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Karins sten får ett besök vid utflykten den 19 maj
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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 drivs ett Leader Linnéprojekt för 
att utveckla bygden. 
Vill du veta mer kontakta projektledare  
Magnus Carlsson på 070-677 44 45 eller 

info@hjortsberga.se.  

Du kan också gå in på bygdens hemsida,  
www.hjortsberga.se. 
Nyhetsbrevet ges ut 4 ggr/ år i en upplaga av 
600 exemplar. Manusstopp för nästa nummer 
är senast 15/8. Vill du annonsera kontakta 
Magnus Carlsson.  © Attraktiva Hjortsberga. 
© Foto: Magnus Carlsson om inget annat anges.
Ansvarig utgivare: Magnus Carlsson

Nu är det vår!
I förra nyhetsbrevet ställde jag frågan om 
det var vår än. Och nu kan jag svara att det 
är det nog äntligen. Om det inte varit fullt 
upp innan så blir det fullt upp nu. Det är vår 
och trädgården ropar och vi vill ut. Min lilla 
flicka frågade i helgen om man kan sluta med 
jackan. Att det är vår gör att vi snart kan börja 
på badplatsen igen. Jord ska spridas ut och 
gräs ska sås. Badhytterna ska sättas på plats 
och toaletten ska byggas. Vi vill ju att det är 
klart till badsäsongen börjar.
Leader Linné har ändrat på sitt beslut om 

stöd till Attraktiva Hjortsberga så att vi kan 
omfördela lite mer pengar till badplatsen där 
de behövs. Som du 
ser i nyhetsbrevet så 
kommer det att hända 
en del i vår. Kom med 
och trivs i gemenska-
pen. Engagera dig för 
bygdens bästa.  

Magnus Carlsson,  
projektledare

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

Reservera den dagen för bil eller cykelutflykt i Hjortsbergas omnejd. Min nyfikenhet 
väcktes när jag läste hembygdsboken från 1936, en del av den handlade om skrönor 
och sägner i Hjortsberga. Karins sten, Resestenen, Guldfamnaröret och Kampans 

källa! Karins sten kände jag till och 
visste var den låg men de andra?  Med 
hjälp av Margareta Arvidsson begav vi 
oss ut för att söka upp dessa platser, 
mitt i vintern med snö och is körde 
vi runt och hittade ställe på ställe, det 
enda som förblev oupptäckt var Kam-
pans källa, har den hamnat under väg 
25 eller inte?  Vet ni?
Vi startar från Hjortsbergagården klock-
an 13, cyklar via Sjöatorp till Karins 
sten, Resestenen och Guldfamnaröret.  
På hemvägen stannar vi till i Forssa 

säteri där det serveras kaffe och våfflor. Vi hoppas på en härlig eftermiddag i vårens 
tecken. Alla välkomna! Elisabeth Berggren

S ö n d a g e n  1 9  m a j  k l  1 3

Torpinventering!
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, 

Kenneth Svensson, 0472-55 03 20, kenneth.s@telia.com 
eller Magnus Carlsson, 070-677 44 45, 

info@attraktivahjortsberga.se

Vårstädning 
av samhället

27 april kl 10
Vi samlas kl 10.00 vid badplat-

sen i Los. Ta med
kratta, skyffel och bra handskar. 
Vi ska städa samhället, elda ris, 

ev röja lite och lägga på stenmjöl 
på strandpromenaden.

I mån av tid även så gräs på 
badplatsen

Föreningen bjuder på korv och 
fika när vi är klara ca 13:30.

Väl mött!

Ny hemsida för Hjortsberga och Kvenneberga
www.hjortsberga.se

På hemsidan finns en kalender där så småningom och förhoppningsvis allt som händer i 
Hjortsberga ska finnas med. Föreningar ska kunna presentera sig och mycket mer. Hemsidan 

är under uppbyggnad och allteftersom kommer den att fyllas på. 
Vill du hjälpa till med hemsidan hör av dig.

