
för 150 kronor, ostkakor i olika 

uNder kaFFepauseN såldes  lot-
ter av ungdomar som nu kon fir-
mationsläser eller är med i Tjej-
gruppen: Elin Frisk, Hilda  Ahlin, 
Sara Odelgård, Leslie Mon tana 
Belmonte och Emmi Karlsson. 
Därefter var det dags för SPF-
kören under ledning av Gösta 
Andersson att träda fram. Här-
liga toner i såväl julsånger som 
andra medryckande melodier! 

Missionsauktionen hade ett 70-tal gäster som tillsammans drog in nästan 28 000 kronor.

Gösta Andersson var auktionens 
självklare utropare…

storlekar, kalvdans, polkagrisar, 
dörrkransar och mycket mer. 
Tack vare frikostiga bud gick 
auktionen som en dans. Ung-
domarna bar ut inropade varor i 
snabb takt.

kyrkaNs väNNer aNsvarade för 
kvällen. I varje del av Alvesta för-
samling (Hjortsberga, 
Alvesta, Lekaryd och 
Härlöv) finns en sådan 
Kyrkans vänner-grupp. 
De som är med hjälper 
till som gudtjänstvär-
dar, parkeringsvakter 
och med att ordna olika 
aktiviteter. Välkommen 
med om något av detta 
känns intressant! Vid 
möte till våren kommer 

Kyrkans vänner att besluta, hur 
pengarna från årets missions-
auktion ska fördelas. Förra året 
skänktes pengar till Diakoni-
centrum i Växjö, Litauenhjälpen 
och Kristen närradio.

Text: Margareta Arvidsson   
Foto: Linda Waldén  

… och tillika självklare körledare vid kvällens 
kör- och allsång.



ALVESTA: Grönkullav 2. Tel: 0472-135 35. 
www.hjortsbergamaleri.se

sponsorannonser

svetsansvarig.se
Vi arbetar med svetstillsyn

www.glimstedt.se   Tel 0470 70 02 70

Testamente? 
Nej, jag håller 
mig i form.

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

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

För en ynka liten slant kan 
du som är verksam inom 

regionen synas här!
Ring Björn Andersson 

0705-57 67 35 