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.
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Våren närmar sig och vi möter den i meditation!
Meditation på tisdagar, udda veckor kl 19-20.30

Anmälan via mobilen 0706 550 624.

Var och pris? Får du veta vid anmälan
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 
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.com

Valborg i Kvenneberga
Vi firar Valborgsmässoafton med Pubafton och Bål den 
30 april. Puben börjar kl 19.00. Kl 21.00 samlas vi 
utanför för gemensamt fackeltåg upp till bålplatsen 

(halvvägs upp till Kapellet).

Midsommar i Kvenneberga
Kvällen före midsommarafton klär vi midsommarstången 
ca 18.30 (Ta gärna med blommor). När vi är klara med 
stången dansar vi runt den. Puben öppnar kl 19.00. Vid 
bra väder sitter vi ute och njuter av diverse läckerheter.

Kapellet på den lilla kullen
Mitt ute på landet högst upp på en liten kulle, mellan två byar, ligger 
Kvenneberga kapell. Platsen känns smått unik, inte minst med sitt 
natursköna läge. Obrukad åkermark och öppet landskap, där konturen 
av småländsk granskog kan skönjas vid horisonten, omger det lilla trä-
kapellet. Varsamt omgärdat av den mycket vackra och hela två meter 
breda gamla stenmuren känns kapellet som gjort för bröllop ...

att har varit en plats med ruiner, där 
friluftsgudstjänster länge firades, 
har man i dag gudstjänster en gång 
i månaden i det vackra lilla kapellet. 
Och det frivilliga arbetet bland byg-
dens eldsjälar fortsätter, nu i form av 
föreningsuppdrag. 

Kapellets medlemmar är inte bara 
från bygden utan lite varstans ifrån 
Sveriges avlånga land. Det goda 
kapitalet förvaltar föreningen väl. 
Avkastningen går till kyrkans för-
skönande. Det stundar nämligen 30 
årsjubileum med finbesök av biskop 
Jan-Olof Johansson.

– Det blir jubiléumsgudstjänst med 
efterföljande samkväm i bygdegår-
den. När Kvenneberga kapell invigdes 
den 23 maj 1983, av biskop Sven Lin-
degård, var vi så många, cirka 440, 
att folk tvingades att sitta utanför 
kyrkan, minns Peter. Det fina vädret 
gjorde det dock möjligt att följa den 
minnesrika akten genom en högtalar-
anläggning.

Kapellet på den lilla kullen är med 
all sin enkelhet, sitt unika läge och 
sina eldsjälar verkligen en byggdens 
kyrka.

Text: Marie Fransson

– Ja, skrattar Peter Fröberg, 
ordförande i Kvenneberga kapellför-
ening, då jag nämner det för honom 
så snart vi ses på kyrkbacken för en 
intervju. Det är ju självklart många 
som vill gifta sig i vårt kapell men i 
första hand är det bygdens kyrka, 
menar han. Och förklaringen låter 
inte vänta på sig.

– Att kapellet står här sedan 30 
år tillbaka hänger helt och hållet på 
bygdens många eldsjälar, förklarar 
Peter. Urmakaren och ungkarlen 
Hilding Kvennerfeldt var initiativta-
garen till byggnationen. Den goda 
viljan var att kapellet skulle uppföras 
på den plats där den gamla kyr-
kan, som revs 1841 då beslut togs 
att bygga en ny gemensam kyrka i 
Hjortsberga, sedan medeltiden hade 
legat. Efter sin bortgång skänkte han 
medel till kapellföreningen, allt för att 
denna skulle kunna vidmakthålla det 
som byggts upp. Så kommer det sig 
att de som hade skog i byn skänkte 
allt trä som kapellet är byggt av. De 
som inte ägde mark skänkte vackra 
gåvor, sin tid i frivilliga dagsverken 
och sitt djupa engagemang. Så ifrån 

Krångelrallyt vol. 18.  9 Maj
Den 9 maj kör vi vårt sedvanliga ”rally” 
för motorcyklar.
Krångelrallyt är en tipsrunda med kluri-
ga frågor samt en del praktiska stationer 
med omöjliga övningar. Rundan är ca 
10 mil på så krokiga vägar som möjligt. 
Start vid klubbstugan 10.30–12.00.  
Prisutdelning när alla kommit i mål och i avvaktan på  
prisutdelning finns förtäring att tillgå.
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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!
MÖTESPLATS HJORTSBERGA

Ett mål i projektet Attraktiva Hjortsberga är att skapa fler mötesplatser för oss som bor här.
Därför driver vi  studiecirklar i bygden som sker i Vuxenskolans regi. Vi har mycket roligt 
tillsammans!  Lär oss mer om ämnena, lär känna varandra bättre, fikar tillsammans……
Under våren 2013 har vi tre cirklar igång, som vi planerar att starta om till hösten!

Året om i trädgården 
Vi ses sista onsdagen i varje månad, februari - juni

Bli vän med din dator 
Vi ses måndagar varannan vecka under februari - april

Möbeltapetsering
Vi ses onsdagar under april - maj 

Det finns intresseanmälningar till bokcirkel, ekologisk odling, 
motorsågskurs, hembygdens torp m m . Kanske har du själv 
något intresse som du gärna vill lära dig mer om tillsammans 
med andra boende i vår bygd??!! Hör av dig till oss!!
Intresseanmälan till: Gudrun H Wikerstål  tel 070-74 67 
631 eller Magnus Carlsson  tel 070- 677 44 45.
Vi måste dock vara minst 7 deltagare för att ”köra igång” en 
studiecirkel. 
Så hjälp till att locka deltagare, så är chansen större att vi kan 
dra igång fler cirklar till hösten. 

Foto: Gudrun H Wikerstål

Som traditionen bjuder 
ordnades en pimpeltävling 
för sportlovslediga den 21 
februari.
Ett 20-tal glada fiskare 
ställde upp, livligt påhejade 
av föräldrar och anhöriga. 
Tyvärr var fiskarna lite 
försiktiga att nappa men 
alla njöt av det fina vädret 
och grillkorven smakade 
bra efter fisket.
Björn Andersson

Fiske under sportlovet på Sjöatorpasjön

Foto: Björn Andersson Foto: Björn Andersson
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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

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.

Scouternas vision  
är att skapa en bättre värld

Chans att Fynda - Loppis!
Hjortsberga SMU scout säljer inventarier  

från Missionskyrkan i Hjortsberga.
Glas, kaffekoppar, assietter, ljusstakar, grytor, bestick,  

textilier och mycket annat

Lördagen 25 maj kl 10.00-14.00
Plats: Olle Furuholms gårdsplan (nära Hj-a antik och loppis)

Välkomna!

Scouternas syfte  
är att göra unga redo för livet

Hjortsberga 
SMU

Behöver Du hjälp med förstagallring 
eller dikesrensning, men vill slippa en 

sönderkörd mark?
ForesTree AB kan erbjuda en för naturen skonsam skogsservice där 
arbetet utförs med bioenergiskördaren Forest ebeaver.

Blev du ny�iken?
Besök då www.forestree.se 
eller ring Magnus Gustavsson på
070-311 61 23 för mer information!

, 073-800 58 83

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 !
7/5  kl. 18.30 Infomöte om grannsamverkan och  
   bredbandsfiber i Hjortsberga samhälle på   
   Hjortsbergagården.   

19/5 kl. 13  Utflykt, samling vid Hjortsbergagården

26/5 kl. 11  Tipspromenad för stora och små 
   samling vid Hjortsbergagården

PS. Glöm inte att skriva in i almenackan! 

Tipsrunda med bingo
Söndagen 26 maj kl11samlas vi vid Hjortsbergagården.

Vi går en tipspromenad med tipsfrågor och bingo och
det blir något för både för stora och små. 

Mer info på hemsidan och på affischer när det närmar sig.
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Åredavägen 1 342 93 Hjortsberga. Tel. 0472-55 03 55 
E-post dkmaskin@telia.com

Hjortsberga kyrka - lite historik

Hjortsberga kyrka är belägen c:a 2 km nord-
ost om samhället.
Efter visitation av bl.a biskop Elias Tegner  i 
Växjö dömdes de båda  medeltida träkyrkor-
na  i Kvenneberga och Hjortsberga ut. Man 
bestämde sig då för att bygga endast en kyrka. 
Efter hårda förhandlingar 
valde man Hjortsberga. 
Byggnationen av Hjorts-
bergas nya kyrka sattes 
igång 1838 och den stod 
klar redan 1840. Bygg-
mästare var Anders Pers-
son från Vislanda.
Resultatet blev en s.k  
Tegnerkyrka i nyklassicis-
tisk stil.
1:a söndagen i advent 
1840 började man hålla 
gudstjänst i den nya hel-
gedomen, men den invig-
des inte förrän 1853.
De gamla kyrkorna i 
Hjortsberga och Kvenneberga revs en tid 
därefter.
Om Hjortsberga kyrkas tillkomst kan man 
läsa i Värendsbygder år 1997. Där berättatr 
Karl-Olof  Karlsson detaljerat om allt kring 
byggnationen.

Altartavlan, Kristi uppståndelse, målades av  
Agenstein 1846 efter en kopia av altartavlan i 
Kungsholms kyrka i Stockholm. Vissa inven-
tarier från de gamla kyrkorna finns bevarade, 
bl.a ett krucifix som är daterat till 1200-talet.
Under sakristian finns ett gravkor för ätten 

Lindegren-Lagerbielke från 
Forssa.
I början av 1970-talet bygg-
des den nuvarande kyrko-
orgeln av Anders Pettersson 
från Viken.
Hjortsberga kyrka renovera-
des år 2001. Samma år fick 
kyrkan en ny kororgel.
Hjortsberga-Kvenneberga 
församling verkade till 
2010, då Alvesta församling 
bildades i sin nya form. 
Den består av de fyra 
tidigare församlingarna; Al-
vesta, Lekaryd, Härlöv och 
Hjortsberga-Kvenneberga.

Kyrkans Vänner är tre verksamma grup-
per med ett stort engagemang i den lo-
kala församlingens kyrka. Om kyrkans 
verksamhet läser man i församlingsbladet 
och på www.svenskakyrkan.se/alvesta.                                                                                                                  
Jan-Ingmar Magnusson

HJORTS
BERGA

GÅRDEN

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

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!
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

Informationsmöte 
om grannsamverkan och bredbandsfiber i Hjortsberga

7 maj kl 18:30 - 21:30 på Hjortsbergagården

Program
18:30  Tommy Lövgren, Polisen i Växjö, kommer och  
 informerar om vad Grannsamverkan innebär. 
 I samband med detta kommer ev ett försäkrings- 
 bolag och tipsar om bättre inbrottsskydd.
20:00  Kort paus för kaffe
20:15  Christian Andersson, Wexnet, berättar om möjlighe 
 terna till anslutning av fiberkabel för bredband i  
 Hjortsberga.

Elever vid Hjortsberga skola överlägset bäst
I en kommungemensam satsning inom hälsa var eleverna i 
Hjortsberga de som rörde sig mest. Både i kommunen men 
även i hela landet. Man använde ett webbaserat system, PUL-
ZEN, för att registrera sina aktiviteter. Grattis Hjortsberga skola.

Ledig 
annonsplats
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Vi är din extra resurs!
Målning av fastigheter

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

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

 Ny- och ombyggnader
 Projektering
 Reparationer och
 industribyggnation
 Entreprenadmaskiner uthyres

EIDENSKOGSC.
C.Eidenskogs Bygg AB  Rydaholm
0472-202 00


